
26

IMECC – UNICAMP

Campinas

2016
ISSN 1679-365X



Cena do Pantanal/MT. Foto: Geraldo L. Diniz

Conselho Editorial

– Rodney C. Bassanezi (Coordenador) – UNICAMP.

– João Frederico C. A. Meyer – UNICAMP.

– Laécio C. Barros – UNICAMP.
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Prefácio:

Neste vigésimo sexto número da revista, há significativas contri-
buições para o conhecimento desta área interdisciplinar denominada
Biomatemática.

Os artigos que se seguem, é fruto de um esforço conjunto e da de-
dicação dos pesquisadores que acreditam na solução dos problemas
atuais e vem exigindo uma maior cooperação entre pesquisadores
de áreas diversificadas.

Ao percorrer as páginas desta revista, o leitor irá descobrir abor-
dagens diferenciadas, cujas aplicações se estendem a outras áreas
do conhecimento.

Com o intuito de que todos tenham uma boa leitura e possam
apreciar o que se apresenta neste numero da revista, é que o corpo
editorial selecionou estes artigos.

Comissão Editorial – IMECC-UNICAMP.
Campinas, 16/11/2016.
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mogêneas em problemas de difusão, T.Y.Miyaoka, J.F.C.A.Meyer & J. M. R.
Souza 65

Análise do modelo ecossistêmico de Loreau-Thébault: contribuindo para a con-
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Modelagem matemática de aumento de densidade de vegetação na Amazônia e
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Paulo José A.L.de Almeida1,
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Laboratório de Vertebrados, UFRJ, 21.941-902, Rio de Janeiro/RJ

Resumo. A teoria dos jogos foi desenvolvida inicialmente para tratar proble-

mas econômicos onde haviam interações racionais entre os agentes. No entanto,

aplicações dessa teoria à ecologia foram muito importantes, particularmente

após a publicação do artigo seminal The logic of animal conflict, onde foi pro-

posto o conceito de Estratégias Evolutivamente Estáveis. O objetivo desse

estudo é realizar uma śıntese dos conceitos de modelagem em ecologia baseada

em teoria dos jogos, realizados a partir de Maynard Smith, com uma aborda-

gem introdutória e interdisciplinar, partindo de ideias econômicas e avançando

para temas mais aplicados como modelos que apontam para o fenômeno de

seleção dependente da frequência.

Palavras-chave: jogos evolutivos, seleção dependente da frequência,

estratégias mistas, equação do replicador

1. Introdução

A teoria dos jogos foi desenvolvida inicialmente para abordar as questões

econômicas onde haviam interações racionais entre diversos agentes. Essas in-
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terações motivam os agentes, também chamados de jogadores, a agirem estrate-

gicamente, e foram consideradas em problemas econômicos desde o século XIX.

Porém, foi somente depois de 1944, a partir do livro Theory of Games and Eco-

nomic Behaviour escrito por John von Neumann e Oscar Morgenstern que a

teoria dos jogos recebeu esse nome e surgiu como campo de pesquisa (Bierman

e Fernandes, 2011). No entanto, aplicações às ciências biológicas, começaram

ocorrer apenas na década de 60 do século XX, ainda que em relação a ecolo-

gia, a potencial aplicação da teoria dos jogos à essa recente ciência tenha sido

antecipada por Fisher (Maynard Smith, 1982; Apaloo et al., 2009).

É interessante notar que aplicação da teoria dos jogos à ecologia não

ocorreu a partir dos estudiosos em teoria dos jogos, mas sim do conceito in-

tuitivo de interação ecológica e sua analogia com conceitos da teoria dos jogos

como estratégias e recompensas por parte dos biólogos (Maynard Smith e Price,

1973). Por estratégia chama-se uma ação (ou plano de ações) espećıfica de um

determinado jogador sobre como agir em um (ou mais de um) momento(s).

Em função das interações produzidas pelas estratégias de cada agente tem-se

ao final do jogo o que é chamado de recompensa (pay-off ) de cada jogador

(Fiani, 2004).

A partir destes desenvolvimentos teóricos é posśıvel se prever resultados

de equiĺıbrio das interações e, nesse contexto, foi desenvolvido na biologia,

especialmente na ecologia, o conceito de Estratégias Evolutivamente Estáveis

– EEE, que tem como pano de fundo as regras da natureza para o desenrolar

de um jogo evolutivo.

2. Objetivos

O objetivo deste estudo é realizar uma śıntese e breve revisão dos princi-

pais conceitos de modelagem na ecologia baseada na teoria dos jogos, realizados

a partir de Maynard Smith e Price (1973), com uma abordagem introdutória

e interdisciplinar, partindo de ideias econômicas (a teoria dos jogos teve sua

origem analisando jogos com agentes econômicos racionais), e avançando para

temas mais aplicados. Ainda que outras revisões sobre o assunto já tenham sido

realizadas (Vicent e Brown, 1988; McGill e Brown, 2007; Almeida et al., 2012)

essa revisão se diferencia por introduzir com uma abordagem interdisciplinar

temas como estratégias mistas, a equação do replicador, e a seleção dependente

da frequência.
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3. Jogos por matrizes e conceitos introdutórios

Os primeiros problemas tratados pela teoria dos jogos foram relacionados

aos jogos de soma zero – modelados como jogos discretos ou jogos por matrizes

(como matching pennies, e Tit for Tat, o famoso ‘olho por olho, dente por

dente’, que são jogos de origem popular) (Kuhn, 2003).

Um jogo é dito do tipo matricial quando em uma interação de n joga-

dores cada um dispõe de m estratégias, tal que m ∈ N. Seja xj
i a i-ésima

estratégia do jogador j e Xj = {xj
1, x

j
2, ..., x

j
i , ..., x

j
m} o conjunto de estratégias

do jogador j. Uma combinação de estratégias pode ser feita por meio de um

conjunto ordenado (x1
a, x

2
b , x

3
c , ...) onde temos uma estratégia para cada joga-

dor, ou sejam, x1
a é uma estratégia do jogador 1, x2

b é uma estratégia do jogador

2, etc. A função de recompensa (que irá variar para cada jogador em função

das estratégias adotadas por todos os outros jogadores) pode ser apresentada

supondo que I seja um conjunto de ı́ndices {a, b, c, ...}. Chamamos de W j
I

a recompensa que o jogador j recebe quando o jogador 1 adota a estratégia

xa1
, o jogador 2 adota a estratégia xb2 , e assim por diante, até o n-esimo jo-

gador (considerando também a própria estratégia do jogador cuja função de

recompensa estamos apresentando).

Para entender como um jogo é resolvido, o primeiro passo é entender o

conceito de estratégia dominada em um jogo discreto. Para isso, considerare-

mos o seguinte problema econômico: duas empresas concorrentes devem decidir

quanto investir no desenvolvimento de um produto, e a partir de um estudo

de mercado elas estimaram seus resultados de receitas para diferentes cenários

conforme a combinação de estratégias que cada uma irá adotar. Assim, por

exemplo, observamos na tabela 1 que se a empresa A aumentar investimento

e a empresa B não aumentar investimento, a empresa A terá uma recompensa

de 7 unidades lucrativas, enquanto a empresa B de 3 unidades.

Tabela 1: Os valores em cada célula indicam quando cada empresa ganha.

Sendo o primeiro valor, referente a empresa A e o segundo valor referente a

empresa B.

Empresa B

Empresa A Aumentar investimento Não aumentar investimento

Aumentar investimento 5/5 7/3

Não aumentar investi-

mento

2/4 2/7
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Tendo em vista que cada empresa deve decidir sua melhor estratégia,

sem saber a decisão da outra, seria posśıvel obter a solução final (solução de

equiĺıbrio) a partir da análise desta matriz? Nesse caso a resposta é sim e

teremos apenas um equiĺıbrio.

Independente da estratégia adotada por B, a melhor estratégia é optar

por Aumentar. Qualquer que seja a estratégia adotada por B, a estratégia

aumentar de A é dominante sobre a estratégia de Não aumentar, já que caso

B Aumentar 5 > 2, e caso B Não aumentar 7 > 2. Podemos representar isso

algebricamente da forma:

W j
I (x′ji , x

−j
i ) > W j

I (xj
i , x
−j
i )

para todo xj
i e todo x−ji onde, W j

I é a função de recompensa do jogador

j, quando todos os jogadores usam as estratégias do multi-́ındice∗ I, como

definido acima.

x′ji é a estratégia do jogador j que proporciona recompensa estritamente

superior a qualquer outra estratégia que esse jogador possa adotar; e −j denota

o ı́ndice de todos os outros jogadores, que não j.

Neste caso, eliminamos a linha de baixo da matriz e a empresa B se

depara com o cenário entre ganhar 3 ou 5 (apesar de ser um jogo simultâneo,

os jogadores podem analisar as possibilidades uns dos outros). Portanto, a

solução será (Aumentar, Aumentar). Esse tipo de análise é chamada de análise

iterativa, e permite a identificação de estratégias dominantes. No entanto,

há questões onde não há estratégias estritamente dominantes e mesmo as-

sim é posśıvel que haja soluções de equiĺıbrio para esses jogos. O conceito

de Equiĺıbrio de Nash – em homenagem ao matemático americano John Forbes

Nash (1928–2015), permite encontrar estas soluções e pode ser formalizado a

partir da seguinte ideia: equiĺıbrio de Nash é um conjunto composto de uma

estratégia para cada jogador tal que para o jogador j temos W j
I > W j

I′ , onde I ′

é um multi ı́ndice que tem menor valor que I em todas as posições, menos na

posição j. Ou seja: caso o jogador j saia do equiĺıbrio, sua recompensa diminui

ou não se altera.

Isso significa que a combinação de recompensas do equiĺıbrio é tal que

qualquer agente que mude de estratégia tem sua recompensa diminúıda (ou não

alterada). O equiĺıbrio de Nash diz que o agente irá escolher a melhor estratégia

para si, dado que os outros agentes também realizaram a escolha da melhor

∗Um multi ı́ndice a qualquer é uma n-upla de números inteiros am com m = 1, ..., n.
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estratégia (Bierman e Fernandes, 2011; Fiani, 2004), o que implica em uma

situação onde os agentes não tem motivação para mudarem sua estratégia (um

famoso problema que ilustra esse ponto, onde o equiĺıbrio não é uma estratégia

dominante, é o Dilema dos Prisioneiros (Kuhn, 2003)).

O equiĺıbrio em jogos vistos até agora foi analisado considerando a pre-

missa de que os agentes são racionais e conhecem as ‘regras do jogo’, e assim

fazem as suas escolhas. No entanto, o conceito de equiĺıbrio de Nash também

é muito útil para considerar situações onde estratégias são empregadas sem,

necessariamente, haver análises humanas racionais. A biologia e, em particu-

lar a ecologia do comportamento, se beneficiou dos desenvolvimentos da teoria

dos jogos, para desenvolver e consolidar o conceito das EEE (Maynard Smith,

1982).

4. Jogos evolutivos - Estratégias Evolutivamente

Estáveis

O artigo seminal das EEE foi publicado em 1973 por J. Maynard Smith e

G.R. Price, e começa questionando por que os combates intraespećıficos não são

letais (total war). Com essa ideia, foi lançado o conceito de EEE que, de forma

geral, pode ser definido como estratégias que não podem ser ‘invadidas’ por

estratégias diferentes, ou como Maynard Smith e Price colocaram, a strategy

that will be stable under natural selection’ (Maynard Smith e Price, 1973).

Na teoria dos jogos evolutivos, os indiv́ıduos (organismos) são os joga-

dores, seu fenótipo são as estratégias, e a aptidão da estratégia é a recompensa

(pay-off ) por adotá-la. As regras do jogo são definidas pela natureza (Vicent

e Brown, 1988).

Maynard Smith e Price (1973) no decorrer do artigo usam ideias comuns

a teoria dos jogos, no entanto, não definem matematicamente o que é uma EEE,

uma vez que o foco do artigo era apresentar o conceito ecológico e evolutivo

das EEE para as questões sobre combates por recursos. Mais tarde, a partir

do amadurecimento do tema, Maynard Smith (1982) estabelece formalmente

o conceito de EEE da seguinte forma: seja I uma Estratégia Evolutivamente

Estável, e tome uma população que seja constitúıda, principalmente, de in-

div́ıduos que a adotam, mas uma pequena parcela p adota uma estratégia J , e

seja W0 a aptidão antes da interação entre indiv́ıduos, e W (I), W (J) sejam as

aptidões correspondentes às estrategias I e J respectivamente. E(I, J) repre-
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senta a recompensa (pay-off ) esperada de um indiv́ıduo que adota I contra um

indiv́ıduo que adota J (e considere a notação similar para outras interações).

Então para cada encontro em uma disputa teremos:

W (I) = W0 + (1− p)E(I, I) + pE(I, J)

e

W (J) = W0 + (1− p)E(J, I) + pE(J, J)

Supomos W (I) > W (J) e p << 1. Para que l seja uma EEE, para todo

J 6= l, deve valer:

E(I, I) > E(J, I)

ou

E(I, I) = E(J, I)

e

E(I, J) > E(J, J)

A primeira condição representa um equiĺıbrio de Nash, então toda EEE

é um equiĺıbrio de Nash (mas a rećıproca nem sempre é verdadeira).

Ainda que, em 1973, não estivessem claras todas as relações entre EEE

e os conceitos estabelecidos em teoria dos jogos, Maynard Smith e Price utili-

zaram uma simulação em computador para mostrar que estratégias invasoras

acabam sendo eliminadas pelas EEE. Colocando de outra forma, estratégias

mais comuns de confronto na natureza tiveram sua persistência corroborada

em contrapartida às estratégias que, intuitivamente, seriam hipoteticamente

melhores por serem mais agressivas. Para isso, os autores consideraram na

simulação a possibilidade de cinco estratégias diferentes, e a estratégia vence-

dora foi a de limited war, justificando os dados de que muitos enfrentamentos

comportamentais não são levados às últimas consequências.

Com The logic of animal conflict, Maynard Smith e Price (1973), o

conceito de EEE foi lançado, mas ainda estava a muitos passos de se consolidar

do ponto de vista teórico. Nos anos após a publicação do artigo seminal, o

conceito de EEE foi criticado e revisto por vários autores (Maynard Smith e

Price, 1973), o que exigiu uma nova publicação. Em 1982 (Maynard Smith

1982), o conceito de EEE estava consolidado e o modelo Hawk x Dove foi o

modelo básico de interação ecológica de uma EEE. Trata-se de como evolui o

comportamento de escalada de agressividade em um caso de competição por
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recursos, onde são posśıveis dois comportamentos, a saber: Hawk (falcão) e

Dove (pombo). No primeiro (Hawk) o indiv́ıduo está sempre disposto a lutar.

No segundo (Dove), o indiv́ıduo recua se o competidor atacar (se for Hawk),

ou divide o recurso (se o competidor também for Dove). Assim, essa interação

pode ser representada em uma matriz (Tabela 2).

Tabela 2: Matriz de recompensas do jogo Hawk x Dove V é o ganho do recurso,

e C o custo de um confronto (p.ex., ferimentos).

indiv́ıduo B

Indiv́ıduo A Hawk Dove

Halk
1

2
(V − C),

1

2
(V − C) (V, 0)

Dove (0, V ) (V/2, V/2)

Em uma população infinita, onde falcão e pombo se encontram ao acaso,

com geração partenogênica (premissas do modelo) tendo uma aptidão W0 antes

dos encontros, podemos representar o desdobramento dos encontros da seguinte

forma:

W (H) = W0 + pE(H,H) + (1− p)E(H,D)

e

W (D) = W0 + pE(D,H) + (1− p)E(D,D)

onde p = frequência de indiv́ıduos que adotam a estratégia Hawk ; W (H),W (D) =

aptidão dos estrategistas Hawk e Dove respectivamente; E(H,D) = recom-

pensa (pay-off ) de um indiv́ıduo que adota estratégia Hawk contra um in-

div́ıduo que adota estratégia Dove (e considere a notação similar para outras

interações).

Usaremos as recompensas definidas na matriz acima (Maynard Smith,

1982), onde a estratégia Dove não é uma EEE, porque E(D,D) < E(H,D),

ou seja, uma população de Dove pode ser invadida por estrategistas Hawk. Já

a estratégia Hawk é EEE se
1

2
(V −C) > 0, ou seja V > C (o recurso compensa

o ferimento). Então Hawk é a única estratégia pura e estável. Dependendo dos

valores das recompensas, em particular no caso de C > V , a EEE não será uma

estratégia pura, e sim uma estratégia mista (quando há frações da população

que adotam o comportamento Hawk/Dove).

Mesmo quando C > V podemos determinar as frações da população

(frequências) que adotam cada estratégia. Para entender como frações da
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população irão variar no tempo, usaremos a equação diferencial dsH/dt =

sH(1− sH)∆W (Friedman e Sinervo, 2012), também conhecida como equação

do replicador†, inicialmente proposta por Taylor e Jonker (1978). Nela, o

dsH/dt representa a variação da frequência da estratégia Hawk no tempo e

∆W representa a diferença entre as recompensas esperadas de cada estratégia

(∆W = W (D) −W (H)). A partir dessa abordagem verifica-se que há ape-

nas poucos resultados qualitativamente diferentes para a interação de uma po-

pulação com duas estratégias (Friedman e Sinervo, 2012).

Uma das formas de agrupar os jogos para facilitar na identificação de

padrões é a partir das semelhanças geométricas num simplexo (generalização

a dimensões maiores, do triangulo no plano e do tetraedro no espaço). Um

jogo do tipo Hawk/Dove será representado pelo simplexo da Figura 1, onde

sH e sD são as proporções (‘s’ de shares) que a população adota para cada

estratégia. Pelas definições do simplexo, sD,sH devem ser menores ou iguais a

1 e sD + sH = 1. Ou seja, caso sH = 1 (toda a população adota Hawk) então

sD = 0, e vale o mesmo para sD = 1.

Figura 1: O simplexo relaciona as frequências das estratégias. Na hipotenusa

desse triângulo estão situadas as proporções que são caracterizadas como es-

tratégias mistas.

Para ‘construir’ a dinâmica do simplexo usamos os fundamentos da teo-

ria de sistemas dinâmicos: devem-se encontrar os pontos de equiĺıbrio, e traçar

as isoclinas para ter um esboço do fluxo. A análise da estabilidade do sistema

†A equação do replicador modela o processo de seleção natural na evolução, e supõe que

os indiv́ıduos são estrategistas puros, mas que as estratégias mistas surgem como frações da

população praticando cada estratégia, ou seja uma estratégia mista é um estado da população.

Ainda assim continua-se supondo que os encontros se dão ao acaso e a aptidão é representada

pelas recompensas. Para mais detalhes sobre a dinâmica do replicador ver Weibull (1995)
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é semelhante a usada para outro problema familiar aos ecólogos, que são os

sistemas predador-presa: devem-se verificar as proximidades da singularidade,

com a análise da matriz de comunidades (Jacobiano), a partir dos sinais dos

autovalores. A partir da compreensão do comportamento dos jogos nos simple-

xos é posśıvel propor e testar hipóteses relacionadas aos problemas ecológicos

(Weibull, 1995). Esse foi o caso do importante estudo de Sinervo e Lively

(1996), que aplicaram a dinâmica de um jogo à um problema ecológico real.

5. Aplicação dos jogos e conclusão

A partir do jogo popular Rock, Paper, Scissor (ou RPS), conhecido no

Brasil popularmente pelo nome ‘Joquempo’, (Sinervo e Lively, 1996) conclúıram

que a dinâmica dos padrões de seleção sexual dos lagartos em Merced County

(Califórnia) segue o modelo RPS. O jogo RPS é um jogo simultâneo, onde há

três estratégias posśıveis em uma mesma população: Rock (pedra), Paper (pa-

pel), Scissor (tesoura), que irão dar forma a uma matriz 3x3. As estratégias

competem da seguinte forma: pedra ganha da tesoura (‘amassando-a’); tesoura

ganha do papel (‘cortando-o’) e papel ganha da pedra (‘embrulhando-a’). A

matriz de recompensa e sua analise (através do conceito de estratégias domi-

nantes), pode ser encontrada em Weibull (1995).

De forma análoga ao simplexo Hawk-Dove, podemos representar o jogo

RPS em um simplexo da seguinte forma:

Figura 2: Esse espaço representa em 2D as dinâmicas que podem ocorrer em

jogos com três estratégias do tipo RPS.Por definição, em cada aresta uma das

estratégias possui frequência zero.
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A região S será bi-dimensional para representar esse fluxo, já que S =

(Sr, Sp, Ss) ∈ R3
+/Sr + Sp + Ss = 1, e se Sr ≥ 0 e Sp ≥ 0, então Ss ≥ 0, o

que gera um plano em R3.

Sinervo e Lively (1996) abordaram a questão da variação das estratégias

de reprodução nos lagartos da espécie Uta stansburiana, que foram caracteri-

zadas como estratégias laranja, amarelo e azul, devido à cor das suas gargantas

(‘papos’). Os machos laranjas são agressivos e possuem territórios maiores. Os

machos amarelos imitam o comportamento das fêmeas, enquanto os machos

azuis se agregam para defender seus territórios. A partir dessas estratégias

básicas, verificou-se que os laranjas possuem um maior número de fêmeas à

disposição, enquanto os amarelos são capazes de se infiltrar no harém dos la-

ranjas, mas não dos azuis, já que esses se agregam para defender o território e os

reconhecem. A ausência de predominância de apenas uma estratégia mórfica

motivou o estudo, já que entre 1991–1995 os autores encontraram diferentes

predominâncias de estratégias (medidas pela frequência da ocorrência de dife-

rentes cores de papos). A população teve maior frequência de azuis em 1991,

de laranjas em 1992, de amarelos 1993–1994, retornando ao predomı́nio de azul

em 1995.

A dinâmica resultante da análise, foi semelhante a do jogo RPS, com

laranja sendo ‘pedra’, amarelo sendo ‘papel’, e azul sendo ‘tesoura’, apontando

as caracteŕısticas não transitivas entre as estratégias. Assim como no jogo RPS,

a não existência de um ponto único de equiĺıbrio (que se traduz na ocorrência

de polimorfismos) nessa população é devida a variação das frequências já que

nenhuma estratégia encontra uma estabilidade. Isto aponta que a seleção de-

pendente da frequência mantém a variedade genética nas estratégias de acasa-

lamento para os machos. Assim como no exemplo RPS, nenhuma estratégia

é um ponto de equiĺıbrio que poderia ser caracterizada como Evolutivamente

Estável.

A partir de Sinervo e Lively (1996), surgiram inúmeras publicações as-

sociando o modelo RPS a problemas ecológicos, como em questões sobre comu-

nidades, biodiversidade e dispersão (Frean e Abraham, 2001; Kerr et al., 2002;

Laird e Schamp, 2006; Karoly et al., 2005; Reichenbach et al., 2007; Mobilia,

2010).

A teoria dos jogos oferece uma linguagem formal e lógica para entender

melhor a seleção natural, processos evolutivos e ecologia comportamental. May-

nard consolidou em 1982 todos os principais desenvolvimentos matemáticos e
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biológicos realizados na área desde a publicação de seu artigo seminal em 1973.

A partir de sua obra, conforme McGill e Brown (2007), o termo Estratégia

Evolutivamente Estável (e o termo Dinâmica Adaptativa, que se refere a mo-

delagem relacionada aos conceito de Estratégias Evolutivamente Estáveis) têm

sido usado crescentemente, considerando quatorze principais periódicos na área

de Ecologia, Evolução, e Ecologia Evolutiva, adicionalmente o tema jogos evo-

lutivos também faz parte das pesquisas em matemática aplicada (Ding et al.,

2013). Nas ciências que pesquisam os jogos evolutivos, o conceito de EEE é um

conceito fundamental, e dessa forma interdisciplinar.
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Análise Intervalar.

1jrcifsp@ifsp.edu.br, jrcifsp@gmail.com

2edvaldo@dee.feis.unesp.br

3gsilva@ibilce.unesp.br

4Weldon.Lodwick@ucdenver.edu



14 Campos, Assunção, Silva & Lodwick

1. Introdução

A programação dinâmica é uma técnica de solução de problemas de

controle ótimo que foi proposta por Bellmann na década de 1950. Desde então,

a programação dinâmica é utilizada na solução de uma série de problemas de

controle ótimo, em particular problemas de controle ótimo em tempo discreto

com funcional quadrático e restrições lineares (ver: Bertsekas, 1995; Campos,

2007, 2010).

Problemas relacionados à Agricultura e que utilizam a programação

dinâmica podem ser encontrados em Kennedy (1986) e Campos (2007). Além

disso, a programação dinâmica também é utilizada na solução de problemas

que envolvem a incerteza estocástica (Bertsekas, 1976; Kennedy, 1986) ou a

teoria de conjuntos fuzzy (Diniz e Bassanezi, 2013).

Trabalhos envolvendo as teorias de controle ótimo e conjuntos fuzzy são

encontrados em Filev e Plamen (1992), Pereira et al. (2013) e Diniz e Bassa-

nezi (2013). Já trabalhos sobre a teoria de controle ótimo e Agricultura são

encontrados em Kennedy (1986), Jones e Cacho (2000) e Odom et al. (2002).

Nesse trabalho ilustramos o uso da programação dinâmica para a solução

de problemas de controle ótimo com incerteza intervalar. Entre as várias

aritméticas intervalares existentes (Moore, 1966; Moore et al., 2009; Markov,

1977) utilizamos a aritmética intervalar restrita de ńıveis simples (Chalco-Cano

et al., 2014) para o problema apresentado. Esta aritmética é um caso particular

da aritmética proposta por Lodwick (1999) ou Lodwick (2007). Além disso, as

operações básicas dessa aritmética elimina problemas encontrados em outras

aritméticas tais como X −X 6= 0, X intervalo.

O problema abordado neste trabalho altera o modelo proposto em Rafi-

kov e Maleico (2000). Nesse, Rafikov e Maleico (2000) estudam uma aplicação

de controle de pragas para a cultura de soja com duas variáveis de estado e

duas entradas de controle.

O trabalho está organizado da seguinte maneira. A Seção 2 traz o

modelo biológico, determińıstico e associado a Agricultura. A Seção 3 traz

o problema intervalar. Este problema será uma adaptação do modelo proposto

na Seção 2. A Seção 4 indica a metodologia de solução para os problemas in-

tervalares. A Seção 5 traz um exemplo explicitando o problema intervalar. A

Seção 6 propõe a interpretação da solução intervalar. Na Seção 7 apresentamos

as contribuições do trabalho assim como as conclusões.
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2. O modelo determińıstico

Problemas relacionados ao controle de pragas e plantas daninhas na

Agricultura estão cada vez mais presentes. Com o objetivo de melhorar a

eficiência no controle dessas pragas e plantas, a sustentabilidade e o manejo

integrado tem sido amplamente discutidos.

Em Doyle (1997) e em Jones (2005) a sustentabilidade e o manejo inte-

grado de pragas e plantas daninhas são considerados, e as técnicas mais comuns

para o controle dessas pragas e plantas daninhas correspondem à aplicação

de herbicida, inseticida, fungicida, controle biológico e controle manual, de

maneira isolada ou em conjunto correspondendo a forma integrada.

O herbicida, o inseticida e o fungicida são defensivos qúımicos e

consequentemente traz danos ambientais e danos à saúde humana (ver: Jones,

2005). O controle manual, em geral, tem custos elevados. A técnica do controle

biológico tem sido bastante utilizada, porém, caso seja aplicada de forma incor-

reta, pode causar um desiquiĺıbrio ambiental. Consequentemente, determinar

valores ótimos para o controle de modo a fornecer o equiĺıbrio desejado para

a plantação (ńıveis abaixo de danos ambientais e prejúızos econômicos) é de

fundamental importância.

Rafikov e Maleico (2000) apresentaram uma aplicação do modelo presa-

predador representado pela lagarta da soja (Anticarsia gematalis) e seus pre-

dadores (Nabis spp, Geocoris, Aracnideo,...). Além disso, Rafikov e Maleico

(2000) realizaram a simulação dinâmica do sistema sem aplicação de controle

e mostrou-se que a população de presas no sistema cresce rapidamente (em

torno de 165 presas no vigésimo quinto dia) ficando acima do valor de equiĺıbrio

desejado. Assim, surge a necessidade de aplicação de controle nos peŕıodos an-

teriores, e no problema a aplicação de controle corresponde à introdução de

predadores e à retirada de presas. Em Rafikov e Maleico (2000) esse problema

foi resolvido utilizando o prinćıpio do máximo de Pontryagin.

O modelo de Lokta-Volterra apresentado em Rafikov e Maleico (2000),

com a introdução do controle, é dado por

{

ẋ = x f(x, y)− k1 u

ẏ = y g(x, y) + k2 v
, (2.1)

sendo que x é a quantidade de presas e y é a quantidade de predadores. As

variáveis u e v representam o controle, sendo u o número de presas retiradas e

v o número de predadores introduzidos no sistema.



16 Campos, Assunção, Silva & Lodwick

O ponto de equiĺıbrio desejado para a presa e o predador, represen-

tado por x∗ e y∗, respectivamente, é considerado como (19, 94 12, 1) conforme

Rafikov e Maleico (2000). Para o modelo (2.1) temos f(x, y) = a − α y e

g(x, y) = −b+β x, sendo que a, α, b e β são parâmetros a serem determinados.

Logo, o modelo dinâmico (2.1) representa um modelo para o problema

da lagarta da soja e seus predadores, sendo que os coeficientes a, α, b, β, k1 e

k2 são dados em Rafikov (1997) e estão na tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Coeficientes para o modelo de Lokta-Volterra

Coeficientes a α b β k1 k2

Valores 0,216 0,0108 0,173 0,0029 1 1

Logo, linearizamos (2.1) conforme Monteiro (2002) e obtemos

ż =

(

a− α y∗ −αx∗

β y∗ −b+ β x∗

)

z +

(

−k1 0

0 k2

)

.

(

u

v

)

,

sendo que z = (x−x∗, y−y∗)t e z representa a translação do ponto de equiĺıbrio

(x∗, y∗) para a origem.

Com os valores expostos na Tabela 1 e x∗ = 19, 94 e y∗ = 12, 1, obtemos

ż =

(

0, 0853 −0, 2154

0, 0351 −0, 1152

)

z +

(

−1 0

0 1

)

.

(

u

v

)

. (2.2)

Este é o sistema linearizado e na forma cont́ınua para o problema deter-

mińıstico. Desta forma, o problema de controle ótimo linearizado e semelhante

ao proposto em Rafikov e Maleico (2000) é dado por

minC =
1

2

∫ tf

0

(x− x∗)2 + 1, 7 (y − y∗)2 + u2 + v2 dt

sujeito a equação dinâmica (2.2). As condições iniciais são x(t0) = 15 e

y(t0) = 30 e as condições finais são x∗(tf ) = 19, 94 e y∗(tf ) = 12, 1.

A discretização do problema proposto em Rafikov e Maleico (2000) é

realizada conforme Dontchev et al. (2000) e Chen (1999). Logo, o problema

determińıstico discreto torna-se

minC =
h

2

N
∑

t=0

z21 t + 1, 7 z22 t + u2
t + v2t
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sujeito a

zt+1 =

(

1, 085 −0, 212

0, 035 0, 888

)

zt +

(

−1, 043 −0, 107

−0, 017 0, 943

)

.

(

ut

vt

)

, (2.3)

sendo que zt = (z1 t, z2 t)
t e z = (x − x∗, y − y∗)t representa a translação do

ponto de equiĺıbrio para a origem. As condições iniciais foram estabelecidas

anteriormente e as variáveis ut e vt são os controles discretos. Aqui tomaremos

N = 18 peŕıodos e assim tf = hN = 18 dias.

3. O modelo intervalar

Em problemas práticos uma série de parâmetros devem ser determina-

dos para que o modelo descreva a situação real. A obtenção destes parâmetros,

geralmente, é acompanhada de erros de medições ou mesmo falta de conhe-

cimento. Em Agricultura, fatores como o preço de um produto, a taxa de

crescimento de uma planta, a taxa de reprodução de pragas, a quantidade de

chuvas previstas ou mesmo a resposta da planta à aplicação de inseticida ou

herbicida são situações que ilustram erros de medições ou falta de informação.

Para lidarmos com estas incertezas geralmente utiliza-se a teoria de probabi-

lidade ou a teoria dos conjuntos fuzzy. Em ambos os casos, porém, são dados

como conhecidas as funções de distribuição de probabilidade ou as funções de

pertinência.

Neste sentido, torna-se interessante o uso da incerteza intervalar para

as situações descritas acima, ou seja, podemos supor que o preço varie em um

dado intervalo e todos os valores posśıveis para o preço estão presentes nele; ou

podemos supor que a taxa de crescimento de uma planta possa variar também

em um determinado intervalo e assim não ser uma única taxa para todas as

plantas presentes neste ambiente; consequentemente não seria exatamente um

valor fixo.

Portanto, é interessante do ponto de vista da teoria de controle ótimo

considerar problemas com incerteza intervalar.

Vamos então reescrever o problema (2.3) no contexto intervalar. Su-

pondo que o parâmetro 0, 888 da segunda equação dinâmica é incerto devido a

falta de informação, substitúımos o mesmo pelo intervalo [0, 688 1, 088]. Logo,
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o problema intervalar é escrito como

minC =
h

2

N
∑

t=0

Z2
1 t + 1, 7Z2

2 t + U2
t + V 2

t

sujeito a

Zt+1 =

(

1, 085 −0, 212

0, 035 [0,688 1,088]

)

Zt +

(

−1, 043 −0, 107

−0, 017 0, 943

)

.

(

Ut

Vt

)

, (3.4)

sendo que Zt, Ut e Vt são intervalos que representam o estado intervalar (X e Y

intervalares) e os controles intervalares para cada peŕıodo analisado,

respectivamente. As demais expressões foram definidas anteriormente e não

foram alteradas. O intervalo [0, 688 1, 088] representa um parâmetro intervalar

para o problema.

4. Metodologia de solução

Segundo Lodwick e Jenkins (2013) a solução de problemas intervala-

res se assemelha ao processo de solução dado pela transformada de Laplace,

onde transformamos um intervalo em uma função real com inclinação não ne-

gativa no intervalo [0 1], resolvemos o problema no espaço de polinômios e

em seguida retornamos para o espaço de intervalos utilizando a minimização

e a maximização no conjunto compacto [0 1] desde que o mı́nimo e o máximo

existam. O ponto principal desta transformação é que, o chamado problema

transformado, e que ‘equivale’ ao problema original, pode ser bem mais sim-

ples de ser resolvido por possuir mais propriedades. Além disso, posteriormente

podemos retornar a solução do problema originalmente proposto.

Logo, o processo de solução para o problema de controle ótimo em tempo

discreto com incerteza intervalar seguirá o processo descrito em Lodwick e Jen-

kins (2013). Além disso, a solução do problema proposto (3.4) também utiliza

a programação dinâmica (Bertsekas, 1995) e a aritmética intervalar restrita de

ńıveis simples (Chalco-Cano et al., 2014).

Resumidamente, para a solução do problema de controle ótimo em tempo

discreto com incerteza intervalar escrevemos, inicialmente, o problema (3.4) de

acordo com a aritmética intervalar restrita de ńıveis simples. Em seguida, apli-

camos o método de programação dinâmica e finalmente realizamos a

minimização e a maximização para retornarmos para o espaço dos intervalos e

assim concluirmos o processo de solução.
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5. Exemplo

A seguir estudaremos o problema de controle ótimo com incerteza inter-

valar (3.4). Este problema foi resolvido de acordo com a metodologia descrita

na Seção 4 e com o software Matlab 7.4 em um micro-computador Dual-Core,

processador E 300 da AMD e memória de 3 Gb. Para o peŕıodo considerado

(N = 18) temos que o tempo de processamento foi de aproximadamente 23

minutos. Desta forma, a exigência computacional para o problema de con-

trole ótimo em tempo discreto com incerteza intervalar é grande e proporcional

ao número de iterações e quantidade de variáveis como ocorre no caso deter-

mińıstico.

A solução para o problema determińıstico e a solução para o problema

intervalar são apresentadas nas figuras a seguir. Especificamente, a Figura 1

apresenta a solução para o estado x e X (solução determińıstica e intervalar,

respectivamente). A Figura 2 apresenta a solução para o estado y e Y . Já as

Figuras 3 e 4 apresentam as soluções para os controles. As soluções para o mo-

delo determińıstico também foram consideradas nas Figuras 3 e 4. As soluções

dadas pelos valores mı́nimos e máximos correspondem às soluções intervala-

res. Temos ainda que os pontos que representam os intervalos são ligados por

semi-retas apenas para facilitar a visualização da evolução temporal.
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Figura 1: Estado x e X.
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Analisando a solução apresentada, os extremos dos intervalos que

representam a solução para o estado intervalar X se aproximaram do valor

determińıstico e desejado de 19, 94. Já os extremos da solução do estado in-

tervalar Y (predadores) também se aproximaram do valor desejado depois de

12 iterações. De outra forma, houve aproximação da solução intervalar para o

ponto de equiĺıbrio proposto pelo problema determińıstico. Assim, a solução

do problema intervalar segue as mesmas caracteŕısticas da solução do problema

determińıstico que foi apresentado em Rafikov e Maleico (2000).

A introdução de predadores V também apresentou uma oscilação maior

do que a do controle intervalar U uma vez que a incerteza foi inserida na

segunda equação dinâmica.

O valor para o funcional determińıstico é 399, 075. Já o custo inter-

valar, isto é, o intervalo que representa o funcional para o problema inter-

valar é [360, 463 451, 105]. Logo, a incerteza intervalar dada pelo intervalo

[0, 688 1, 088] na equação dinâmica proporcionou uma variação no custo de

aproximadamente 22,71 %.

Finalmente, destacamos que a solução do problema de controle ótimo

determińıstico está contida na solução do problema de controle ótimo em tempo

discreto com incerteza intervalar; e isso ocorre para as variáveis de estado, de

controle e com o funcional.

6. Interpretação da solução intervalar

No exemplo analisado a equação dinâmica apresenta parâmetro inter-

valar pois os dados são, em geral, imprecisos e podem ser representados por

intervalos. Consequentemente, isso acarreta numa variação no funcional (custo

representado por um intervalo) e também numa variação para o estado e o

controle a cada iteração (estado e controle representados por intervalos). Logo,

o tomador de decisão deve analisar se é viável executar o modelo para os va-

lores obtidos nestes intervalos, ou seja, deve analisar se é viável implementar a

solução para estes valores.

Logo, surgem as seguintes questões sobre a viabilidade do modelo.

◦ É viável ou aceitável termos os valores mı́nimo e máximo encontrados no

funcional? Financeiramente, a empresa teria condições de arcar com o

custo máximo?
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◦ É viável ou aceitável termos os valores mı́nimo e máximo encontrados

para o controle a cada iteração? De outra forma, é viável introduzirmos

o valor mı́nimo ou o máximo para os predadores?

◦ É viável ou aceitável termos os valores mı́nimos e máximos encontrados

para o estado? Para os exemplos abordados, é tolerável ou aceitável as

quantidades mı́nimas e máximas de presas? Se a quantidade de presas

assumir os valores mı́nimos ou máximos, há algum prejúızo financeiro ou

dano ambiental? A mesma análise é feita para os predadores.

De modo geral, a análise ajudaria no planejamento do tomador

de decisão.

7. Conclusões

Apresentamos aqui um novo tipo de incerteza nos problemas de controle

ótimo. Como observado no exemplo, a solução intervalar se mostrou condizente

com o esperado. Assim, a proposta do artigo que compreendia na introdução de

incerteza intervalar nos problemas de controle ótimo foi bastante promissora.

Estudos e caracterizações formais dos problemas de controle ótimo com

incerteza intervalar estão sendo realizadas. Além disso, a introdução da

aritmética intervalar restrita no modelo também está sendo investigada.
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modelo generalizado de presa-predador. TEMA 1: 215–222.
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Resumo: Modelos de percolação não-homogênea podem ser apropriados para

simular o avanço de um tumor em um organismo vivo com diferentes situações

imunológicas ou tipo celular, bem como a proliferação de insetos que dependem

da temperatura e umidade, que variam entre dia e noite, ou no alastramento

de fogo em uma floresta sujeita a variações topológicas e climáticas, que podem

ser parcialmente sistemáticas. Este artigo trata de uma nova classe de modelos

de percolação, a rede de Bethe não-homogênea, cuja probabilidade de um elo

no ńıvel n estar aberto muda de acordo com n. Consideramos o caso em que a

probabilidade de um elo en do ńıvel n estar aberto é dada pela função senóide

p(en) = p + (1− p)|sen(nπ/180)|. Para este modelo será provada a existência

de um ponto cŕıtico pc não trivial a partir do qual o evento se alastra. São

apresentados ainda resultados de simulações que mostram o comportamento

da probabilidade de percolação com transição de fase de segunda ordem em pc.

Palavras chave: Percolação não-homogênea, Rede de Bethe, Ponto

cŕıtico.

1. Introdução

Os impactos causados pelo fogo na vegetação da Amazônia são pouco

conhecidos, apesar de previsões sugerirem que os incêndios florestais se tor-

narão ainda mais frequentes e mais intensos no futuro (Balch, 2008). Os au-

tores ressaltam que as florestas de transição são extremamente vulneráveis a
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incêndios recorrentes. A mortalidade de árvores e cipós aumentam em torno de

100%. Além disso, os incêndios florestais diminuem a quantidade de espécies

em 50% em relação a florestas não afetadas pelo fogo. Estas áreas, segundo

Balch (2008), tornam-se mais suscet́ıveis à invasão de gramı́neas não nativas,

dificultando a regeneração natural da vegetação. Ainda, um terço de toda a bi-

omassa viva da floresta é perdida após as primeiras queimadas, tornando uma

grande ameaça para a biodiversidade da floresta. Secas mais intensas e fre-

quentes previstas para a região terão graves consequências na dinâmica dessas

florestas.

Um incêndio florestal superficial sempre começa através de um pequeno

foco (fósforo aceso, toco de cigarro, fagulha, pequena fogueira etc.), e inicial-

mente tende a se propagar para todos os lados, de forma aproximadamente

circular, tendo em um segundo estágio sua forma alterada pela ação do vento,

umidade e da topografia e tipo da floresta. Na Figura 1(a) temos um exemplo

de alastramento do fogo, enquanto na Figura 1(b) temos dados climáticos de

uma região da amazônia.

(a) Espalhamento. (b) Variação do clima.

Figura 1: Comportamento não homogêneo de condições climáticas.

O estudo do comportamento do fogo e imprescind́ıvel para a avaliação

dos efeitos da queima sobre as árvores e o ambiente de forma geral. Sendo assim

o presente trabalho tem como objetivo principal apresentar, através de um

modelo de percolação não-homogênea, algumas considerações sobre propagação

do fogo.
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2. O modelo de Percolação e a Rede de Bethe

A Teoria da Percolação trata genericamente do fenômeno da propagação

de um fluido em meio poroso, seja água ou gás no interior de uma rocha. Bro-

adbent e Hammersley (1957) propuseram o primeiro modelo deste fenômeno.

Desde então, muitos outros modelos têm sido propostos para representar o meio

poroso.

Nos últimos anos, grande progresso tem sido alcançado relativamente às

técnicas usadas para resolver problemas de percolação e, também substancial

expansão dos modelos de percolação e suas aplicações em várias áreas do co-

nhecimento cient́ıfico, tais como f́ısica, qúımica, biologia, geologia, engenharia,

dentre outras. Algumas aplicações consideram a expansão de incêndios flo-

restais, enquanto outros consideram o crescimento de tumores em organismos

vivos ou condução de eletricidade em materiais semicondutores.

Usualmente, os modelos de percolação consideram que, por exemplo,

uma árvore queimando pode incendiar outra vizinha com uma determinada

probabilidade positiva, e que a floresta é um campo homogêneo, de forma que

essa probabilidade é a mesma em qualquer parte da floresta. Porém, no mundo

real podem existir sistemas não homogêneos em que tal probabilidade pode

variar em função do clima, do espaço (densidade das árvores no campo) ou do

tempo, por exemplo. Ainda, essa probabilidade pode variar sistematicamente,

de forma que um modelo mais realista pode ser baseado em uma probabilidade

não uniforme para todo meio, mas que ainda permita estudar analiticamente

caracteŕısticas do sistema.

A rede de Bethe ou árvore Cayley foi introduzida em Bethe (1935) no

contexto da mecânica estat́ıstica. Ela pode ser usada para fazer aproximação

de modelos de percolação em grandes dimensões. Em geral, a rede de Bethe é

definida como um grafo G = (V, E), onde V é um conjunto de pontos, também

chamados vértices ou śıtios, e E = (exy) é o conjunto não ordenado de pares

de vértices distintos exy, chamados elos ou arestas (veja Braga et al. (2005),

por exemplo). Então, a rede de Bethe é um grafo onde qualquer vértice está

conectado com r outros, onde r é chamado de número de coordenação. Vamos

denotar por Br a rede de Bethe com número de coordenação r (veja a Figura 2

para ilustração de B3). Na Figura 2(a) pode ser visto a estrutura das árvores

que emanam de um vértice central, e todos os vértices estão organizados em

ńıveis sequenciais em torno de um vértice central. O vértice central pode ser

chamado de raiz ou origem da rede. A Figura 2(b) mostra uma representação
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alternativa similar à água saindo de uma fonte.

Em Br, a distância de qualquer vértice x até a origem é conhecida como

ńıvel do vértice, e é denotada por l(x). Para qualquer elo ex finalizado em

x, diremos que este pertence ao ńıvel l(x). Por simplidade de notação, vamos

representar por en todos os elos ex tais que l(x) = n.

É usual considerar o subgrafo Br(n) de Br, formado pelos vértices x

tal que l(x) ≤ n e pelos elos conectados a estes vértices. O conjunto Br(n)

é conhecido por ser a rede de Bethe com “volume finito”. A fronteira de

Br(n), denotada por ∂Br(n), é o conjunto de todos os vértices do ńıvel n, e

podemos ver que o número de vértices até n é igual a |∂Br(n)| = r(r − 1)n−1

pela representação da Figura 2(a), e igual a (r − 1)n pela representação da

Figura 2(b).

(a) Representação circular

 

(b) Representação alternativa

Figura 2: Rede de Bethe com r = 3.

Na rede de Bethe homogênea, a cada elo e ∈ E associamos uma variável

aleatória independente Xe com distribuição de Bernoulli e parâmetro p que

chamamos de medida de probabilidade ou densidade. Se Xe = 1 diremos que

e está aberto, caso contrário e está fechado. Para x, y ∈ Br, diremos que x

está conectado a y e denotamos por x
p
↔ y se existir uma sequência de vértices

distintos x = x0, x1, · · · , xn = y, tais que os elos exi−1,xi
, i = 1, · · · , n,

estejam abertos.

A função de conectividade, denotada por τxy(p), é a probabilidade dos

vértices x e y estarem conectados por um caminho de elos abertos, i.e., τxy(p) =

P ({x
p
↔ y}). Pode-se mostrar que a função conectividade em Br decresce

exponencialmente quando ||x − y|| → ∞ para todo p < 1 (Braga et al.,

2005). Isto pode ser facilmente visto, pois τxy(p) = exp(−||x − y||/ζ(p)), com
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ζ(p) = (− log(p))−1. A função ζ(p) é usualmente referida como comprimento

de correlação. Portanto, em uma rede de Bethe, o comprimento de correlação

é finito para todo 0 < p < 1.

O Aglomerado da Origem (O) é definido por Cr(p) = {x ∈ Br : O
p
↔ x}

e a função probabilidade de percolação é dada por θ(r, p) = Pp(|Cr(p)| = ∞),

onde |Cr(p)| representa o número de vértices em Cr(p). Diremos que ocor-

reu percolação se |Cr(p)| = ∞. Com isso, definimos o ponto cŕıtico do sis-

tema (também nomeado probabilidade cŕıtica ou densidade cŕıtica) por pc(r) =

sup{p ≥ 0 : θ(r, p) = 0}, a partir do qual o sistema percola com probabilidade

positiva, ou seja, há uma transição de fase em pc(r). Em não havendo problema

de entendimento, o número de coordenação r será omitido das quantidas θ(r, p)

e pc(r), passando a representá-las simplesmente por θ(p) e pc, respectivamente.

3. Resultados importantes na rede de Bethe

O caso r = 2 não é teoricamente interessante, pois se p < 1 teremos uma

infinidade de elos fechados à direita e à esquerda da origem, tais que θ(p) = 0

se p < 1. Então, conclúımos que pc = 1, e não ocorre a transição de fase para

p ∈ (0, 1). Para r ≥ 3 pode ser provado que existe um pc ∈ (0, 1), tal que

θ(p) = 0 para p < pc e θ(p) > 0 para p > pc. A forma da função θ(p) para

p > pc pode ser obtida implicitamente por 1 − θ(p) = (1 − pθ(p))r−1 (Braga

et al., 2005). Para r = 3 temos que θ(p) = 1 − [(1 − p)/p]2 e para r = 4,

θ(p) = (3 −
√

4/p− 3)/(2p), por exemplo. Também é amplamente conhecido

que pc = 1/(r − 1) e que θ(pc) = 0.

Se considerarmos θn(p) a probabilidade da origem estar conectada a

fronteira ∂Br(n), dada por θn(p) = Pp{O
p
↔ ∂Br(n)}, então a função proba-

bilidade de percolação pode se escrita como o limite de θn(p) quando n → ∞.

Para r = 3, no ńıvel n = 1 temos θ1(p) = p(2 − p); para n = 2 temos

θ2(p) = 4p2 − 2p3 − 4p4 + 4p5 − p6, e a expressão polinomial para θn(p) vai

ficando cada vez mais complexa com o aumento de n.

Para obtermos uma expressão geral para θn(p), seja S
•

r (n, p) uma variável

aleatória representando o número de vértices em ∂Br(n), n ≥ 1, com caminho

de elos abertos até a origem, onde S•

r (0, p) ≡ 1. Sejam ainda,

c
(n)

r,i,j(p) = P (S•

r (n, p) = j|S•

r (n− 1, p) = i) (3.1)

a probabilidade condicional de passarmos de i vértices no ńıvel n − 1 para j
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vértices no ńıvel n conectados à origem, e

u
(n)

r,j (p) = P (S•

r (n, p) = j) (3.2)

a probabilidade incondicional de termos j vértices no ńıvel n conectados à

origem. Por condicionamento em S•

r (n− 1, p), temos que

u
(n)

r,j (p) =
∑

i

c
(n)

r,i,j(p)u
(n−1)

r,i (p). (3.3)

Podemos representar estas probabilidades matricialmente por C(n)
r (p) =

(c
(n)

r,i,j(p)), com |∂Br(n)|+1 linhas e |∂Br(n−1)|+1 colunas e, do mesmo modo,

u
(n)
r (p) = (u

(n)

r,j (p))j≥0 é o vetor de dimensão |∂Br(n)| + 1. Com isso, temos

que para n ≥ 1,

u
(n)
r (p) = C

(n)
r (p)× u

(n−1)
r (p)

= C
(n)
r (p)×C

(n−1)
r (p)×C

(n−2)
r (p)× · · · ×C

(1)
r (p)×C

(0)
r (p)

=

n
∏

k=0

C
(n−k)
r (p),

com a convenção

C
(0)
r (p) = u

(0)
r (p) ≡

(

0

1

)

.

Para r = 3 e fazendo q = 1− p, temos que

C
(1)

3 (p) =







1 q2

0 2pq

0 p2






, C

(2)

3 (p) =

















1 q2 q4

0 2pq 4pq3

0 p2 6p2q2

0 0 4p3q

0 0 p4

















e

C
(3)

3 (p) =



































1 q2 q4 q6 q8

0 2pq 4pq3 6pq5 8pq7

0 p2 6p2q2 15p2q4 28p2q6

0 0 4p3q 20p3q3 56p3q5

0 0 p4 15p4q2 70p4q4

0 0 0 6p5q 56p5q3

0 0 0 p6 28p6q2

0 0 0 0 8p7q1

0 0 0 0 q8



































. (3.4)
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As colunas de C
(n)
r (p) são o desenvolvimento de (q + p)k em termos

binomiais para k ∈ {|∂Br(0)|, |∂Br(1)|, · · · , |∂Br(n)|}. Então, C
(n−1)
r (p) é

uma submatriz de C
(n)
r (p), n ≥ 1, como podemos ver em (3.4).

O primeiro elemento de u
(n)
r (p) é a probabilidade incondicional de não

existir nenhum vértice ocupado no ńıvel n. Portanto, temos que

θn(p) = 1− u
(n)
r,0 (p). (3.5)

Podemos notar que para n pequeno (n > 1), a função θn(p) tem formato

sigmoide em [0,1], ficando mais ı́ngreme em pc quando n cresce. A Figura 3

mostra o comportamento de θn(p) para r = 3 e vários valores de n. Um

dos métodos usados para determinar o ponto cŕıtico do sistema consiste em

obter o limite, quando n → ∞, do ponto de inflexão das curvas θn(p), ou seja,

resolvendo a equação d2θn(p)/dp
2 = −d2u

(n)
r,0 (p)/dp

2 = 0 (Vogel et al., 2010).
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Figura 3: Função probabilidade θn(p) para r = 3.

4. Percolação em ondas: modelando a probabili-

dade não-homogênea p(.)

A maioria dos modelos de percolação propostos na literatura considera

que o meio é homogêneo, ou seja, a probabilidade de um elo qualquer da rede

estar aberto é constante para todo meio, ou possui dois ou três possiveis valores

de acordo com sua categoria, o que possivelmente não se aproxime da realidade

em alguns casos (Grimmett e Manolescu, 2013).
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No caso em foco, de incêncio florestal, podemos ter uma certa região mais

úmida, em que a probabilidade do fogo se espalhar é menor do que em outra

região mais seca. Neste modelo, a altitude e tipo de árvores também podem

ser consideradas importante no modelo. Assim, a probabilidade associada à

posição (i, j) pode ser modelada, por exemplo, por uma função loǵıstica tal

como p(i, j) = 1/(1 + exp(−(β1X1ij + β2X2ij))), com |βi| representando a

importância da variável padronizada Xi.

Neste trabalho adotaremos uma função do tempo ou distância da origem

na Rede de Bethe. Consideraremos que um elo en no ńıvel n da rede de Bethe

tem probabilidade de estar aberto dada por

p(en) = p+ (1− p)|sen(nπ/180)|. (4.6)

Com esta estrutura, que denominaremos por modelo de ondas senoide,

precisamos avaliar o comportamento da probabilidade de percolação e a proba-

bilidade cŕıtica em funçao de p, a densidade mı́nima que a rede pode assumir.

O valor numérico de p(en) será igual a p periodicamente nos ńıveis n múltiplos

de 180, porque teremos sen(nπ/180) = 0. Também, p(en) será periodicamente

igual a 1, nos ńıveis n tais que n = 90 + 180k, k = 0, 1, 2, · · · . Em todos os

outros elos, p(en) estará sempre entre p e 1.

É claro que p(e) ≥ p, ∀e ∈ E. Tal como no caso regular, para todo

elo e ∈ E associamos uma variável aleatória independente Xe com distribuição

Bernoulli de parâmetro p(e). Por analogia, sejam Cr(p), θ(p) e pc para o modelo

de ondas senoide. Por acoplamento, temos que Xe ≥ Xe, cujas consequências

são

Cr(p) ⊂ Cr(p), θ(p) ≥ θ(p) e pc ≤ pc. (4.7)

Antes de obtermos analiticamente as principais caracteŕıstica deste mo-

delo, apresentaremos alguns resultados obtidos por simulações Monte Carlo

para estimar a função θ(p). Usaremos M = 106 réplicas do processo de per-

colação para valores de p de zero até 1 com incremento de 0.001. O ńıvel

máximo da rede de Bethe será n = 105.
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Figura 4: Probabilidade de percolação não-homogênea para r = 3, 4, 5, 6 e caso

homogêneo para r = 3 com pc = 1/(r − 1).

A primeira curva à direita na Figura 4 refere-se à rede de Bethe ho-

mogênea com r = 3, muito próximo da função de probabilidade teórica, mos-

trando que o algoritmo funciona apropriadamente. As outras curvas referem-se

ao modelo de percolação não-homogênea em (4.6), indicando que a função de

percolação θ(p) comporta-se como uma função sigmoide, isto é, tal como uma

função de distribuição acumulada, caracteŕıstica que não ocorre no modelo ho-

mogêneo [p(e) = p] para n grande, como podemos ver que na Figura 3.

O comportamento da Figura 4 induz uma importante questão: podemos

dizer que pc > 0? Com o comportamento sigmoide, não é trivial afirmar que

pc > 0, principalment no caso em que r ≥ 6. Uma prova formal de que pc é ou

não positivo é necessária, pois é uma das principais caracteŕısticas do modelo.

5. A existência de um limiar de percolação não

trivial no modelo de ondas senóide

Nesta seção verificaremos que existe um limiar de percolação não trivial

para este sistema, isto é, pc > 0. Primeiro vamos encontrar um função similar

ao comprimento de correlação que, para n grande, aproxima a função conectivi-

dade e então usamos essa função para obter um majorante para a probabilidade

de percolação θ(p).
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5.1. A função conectividade e o comprimento de correlação

A função conectividade τ0x(p) = P ({O
p
↔ x}) é probabilidade do vértice

x estar conectado à origem por um caminho de elos abertos e1, e2, · · · , en,

com e1 partindo da origem e en finalizando em x. Por conta da independência

entre as variáveis aleatórias X(ek), podemos escrever

τ0x(p) =

n
∏

k=1

p(ek). (5.8)

Vamos mostrar que existe uma função positiva monotônica ζ(p) tal que,

para cada ǫ > 0 existe um n > n(ǫ) temos

τ0x(p) ≤ exp {−n/(ζ(p) + ǫ)} . (5.9)

Para provar (5.9), notemos que τ0x(p) =

n
∏

k=1

p(ek) = exp

{

n
∑

k=1

ln p(ek)

}

=

exp

{

n×

1

n

n
∑

k=1

ln p(ek)

}

.

Seja

ζn(p) =

[

−

1

n

n
∑

k=1

ln p(ek)

]

−1

. (5.10)

Para encontrar o limite da sequência em (5.10), primeiro notemos que

p(ek) é ćıclico com peŕıodo T = 180, com sen(kπ/180) ≥ 0 para k ∈ {1, · · · , T}.

Assim, as somas consecutivas de T elementos são constantes e, então, ζn(p)

converge para ζT (p) quando n → ∞, com

ζ−1

T (0) = −

1

T

T
∑

k=1

ln (sen(kπ/180)) ≥ −

1

T
ln (sen(Tπ/180)) = ∞,

ζ−1

T (1) = −

1

T

T
∑

k=1

ln (1) = 0.
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Temos então que ζ(p) = ζT (p), com ζ(0) = 0 e ζ(1) = ∞. Na Figura 5

apresentamos o gráfico de ζ(p).

Por conta da convergência lim
n→∞

ζn(p) = ζ(p), temos, por definição, que

para qualquer ǫ > 0 e p ∈ (0, 1) existe um n∗ = n(ǫ, p) tal que |ζn(p)− ζ(p)| ≤

ǫ, ∀n ≥ n∗ e, portanto,

exp(−nζ−1
n (p)) ≤ exp(−n(ζ(p) + ǫ)−1). (5.11)

5.2. O limiar de percolação não-trivial

Nesta seção mostraremos que na rede de Bethe com probabilidade dada

por (4.6) o ponto cŕıtico é estritamente positivo. Para ver isto, primeiro note-

mos que, ∀n

{|C| = ∞} ⊂

⋃

{x:l(x)=n}

{O
p
↔ x}.
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Como isso, temos que para ǫ > 0 e n ≥ n∗,

θ(p) = Pp(|C| = ∞) ≤ Pp





⋃

{x:l(x)=n}

{O ↔ x}





≤

∑

{x:l(x)=n}

Pp ({O ↔ x})

=
∑

{x:l(x)=n}

τ0x

=
∑

{x:l(x)=n}

e{−nζ−1

n (p)}

≤

∑

{x:l(x)=n}

e−n(ζ(p)+ǫ)−1

=
[

e−(ζ(p)+ǫ)−1
]n ∑

{x:l(x)=n}

1 (5.12)

=
[

e−(ζ(p)+ǫ)−1
]n

|∂Br(n)|

=
[

e−(ζ(p)+ǫ)−1
]n

( r − 1)
n

=
[

e−(ζ(p)+ǫ)−1

(r − 1)
]n

, (5.13)

onde em (5.12) o somatório produz a contagem dos vértices na borda de Br(n),

para o qual adotou-se o cardinal da Figura 2(b), sem perda de generalidade.

Portanto, fazendo ǫ→0 teremos n∗
→∞ e conclúımos que se e−ζ(p)−1

(r−

1) < 1 obteremos que θ(p) = 0 por (5.13), e esta condição é verdadeira se

ζ(p) < [ln(r − 1)]−1. Como ζ(0) = 0, para qualquer r ≥ 3 existe p∗ > 0 tal

que ∀p ∈ (0, p∗) temos ζ(p) < [ln(r − 1)]−1, de forma que θ(p) = 0 se p < p∗.

Assim sendo, temos que pc ≥ p∗ > 0, concluindo a prova.

6. Conclusões

Apresentamos ummodelo de percolação de rede de Bethe não-homogênea

para modelar o fenômeno de fogo em floresta, considerando a probabilidade de

um elo en no ńıvel n estar aberto em função da distância l(en) deste até a ori-

gem, dada por uma função senóide p(en) = p +(1−p)|sen(nπ/180)|. De forma

geral, outras formas podem ser consideradas para esta função de probabilidade

ou para otros tipos de rede. Não existe na literatura nenhum modelo periódico

similar usado em percolação em outros contextos.
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Um estudo de simulação preliminar indicou que a função probabili-

dade de percolação não é uma função abrupta, diferente do caso regular (ho-

mogêneo), caracterizando que a rede de Bethe não-homogênea apresenta uma

transição de fase de segunda ordem e tornando imprecisa a conclusão sobre se

o limiar de percolação é ou não trivial (zero). O programa para a simulação

foi constrúıdo na linguagem Ox (Doornik e Ooms, 2007) e mostra o comporta-

mento da probabilidade de percolação θ(p) baseados em M = 106 réplicas do

processo percolação para cada valor de p variando de zero até 1 com incremento

0.001 e ńıvel máximo da rede de n = 105. Demonstramos que a probabilidade

cŕıtica é estritamente positiva, de forma que para qualquer p > 0, existe uma

probabilidade também positiva de o fogo se alastrar por toda a floresta.

A mesma conclusão se dá para outras situações, tal como a prolieração

de mosquitos cuja reprodução dependa de temperatura e umidade, claramente

variando entre o dia e a noite.
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Resumo A palma forrageira destaca-se como uma importante reserva alimen-

tar animal, devido ao seu alto potencial de produção de fitomassa, tolerância

à seca, alto valor energético, grande reserva de água e fácil propagação. Fo-

ram utilizadas 300 mudas de palma forrageira (Nopalea cochenillifera), onde

foram avaliados a espessura, comprimento e largura no peŕıodo de 51 a 93

dias após o plantio. Objetivando modelar o crescimento do comprimento do

cladódio em relação a idade, espessura e largura do cladódio, foram ajustados

os modelos de regressão Loǵıstico, Gompertz, Weibull, Potênica, Tangente

hiperbólica, Gamma e Polinomial quadrático. Verificou-se que os modelos

loǵıstico, tangente hiperbólico e polinomial quadrático apresentaram as melho-

res estimativas para explicar o comportamento do crescimento dos cladódios.

O modelo loǵıstico apresentou grau de explicação de 99,35% e AIC=-3.18

e SQres=0,4657, já o modelo tangente hiperbólico apresentou R2 de 99,9%,

AIC=-23,155 e SQres=0,076, enquanto que o modelo polinomial quadrático

apresentou grau de explicação de 99,97%, AIC=-6,56 e SQres=0,041. Optou-

se pelo modelo tangente hiperbólico como o mais adequado para explicar o

crescimento do comprimento do cladódio, pois o mesmo apresentou menor

AIC e R2 e SQres bem próximo ao modelo quadrático, além de apresentar

uma variável a menos que o modelo quadrático.
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1. Introdução

O Semiárido pernambucano é uma região que possui grande potencial

pecuário, entretanto apresenta baixa disponibilidade e qualidade das forragens

ao longo do ano, em função da sazonalidade das chuvas e dos longos peŕıodos

de seca, com chuvas concentradas em determinadas épocas, geralmente de três

a quatro meses do ano.

Segundo Leite et al. (2014), a baixa capacidade de suporte forrageiro

das caatingas, o manejo e aproveitamento inadequado das pastagens, além

do reduzido uso de tecnologias de convivência com as secas ocasionam baixa

produtividade dos rebanhos.

A palma forrageira destaca-se nesse cenário como uma importante re-

serva alimentar animal, devido ao seu alto potencial de produção de fitomassa,

tolerância à seca, alto valor energético, boa aceitabilidade, boa digestibilidade,

grande reserva de água e fácil propagação ((Oliveira et al., 2010); (Nunes,

2011); (Oliveira, 2011); (Almeida, 2012); (Júnior et al., 2014); (Leite et al.,

2014)). Além disso, a palma pode ser mantida no campo, mesmo na seca, não

necessitando assim de armazenamento.

A palma é amplamente utilizada no semiárido brasileiro, no entanto,

houve uma considerável redução nos palmais durante os últimos anos, cau-

sada principalmente pela ação da Cochonilha-do-Carmim (Dactylopius opun-

tiae Cockerell), considerada a principal praga da palma no Nordeste brasileiro

(Santos et al., 2010).

O conhecimento das curvas de crescimento de uma espécie fornece in-

formações muito úteis no cultivo e manejo de populações naturais, e têm grande

importância biológica, pois possibilitam a viabilidade do cultivo de uma espécie

pela avaliação da taxa de crescimento. A curva descrevendo uma sequência de

medidas de determinada caracteŕıstica de alguma espécie em função do tempo,

geralmente peso, altura, espessura, largura ou diâmetro, é chamada de curva

de crescimento (Fernandes et al., 2012). Em geral, este tipo de curva apresenta

aspecto de crescimento exponencial ou sigmoidal (formato de ”S”), que é muito

bem modelado pela regressão não linear (Fernandes et al., 2012).
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2. Objetivos

– Modelar o crescimento do comprimento do cladódio através de uma série

de modelos de regressão (lineares, não lineares e polinomiais).

3. Metodologia

3.1. Dados

A pesquisa foi conduzido na Universidade Federal Rural de Pernambuco

(UFRPE), Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST) situada no munićıpio

de Serra Talhada. Foram utilizadas 300 mudas de palma forrageira (Nopalea

cochenillifera), clone Doce Gigante, resistente à cochonilha-do-carmim. As

mudas foram obtidas através do fracionamento de cladódios, provenientes de

um palmal, com três anos de idade, situado na UAST.

As frações dos cladódios foram plantadas em sacos de poliéster contendo

uma mistura de 1:1 de solo e adubo orgânico (esterco bovino curtido), e fo-

ram mantidas sobre o solo, em local aberto e irrigadas três vezes por semana.

A primeira avaliação foi realizada aos 51 dias após o plantio e as seguintes

aconteceram periodicamente a cada sete dias, sendo avaliados espessura, com-

primento e largura do cladódio das mudas até o 93o dia. O material utilizado

para a mensuração foi trena e paqúımetro.

3.2. Modelos de Regressão

Para avaliar a relação entre o comprimento do cladódio e as variáveis

explicativas idade, largura e espessura dos mesmos, foram escolhidos vários

modelos de regressão para explicar tal relação. Os modelos utilizados para

avaliar a relação foram os seguintes: Weibull, Loǵıstico, Gompertz, Tangente

hiperbólico, Potênica, Gamma e Polinomial.

3.2.1 Modelo Weibull

Seja X é uma variável aleatória com distribuição weibull, então sua

função de densidade de probabilidade é definida por:

f(x) =
γ

αγ
xγ−1exp{−(

x

α
)γ}, x ≤ 0 (3.1)

logo, definimos o modelo de regressão weibull por:
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Yi = exp(β0 + β1diasi + β2espi + β3largi)exp(ǫi) (3.2)

onde, i=1,2,..,7; Yi é o comprimento do i-ésimo cladódio após o plantio; diasi é

o i-ésimo dia de avaliação; espi é a espessura do i-ésimo cladódio após plantio;

largi é a largura do i-ésimo cladódio após plantio e ǫi é o i-ésimo erro associado

ao comprimento do cladódio, em que ǫi é o erro associado ao i-ésimo compri-

mento e apresenta distribuição weibull de parâmetros α e γ. As incógnitas β0,

β1, β2 e β3 são os parâmetros associados ao modelo.

3.2.2 Modelo Loǵıstico

Seja X uma variável aleatória com distribuição Loǵıstica, definimos a

função de densidade de probabilidade em (3.3)

f(x) =
ωβexp(α+ βX)

(exp(α) + exp(βX))2
(3.3)

então, definimos o modelo Loǵıstico por:

Yi =
w

1 + exp(β0 + β1diasi + β2espi + β3largi)
+ ǫi (3.4)

onde, i = 1, 2, · · · , 7; Yi é o comprimento do i-ésimo cladódio após o plantio;

diasi é o i-ésimo dia de avaliação; espi é a espessura do i-ésimo cladódio após

plantio; largi é a largura do i-ésimo cladódio após plantio e ǫi é o i-ésimo erro

associado ao comprimento do cladódio, em que ǫi é o erro associado ao i-ésimo

comprimento com função de distribuição normal com média 0 e variância σ2

constante. As incógnitas ω, β0, β1, β2 e β3 são os parâmetros associados ao

modelo.

3.2.3 Modelo Gompertz

Seja X uma variável aleatória com distribuição Gompertz, definimos a

função de densidade de probabilidade em (3.5)

f(x) = ωβexp(−exp(α− βX)) (3.5)

então, definimos o modelo Gompertz por:

Yi = w ∗ exp(−exp(β0 + β1diasi + β2espi + β3largi)) + ǫi (3.6)
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onde, i = 1, 2, · · · , 7; Yi é o comprimento do i-ésimo cladódio após o plantio;

diasi é o i-ésimo dia de avaliação; espi é a espessura do i-ésimo cladódio após

plantio; largi é a largura do i-ésimo cladódio após plantio e ǫi é o i-ésimo erro

associado ao comprimento do cladódio, em que ǫi é o erro associado ao i-ésimo

comprimento com função de distribuição normal com média 0 e variância σ2

constante. As incógnitas ω, β0, β1, β2 e β3 são os parâmetros associados ao

modelo.

3.2.4 Modelo Potência

O modelo de regressão potência é definido em (3.7)

Yi = (β0dias
β1

i esp
β2

i larg
β3

i )ǫi (3.7)

onde, i = 1, 2, · · · , 7; Yi é o comprimento do i-ésimo cladódio após o plantio;

diasi é o i-ésimo dia de avaliação; espi é a espessura do i-ésimo cladódio após

plantio; largi é a largura do i-ésimo cladódio após plantio e ǫi é o i-ésimo

erro associado ao comprimento do cladódio, em que ǫi é o erro associado ao i-

ésimo comprimento com função de distribuição normal com média 0 e variância

σ2 constante. As incógnitas β0, β1, β2 e β3 são os parâmetros associados ao

modelo.

3.2.5 Modelo Tangente hiperbólica

Seja X uma variável aleatória com função de distribuição tangente Hi-

perbólica, então definimos a função de densidade de probabilidade em 3.8

f(x) = βγXγ−1(1− tanh(βXγ)2) (3.8)

logo, o modelo de regressão tangente hiperbólico é dado por:

Yi = ωtanh(β0dias
β1

i esp
β2

i larg
β3

i ǫi) (3.9)

onde, i = 1, 2, · · · , 7; Yi é o comprimento do i-ésimo cladódio após o plantio;

diasi é o i-ésimo dia de avaliação; espi é a espessura do i-ésimo cladódio após

plantio; largi é a largura do i-ésimo cladódio após plantio e ǫi é o i-ésimo erro

associado ao comprimento do cladódio, em que ǫi é o erro associado ao i-ésimo

comprimento com função de distribuição normal com média 0 e variância σ2

constante. As incógnitas ω, β0, β1, β2 e β3 são os parâmetros associados ao

modelo.
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3.2.6 Modelo Gamma

Seja X uma variável aleatória com função de distribuição Gamma, defi-

nimos a função de densidade de probabilidade Gamma em 3.10

f(x) =
1

Γ(α)βα
xα−1exp−

x

β
(3.10)

Definimos o modelo de regressão Gamma com função de ligação identi-

dade dado por:

Yi = β0 + β1diasi + β2espi + β3largi + ǫi (3.11)

onde, i = 1, 2, · · · , 7; Yi é o comprimento do i-ésimo cladódio após o plantio;

diasi é o i-ésimo dia de avaliação; espi é a espessura do i-ésimo cladódio após

plantio; largi é a largura do i-ésimo cladódio após plantio e ǫi é o i-ésimo erro

associado ao comprimento do cladódio, em que ǫi é o erro associado ao i-ésimo

comprimento com função de distribuição gamma de parÂmetros α e β. As

incógnitas β0, β1, β2 e β3 são os parâmetros associados ao modelo.

3.2.7 Modelo Polinomail

O modelo de regressão Polinomial é definido em (3.12)

Yi = β0+β1diasi+β2espi+β3largi+β4diasi
2+β5espi

2+β6largi
2+ǫi (3.12)

onde, i = 1, 2, · · · , 7; Yi é o comprimento do i-ésimo cladódio após o plantio;

diasi é o i-ésimo dia de avaliação; espi é a espessura do i-ésimo cladódio após

plantio; largi é a largura do i-ésimo cladódio após plantio e ǫi é o i-ésimo erro

associado ao comprimento do cladódio, em que ǫi é o erro associado ao i-ésimo

comprimento com função de distribuição normal com média 0 e variância σ2

constante. As incógnitas β0, β1, β2, β3, β4, β5 e β6 são os parâmetros associados

ao modelo.

3.3. Critérios de Seleção de Modelo

Os modelos foram avaliados pelos seguintes critérios: Coeficiente de de-

terminação do modelo (R2), critério de informação de Akaike (AIC) e pela

soma dos quadrado dos reśıduos (SQres).
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3.3.1 Soma dos Quadrado dos Reśıduos (SQres)

Seja Ŷi o i-ésimo valor do comprimento do cladódio após ajuste do mo-

delo, então definimos a soma dos quadrados dos reśıduos para este estudo pela

seguinte expressão:

SQres =

7
∑

i=1

(Yi − Ŷi)
2 i = 1, 2, .., 7. (3.13)

3.3.2 Coeficiente de Determinação do Modelo (R2
)

O coeficiente de determinação do modelo é expresso pela razão entre a

soma de quadrado do modelo (SQM) e a soma de quadrados total (SQT), ou

seja,

R2 =
SQmod

SQtotal
= 1−

SQres

SQtotal
= 1−

∑7

i=1
(Yi − Ŷi)

2

∑7

i=1
(Yi − Ȳi)2

(3.14)

3.3.3 Critério de Informação de Akaike (AIC)

O critério de informação de Akaike (AIC) definido por Akaike (1974) é

dado por:

AIC = −2 lnL(x/θ̂) + 2(p) (3.15)

onde, L(x/θ̂) é a função de máxima verossimilhança, definida como sendo o

produtório da função de densidade.

4. Resultados

O modelo Weibull não presentou boas estimativas dos valores observados

para o comprimento do cladódio em relação aos peŕıodos de avaliação, Figura 1.

O modelo apresentou um R2=0.9558, AIC=-12.6 e SQres=5.4827. O modelo

weibull ajustado ficou definido por:

Ŷ = exp(−1.623 + 0.012dias− 6.959esp)
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Figura 1: Ajuste do modelo de Weibull para comprimento dos cladódios

O modelo de regressão loǵıstico apresentou estimativas muito próximas

dos comprimentos do cladódio para todo peŕıodo de avaliação, Figura 2.
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Figura 2: Ajuste do modelo de regressão loǵıstico para comprimento dos

cladódios

O modelo loǵıstico apresentou grau de explicação de R2=0.9935, AIC=-

3.18 e SQres=0.4657. Após ajuste dos parâmetros o modelo loǵıstico ficou

definido por:

Ŷ =
19.57

1 + exp(6.698− 0.121dias)

Na Figura 3 verifica-se que o modelo de Gompertz apresentou estimativas

bem próxima dos valores observado para o comprimento do cladódio entre 65o
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e 86o dia de avaliação, nos dois peŕıodos iniciais de avaliação o modelo apre-

sentou estimativas muito diferentes das observadas. O modelo de Gompertz

apresentou grau de explicação de R2=0.9864, AIC=-0.286 e SQres=1.929. A

curva ajustada ao modelo Gompertz é dada por:

Ŷ = 19.57 ∗ exp(−exp(5.528− 0.106dias))

50 60 70 80 90

0
5

10
15

20
25

Período de Avaliação (dias)

C
om

pr
im

en
to

 d
o 

cl
ad

ód
io

 (
cm

)

Valores observados
Modelo Gompertz

Figura 3: Ajuste do modelo Gompertz para comprimento dos cladódios

O modelo de regressão potência não conseguiu acompanhar os valores

observados de comprimento do cladódio, o modelo apresentou estimativas bas-

tante diferentes das observadas, Figura 4.
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Figura 4: Ajuste do modelo potência para comprimento dos cladódios.
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Omodelo potência apresentou alto grau de explicaçãoR2=0.9996, AIC=-

14.448 e SQres=4.218. A curva ajusta ao modelo potência ficou definida por:

Ŷ = dias1.111esp2.923

O modelo tangente hiperbólica apresentou ajustes similares aos valores

observados do comprimento do cladódio para todo o peŕıodo de avaliação, em

alguns peŕıodos de avaliação como o 72o e 86o dia de avaliação o modelo apre-

sentou estimativas idênticas às observadas, Figura 5. O modelo apresentou um

grau de explicação de R2=0.999, AIC=-23.155 e SQres=0.076. A curva ajusta

ao modelo de regressão tangente hiperbólica é dada por

Ŷ = 19.57tanh(0.00001dias2.933esp1.717)
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Figura 5: Ajuste do modelo tangente hiperbólico para comprimento dos

cladódios

O modelo de regressão gamma conseguiu acompanhar o crescimento do

cladódio, mas não apresentou boas estimativas em relação aos valores observa-

dos do comprimento do cladódio para todo peŕıodo de avaliação, Figura 6. O

modelo apresentou um alt́ıssimo poder de explicação de R2=0.9799, AIC=20.97

e SQres=2.4965. O modelo gamma ajustado é definido por:

Ŷ = −39.4 + 0.22dias+ 78.41esp
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Figura 6: Ajuste do modelo gamma para comprimento dos cladódios

Assim como o modelo tangente hiperbólico o modelo polinomial apre-

sentou estimativas bastante similares aos valores observados do comprimento

do cladódio para todo peŕıodo de estudo, em alguns momentos de avaliação o

modelo apresentou estimativas idênticas às observadas como no 51o dia de ava-

liação, Figura 7. O modelo polinomial apresentou alt́ıssimo poder de explicação

R2=0.9997, critério de informação de Akaike de AIC=-6.56 e SQres=0.041. A

curva ajusta para o modelo polinomial ficou definida por:

Ŷ = −48.17 + 1.079dias+ 34.06esp− 0.0058dias2
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Figura 7: Ajuste do modelo polinomial quadrático para comprimento dos

cladódios
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Verificou-se que os modelos que melhor explicaram o ajuste do cresci-

mento do cladódio foram os modelos loǵıstico, tangente hiperbólico e polino-

mial. Estes apresentaram estimativas similares aos valores observados para

o comprimento do cladódio nos peŕıodos de avaliação. Os modelos apresen-

tam coeficiente de determinação com elevado grau de explicação, baixo AIC e

menores soma de quadrados dos reśıduos.

Resultados similares para o ajuste de modelos foram observados nos

estudos de Ramos et al. (2015) utilizou modelo de regressão polinomial de

primeira ordem para explicar o crescimento do cladódio utilizando diferentes

doses de adubação orgânica chegando a um grau de explicação de 93,0% para

um determinada dosagem, já Silva et al. (2014) verificou que o modelo de

regressão loǵıstico é o mais adequado para explicar o crescimento da área do

cladódio em relação aos dias após o plantio, enquanto Prado et al. (2013)

observou em seu estudo que o modelo loǵıstico se adequa muito bem para

explicar o crescimento de frutos do coqueiro anão, Ramos et al. (2011) em seu

estudo verificou que o modelo polinomial de primeira ordem é o mais adequado

(R2=85,9%) para explicar o número de cladódio em relação aos dias após o

plantio, enquanto que Terra et al. (2010) que verificou o modelo loǵıstico o

mais adequado para explicar o crescimento da tamareira-anã.

Os três critérios de seleção utilizados para escolha do modelo que me-

lhor explicasse o comportamento do crescimento do cladódio determinaram os

modelos loǵıstico, tangente hiperbólico e polinomial como os mais adequados.

Entretanto, como o modelo de regressão tangente hiperbólico apresentou me-

nor AIC que os outros dois modelos, e R2 e SQres bem próximo do modelo

polinomial, além de apresentar uma variável a menos quando comparado com

o modelo polinomial, optou-se como o mais adequado entre os três modelos

para explicar o comportamento do cromprimento do cladódio.

5. Conclusões

Os modelos loǵıstico, tangente hiperbólico e polinomial foram os mais

adequados para explicar o comportamento do crescimento do comprimento do

cladódio. Os três modelos escolhidos como mais adequados apresentam coefi-

ciente de determinação com elevado grau de explicação, baixo AIC e menores

soma de quadrados dos reśıduos. O modelo de regressão tangente hiperbólico

foi dentre os três modelos selecionados como o mais adequado para explicar
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o comportamento do comprimento do cladódio, pois apresentou menor AIC

que os outros dois modelos, e R2 e SQres bem próximo do modelo polinomial,

além de apresentar uma variável a menos quando comparado com o modelo

polinomial.
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Resumo. Neste trabalho caracterizamos a direção do vento na cidade de

Serra Talhada-PE e aplicamos o conceito de lacunaridade nas séries temporais

horárias de direção do vento na estação climatologica de Serra Talhada situada

no Sertão do Pajeú, Pernambuco no peŕıodo de janeiro de 2008 a fevereiro de

2011. Verificou-se que a direção mais predominante do vento é a sul 44,8% dos

registros, enquanto que a direção menos predominante foi a oeste 2,5% dos

registros. Os menores valores de lacunaridade foram atribuidos as direções

com maior frequência de vento (N, SE e S), enquanto que os maiores valores

foram representados pelas direções menos predominantes (SW, W e NW). O

expoente beta de lacunaridade foi menor nas direções N, SE e S indicando

um comportamento mais uniforme do vento nestas direções, enquanto que o

maiores valores são representados pelas direções SW, W e NW indicando uma

maior heterogenidade no comportamento do vento. Estes resultados possi-

bilitam obter informações sobre a dinâmica do vento no munićıpio de Serra

Talhada e podem ser úteis no desenvolvimento e avaliação de projetos com

uso de energias renováveis e assim e assim contribuir ao melhoramento da

qualidade de vida da população e desenvolvimento sustentável da região.

Palavras-chave: Lacunaridade; Direção do Vento; Sertão do Pajeú;

Pernambuco.

1. Introdução

Os ventos são formados pelos gradientes de pressão atmosférica gerando

assim deslocamento massas de ar em relação à superf́ıcie terrestre, sofrendo

influências também de movimento e rotação terrestre (Munhoz e Garcia, 2008;

1leandroricardo est@yahoo.com.br
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Bueno et al., 2011). O vento é de vital importância para dinâmica do planeta,

facilitando trocas de calor, de dióxido de carbono e do vapor d’água entre a at-

mosfera e a vegetação, sendo fundamental na agricultura por sua influência em

estudos de controle à propagação de doenças, polinização de flores e práticas

com quebra-vento, outro aspecto positivo é a geração de fonte de energia (San-

tana et al., 2008; Munhoz e Garcia, 2008; Pimenta et al., 2008).

A caracterização do regime do vento de uma região consiste no estudo da

circulação atmosférica na meso e microescala uma vez que as variáveis que in-

fluenciam a circulação atmosférica se comportam de forma distinta de um local

para outro, originando um regime de vento caracteŕıstico para cada região. A

direção do vento é uma variável bastante senśıvel à variação no tempo e espaço,

isso ocorre em função da situação geográfica, da rugosidade da superf́ıcie, do

relevo, da vegetação e do clima da época do ano (Munhoz e Garcia, 2008).

Estudos sobre direção predominante do vento contribuem para inúmeras

atividades tais como: instalação de quebra-ventos; instalação de indústrias;

conforto térmico e aproveitamento eólico (Galvani et al., 1999). No Brasil existe

um imenso potencial ainda não explorado do vento tais como: bombeamento

d’água, carregamento de baterias, telecomunicações e eletrificação rural (Silva

et al., 2004).

A predominância dos ventos na cidade Ituverava-SP é na direção sudeste

(SE), com exceção no peŕıodo de dezembro a fevereiro onde o vento sopra

na região noroeste (NW) (Munhoz e Garcia, 2008). Na cidade de Maringá a

direção predominante do vento é nordeste (NE) no peŕıodo noturno, sudeste

(SW) no peŕıodo de janeiro a maio e de outubro a dezembro e ventos na direção

leste (E) nos meses de julho a setembro (Galvani et al., 1999).

Silva et al. (1997) concluiu em seu estudo que a direção do vento em

Pelotas-RS é leste (E) para o peŕıodo compreendendo a primavera e o verão,

no outono é sudeste (SE) e no inverno a direção predominante é nordeste (NE).

Leite e Filho (2006)verificaram que na cidade de Ponta Grossa-PR a predo-

minância do vento é na direção nordeste (NE).

Em Lapa-PR a direção predominante do vento ao longo do ano foi leste

(E) e nordeste (NE) (Beruski et al., 2009). Bueno et al. (2011)em estudo rea-

lizado na região de Lavras, Minas gerais observou que a direção predominante

do vento a leste (E) seguida de oeste (W) nos meses de fevereiro a novembro, já

nos meses de janeiro e dezembro a direção predominante se inverte oeste (W)

seguida de leste (E).
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Santana et al. (2008) em estudo realizado em Cuiabá, MT observou que

a direção predominante do vento na primavera e no verão encontra-se no norte

- nordeste (N e NE), já no outono e inverno há predominância na direção sul -

sudoeste (S-SO). Alves e Silva (2011) observaram que as direções predominantes

do vento no norte do Mato Grosso são sudeste (SE), sul (S) e sudoeste (SO).

Costa e Lyra (2012) verificaram três padrões do vento no estado de

Alagoas, no litoral e agreste direção leste (E) e no sertão direção sudeste (SE).

Silva et al. (2002) Silva et al. (2004) em seu estudo de potencial eólico em 77

localidades do Nordeste brasileiro verificou que o vento predomina na direção

leste (E).

2. Objetivos

– Diante da importância da caracterização da direção do vento de uma

região este estudo tem por objetivo determinar a predominância da direção

do vento na cidade de Serra Talhada, Pernambuco.

3. Metodologia

3.1 Área de Estudo

A área de estudo referente ao munićıpio de Serra Talhada está situada nas

coordenadas geográficas em latitude 07o59’31” sul e longitude 38o17’54” oeste

e uma altitude de 429 metros (Fernandes et al., 2009). Serra Talhada apresenta

uma população superior a 80 mil habitantes e uma extensão territorial de 2959

km2 (Feitosa et al., 2010), faz fronteiras ao norte com estado da Paráıba, sul

com o munićıpio de Floresta, leste com o munićıpio de Santa Cruz da Baixa

Verde, Calumbi e Betânia e oeste com os munićıpios de São José do Belmonte,

Mirandiba e Carnaubeira da Penha, Figura 1.
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Figura 1: Distribuição espacial do munićıpio de Serra Talhada

Serra Talhada apresenta clima segundo classificação de Köppen do tipo

Bsw’h’, muito quente e semiárido, a temperatura média anual de 27oC e pre-

cipitação pluviométrica média de 876 mm por ano (Fernandes et al., 2009).

3.2 Dados

Foram utilizados registros horários de direção do vento observado entre

janeiro de 2008 a fevereiro de 2011 na estação climatológica de Serra Talhada-

PE disponibilizada no site do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Os

registros de direção do vento foram medidos através de anemógrafos universais

Fuess instalados a 10 metros acima da superf́ıcie do solo. Os valores de direção

do vento foram registrados por meio de anemogramas de hora em hora de

acordo com os seguintes peŕıodos 0 à 1h, 1 às 2h e assim sucessivamente até às

24 horas.

As direções predominantes do vento foram caracterizadas por meio de

uma análise de frequência das observações diárias, utilizando a expressão dada

pela equação (3.1).

f(x) =
n

N
∗ 100 (3.1)

onde, f(x) é a frequência de ocorrência do vento em uma determinada direção,

n é o número de ocorrências de vento numa determinada direção eN é o número

total de observações.

3.3 Lacunaridade

O conceito de lacunaridade foi introduzido por Mandelbrot (1982) para

analisar a distribuição do tamanho de lacunas dentro de um sistema f́ısico, A
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análise lacunaridade foi originalmente desenvolvida para detecção de padrões

de texturas de objetos fractais, mas pode ser generalizado para qualquer padrão

espacial, incluindo aqueles com propriedades fractais e multifractais e pode ser

usado tanto com os dados quantitativos quanto para dados binários e também

em dimensões 1D, 2D e 3D (Plotnick et al., 1996).

Vários métodos para o cálculo da lacunaridade foram desenvolvidos com

o avanço computacional (Voss, 1986; Dong, 2000; Gefen et al., 1983; Allain e

Cloitre, 1991; Lin e Yang, 1986), entre eles destaca-se o algoritmo de desliza-

mento de caixa ”gliding box” de Allain e Cloitre (Allain e Cloitre, 1991).

Este método é amplamente utilizado nos estudos de medicina, em análise

de padrões de retina humana (Cheng e Huang, 2003) (Lucena e Stosic, 2014),

radiografias dentárias (Yasar e Akqunlu, 2005) e imagens de tomografias com-

putadorizadas de ossos trabeculares (Dougherty e Henebry, 2001). Na ecologia

destacam-se os trabalhos de Plotnick et al. (1993) e Malhi e Cuesta (2008), na

geologia pode-se destacar o estudo de Roy et al. (2010). Na área de tecnologia

de alimentos (Camilo et al., 2010), no planejamento urbano (Myint e Lam,

2005).

Na climatologia podemos destacar os trabalhos Martinez et al. (2007)

que caracterizou o regime pluviométrico diário da peńınsula Ibérica no peŕıodo

de 1950 a 1990. Lana et al. (2010) caracterizou o comportamento complexo do

regime pluviométrico da Europa no peŕıodo de 1950 a 2000. Estudos recentes de

climatologia no Brasil vêm sendo desenvolvidos com a análise de lacunaridade

onde a mesma foi aplicada para estudar o comportamento da precipitação no

estado de Sergipe (Lucena et al., 2015), no estado de São Paulo (Lucena e

Campos, 2014) e no Sertão de Pernambuco (Lucena, 2015), na vazão da bacia

do rio Piracicaba (Lucena et al., 2014) e na temperatura do nordeste brasileiro

(Lucena e Stosic, 2013).

Para caracterizar a direção do vento, a lacunaridade é uma medida da

distribuição dos segmentos, definido como a sequência de horas consecutivas

que o vento se encontra em uma determinada direção, e as lacunas definido

como sequência de horas consecutivas que o vento não se encontra numa de-

terminada direção. Foi utilizada a análise de lacunaridade em oito diferentes

direções do vento (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW). Valores grandes de lacunari-

dade implicam em pouca frequência do vento numa determinada direção suge-

rindo uma distribuição heterogenia, enquanto que pequenos valores implicam

em grandes frequências do vento numa direção o que sugere uma distribuição
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mais uniforme. A seguir, estão os passos para o cálculo da lacunaridade.

• Uma caixa de tamanho r é colocada na origem do banco de dados e o

número s de śıtios ocupados (registros do vento em uma determinada

direção) é contado.

• A caixa é movida ao longo de todo o conjunto de observações, e sua massa

(número dos śıtios ocupados) é calculada.

• A distribuição de probabilidade de massa da caixa é dada pela equação

(3.2):

P (s, r) =
n(s, r)

N(r)
(3.2)

onde, n(s, r) é o número de caixas de tamanho r com massa s e N(r) =

N − r + 1 é o número total de caixas de tamanho r (N é o total de

observações).

• A lacunaridade para o tamanho de caixa r é definida pela equação (3.3).

L(r) =
M2

M2
1

(3.3)

onde,

M1 =
r

∑

s=1

s ∗ P (s, r) e M2 =
r

∑

s=1

s2P (s, r)

são o primeiro e segundo momento da distribuição P (s, r), respectiva-

mente.

• A lacunaridade pode ser estimada segundo uma lei de potência (Martinez

et al., 2007), conforme a equação (3.4).

L(r) = αrβ (3.4)

4. Resultados

Observa-se que no munićıpio de Serra Talhada o vento predomina nas

direções sul (S) 44,8% dos regisros, sudeste (SE) 15,4% e norte (N) 11,8%,

enquanto que nas direções oeste (W) 2,5%, leste (E) 3,1% e noroeste (NW) 4,8%

existe pouca presença do vento, Figura 2. Observa-se ainda que a velocidade

do vento no munićıpio de Serra Talhada é inferior aos 6 m/s.
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Figura 2: Rosa dos ventos do munićıpio de Serra Talhada

Verifica-se que os menores valores de lacunaridade são atribuidos para

as direções do vento em que apresentaram as maiores frequências dos registros

(S, SE e N) indicando um comportamento mais uniforme dos registros dos ven-

tos na direção avaliada, enquanto que os maiores valores de lacunaridade são

representados pelas direções do vento em que registraram as menores predomi-

nancias (W,E e NW) na região indicando um comportamento mais heterogenio

dos registros, Figura 3.
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Figura 3: Lacunaridade emṕırica das direções do vento em relação aos diferentes

peŕıodos avaliação.

Observa-se que onde o vento é mais predominante o expoente β apresenta

os menores valores (S, SE e N) indicando um comportamento mais uniforme

da distribuição do vento, enquanto que os maiores valores do expoente β são

referentes as direções onde existe pouca predominância do vento (W,E e NW)
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indicando um comportamento heterogenio dos registros de vento, Tabela 1.

Tabela 1: Distribuição de frequência da direção do vento no munićıpio de Serra

Talhada.
Frequência da

Direção do Direção do Vento β

Vento n %

Norte (N) 2448 11,8 -0,23

Nordeste (NE) 1668 8,1 -0,29

Leste (E) 640 3,1 -0,49

Sudeste (SE) 3193 15,4 -0,28

Sul (S) 9288 44,8 -0,15

Sudoeste (SO) 1953 9,5 -0,34

Oeste (O) 524 2,5 -0,52

Noroeste (NO) 1001 4,8 -0,38

5. Conclusões

A direção predominante do vento no munićıpio de Serra Talhada é na

direção Sul e a menos predominante é a direção Oeste. A análise de lacunari-

dade mostrou que nas direções onde o vento é mais predominante os valores de

lacunaridade e o expoente de lacunaridade são menores indicando um compor-

tamento mais uniforme da distribuição do vento na direção avaliada, enquanto

que os maiores valores são provenientes das direções com menos registros do

vento inidicando um comportamento mais heterogenio da distribuição do vento.

Estes resultados possibilitam obter informações sobre a dinâmica do

vento no munićıpio de Serra Talhada e podem ser úteis no desenvolvimento

e avaliação de projetos com uso de energias renováveis e assim e assim contri-

buir ao melhoramento da qualidade de vida da população e desenvolvimento

sustentável da região.
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precipitação de bacias hidrográficas do estado de são paulo. Biomatemática,
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1. Introdução

Problemas biológicos, ambientais, sociais e f́ısicos são frequentemente

modelados por meio de Equações Diferenciais Parciais (EDP’s) ou sistemas

de EDP’s. Tais EDP’s, ou sistemas de EDP’s, quando acompanhadas(os) de

condições de contorno e de condição inicial, resultam em um Problema de

Valor Inicial e de Contorno (PVIC). Alunos de graduação da área de Ciências

Exatas, portanto, deparam-se, ao longo de sua formação, com disciplinas acerca

da resolução anaĺıtica ou numérica de PVIC’s bem como se o deparam com

aprendizado de técnicas de modelagem utilizando EDP’s.

Uma das primeiras Equações Diferenciais Parciais que surgem na vida

do estudante de Matemática Pura ou Aplicada, F́ısica ou Engenharia é a

Equação do Calor, ou Equação de Difusão (Butkov e de Carvalho, 1988).

Mesmo em disciplinas mais avançadas, esta equação tem papel importante,

como sua aplicação à modelos de dispersão populacional (Edelstein-Keshet,

1987), por exemplo. Neste trabalho apresentamos três PVIC’s compostos por

uma equação de difusão, condição inicial e condições de contorno: de Dirich-

let, Neumann ou Robin, sempre homogêneas. Partimos deste problema como

trampolim para, via aproximação numérica da solução, obtida pelo Método

de Diferenças Finitas de segunda ordem, obter uma rotina computacional que,

através de seus resultados gráficos, permita aos alunos se apropriarem dos sig-

nificados e implicações de cada condição de contorno.

2. Modelagem Matemática

Seja u(x, y, t) a densidade de uma população, ou concentração de uma

substância, ou uma temperatura, que se difunde. Sua modelagem é feita a

partir da equação de difusão (Cantrell e Cosner, 2004), isto é:

∂u

∂t
= ∇ · (α(x, y)∇u) + f(x, y) (1)

onde: o operador∇ é calculado somente nas variáveis espaciais x e y; α(x, y) é o

coeficiente de difusão, ou difusividade térmica, aqui tomada constante, e f(x, y)

é uma fonte de concentração externa ao meio que neste trabalho tomaremos

como identicamente nula.

O domı́nio espacial é uma região aberta e limitada Ω ∈ R
2 com contorno

∂Ω e o domı́nio temporal é dado por I = (t0, tf ]. Além disso, u(x, y, t0) =
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u0(x, y) é uma condição inicial arbitrária (a utilizada neste trabalho pode ser

encontrada na seção 4). A condição de contorno homogênea mais geral para

esta equação é, para (x, y) ∈ ∂Ω e t ∈ I (Cantrell e Cosner, 2004, p. 30):

α
∂u

∂~n
+ βu = 0 (2)

onde ~n denota o vetor normal à fronteira do domı́nio, “para fora”, e β é uma

função relacionada ao fluxo de sáıda na fronteira, que será tomada positiva e

constante. Esta condição que envolve a derivada e o próprio valor da função

u(x, y, t), é dita de Robin ou de terceira espécie. Para analisá-la melhor vamos

escrever a equação (1) em função do fluxo de u(x, y, t) à fronteira. Pela lei de

Fick (Okubo e Levin, 2013) temos que este fluxo é dado por: ~J(u) = −α∇u, e

assim a equação (1) se torna:

∂u

∂t
= −∇ ·

~J(u) + f.

E a condição de contorno (2) é escrita, então, como:

~J(u) · ~n = βu. (3)

Escrito dessa forma, podemos ver que a condição de contorno relaciona

o fluxo que atravessa o bordo do domı́nio com a densidade ali presente, sendo

β um parâmetro que regula a taxa de sáıda.

Se β = 0, temos:
∂u

∂~n
= 0 (4)

Esta condição nos diz que não há fluxo no bordo. Então ∂Ω barra

totalmente o fluxo difusivo e a condição é dita de Neumann homogênea.

Voltando a (2) e (3), se aumentarmos o valor de β, o fluxo para fora do

domı́nio também aumenta, fazendo com que haja uma variação de densidade

para fora do domı́nio.

Escrevendo (3) como u = (1/β) ~J · ~n podemos ver que, se β → ∞ então:

u(x, y, t) = 0 (5)

A condição (5) é chamada de Dirichlet homogênea. Esta condição in-

dica que toda densidade que chega à fronteira passa por ela imediatamente,

mantendo o valor da densidade em zero no bordo.

Para melhor compreender os efeitos de cada tipo de condição de con-

torno, utilizamos o conceito de massa total do sistema, que é uma função
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dependente do tempo, e é obtida integrando a densidade u(x, y, t) em todo

domı́nio Ω (Stewart, 2013):

M(t) =

∫∫

Ω

u(x, y, t) dydx. (6)

Considerando a equação (1) com fonte nula, e integrando-a em Ω:
∫∫

Ω

∂u

∂t
dydx =

∫∫

Ω

∇ · (α∇u) dydx.

Assumindo u(x, y, t) uniformemente cont́ınua podemos trocar a ordem

da derivada temporal com a integral. Aplicando o Teorema da Divergência

(Stewart, 2013) no termo à direita obtemos:

∂

∂t

∫∫

Ω

u dydx =

∮

∂Ω

α∇u · ~n dydx.

Observando que a integral do lado esquerdo é a massa do sistema e

reescrevendo a derivada direcional ∇u · ~n:

∂M

∂t
=

∮

∂Ω

α
∂u

∂~n
dydx. (7)

A equação acima nos diz que a variação temporal da massa depende do

que ocorre no contorno, o que condiz com a intuição, visto que como a fonte f

é nula, a solução u(x, y, t) depende apenas da condição inicial e da condição de

contorno. Substituindo a condição geral (2) em (7):

∂M

∂t
= −

∮

∂Ω

βu dydx.

como β e u assumem somente valores positivos, a equação acima nos diz que

a variação temporal da massa é negativa, isto é: a massa decai com o tempo.

Quanto maior o valor de β, maior é o decaimento, ou seja, maior é a sáıda

de concentração pelo contorno, de acordo com a análise em (3). Se β = 0, a

variação da massa é nula, o que condiz com a condição (4), fluxo de sáıda nulo.

Quanto maior o valor de β, maior a variação da massa e do fluxo à fronteira,

condizendo no limite à condição de Dirichlet (5).

3. Métodos Numéricos

De forma a obter soluções numéricas para o problema (1) utilizamos o

Método de Diferenças Finitas, tanto na variável espacial, com fórmulas centra-

das de segunda ordem; quanto na temporal, com o Método de Crank-Nicolson
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(Cunha, 2003; LeVeque, 2007). Por simplicidade consideramos um domı́nio re-

tangular Ω = [0, L] × [0, H], e um intervalo de tempo I = [0, tf ]. As fórmulas

de diferenças utilizadas são:

∂un
i,j

∂x
≈

un
i+1,j − un

i−1,j

2∆x
,
∂2un

i,j

∂x2
≈

un
i+1,j − 2un

i,j + un
i−1,j

∆x2

∂u
n+ 1

2

i,j

∂t
≈

un+1

i,j − un
i,j

∆t
, u

n+ 1

2

i,j ≈

un+1

i,j + un
i,j

2

(8)

onde un
i,j = u(xi, yj , tn), i = 1, . . . , nx, j = 1, . . . , ny, n = 1, . . . , nt, sendo nx,

ny e nt os números de nós nas malhas discretizadas em x, y e t, respectivamente,

e com u(x, y, t) ∈ C
4(Ω).

Para os pontos do contorno do domı́nio, aplicamos as fórmulas de dife-

renças diretamente nas condições (2) de modo a obter equações complemen-

tares (Cunha, 2003; LeVeque, 2007). Com essas fórmulas temos então um

sistema linear algébrico de equações a ser resolvido para cada passo no tempo

n = 1, . . . , nt, que pode ser escrito na forma matricial como:

Au
n+1 = Bu

n + b (9)

Este sistema pode ser resolvido pelo método da fatoração LU (Cunha,

2003), fatorando a matriz A uma única vez e utilizando a fatoração em todas

a iterações temporais.

Para calcular aproximadamente a massa total do sistema (6), utilizamos

uma fórmula de Simpson repetida (Cunha, 2003) nos mesmos pontos da malha

espacial do Método de Diferenças Finitas.

4. Simulações Computacionais

Com base no método descrito na seção anterior, implementamos um algo-

ritmo em Matlab, por seu caráter didático, de modo a obter soluções numéricas

para o problema (1) – (2) que ilustrem bem os comportamentos dos diferentes

tipos de condições de contorno mencionados anteriormente. O algoritmo está

dispońıvel em anexo.

Os parâmetros utilizados nos experimentos que mostramos aqui foram:

α = 0.2 km2/dia, f(x, y) = 0, β = 0 km/dia, β = 0.5 km/dia ou β = 100

km/dia, L = 1 km, H = 1 km, nx = ny = 26, nt = 210, tf = 1 dia e como

condição inicial u0(x, y) = κ exp(−64((x−0.25)2+(y−0.25)2)), uma gaussiana,
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ilustrada na Figura 1, onde κ é uma constante de forma a manter a massa inicial

do sistema unitária. Em um ambiente de ensino, estes parâmetros podem, e

devem, ser modificados pelo professor e pelos alunos a seu gosto.
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Figura 1: Condição inicial para o problema (1) - (2), u0(x, y) = κ exp(−64((x−

0.25)2 + (y − 0.25)2)).
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Figura 2: Solução numérica para o problema (1) - (2), tf = 1 dia, β = 100

km/dia, Condição de Dirichlet homogênea.
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Figura 3: Solução numérica para o problema (1) - (2), tf = 1 dia, β = 0.5

km/dia, Condição de Robin com fluxo de sáıda médio.
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Figura 4: Solução numérica para o problema (1) - (2), tf = 1 dia, β = 0

km/dia, Condição de Neumann com fluxo de sáıda nulo.

Apresentamos os resultados nas Figuras 2 a 4: à esquerda das figuras

temos as superf́ıcies das soluções, ao centro suas curvas de ńıvel, ambos em t = 1

dia, e à direita gráficos da massa dada por (6) pelo tempo t. Para a análise dos

resultados, é importante observar a diferença nas escalas dos gráficos.

Como ensejado, quanto maior o valor de β maior o fluxo à fronteira,

assim na Figura 2, onde β = 100 km/dia a concentração se anula no bordo e a

massa do sistema decai rapidamente conforme a solução atinge a fronteira.

Na Figura 3 o valor de β está bastante menor do que 100, β = 0.5 km/dia

mas ainda é positivo, observamos, então uma sáıda à fronteira, mas esta não é

total, logo a concentração não se anula no bordo e o decrescimento da massa é

menos acentuado.

Por fim, na Figura 4, β = 0 km/dia, logo não há sáıda de concentração

pela fronteira, vemos as concentrações no bordo aumentarem bastante e a massa

total do sistema se mantém constante.

5. Conclusão

Este trabalho se apoia em simulações numéricas como meio para explicar

e mostrar, na prática, enquanto a simulação acontece, o impacto de diferentes

Condições de Contorno homogêneas sobre o Problema de Difusão. Neste for-

mato de artigo, só é posśıvel ver retratos estáticos das soluções, como muitos

livros podem trazer, mas quem dispuser da rotina pode modificar os parâmetros

e executá-la a qualquer momento, em qualquer ambiente de ensino que dispo-

nha de um computador com Matlab; pode distribuir o código aos alunos e pedir

trabalhos que requeiram variações em PVIC’s e interpretações das diferenças
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acarretadas na solução. Por exemplo, após uma apresentação como esta o pro-

fessor pode perguntas à turma: O que acontecerá se β < 0? Claro que é

posśıvel fazer o mesmo em outras linguagens computacionais, bastando para

tanto adequar o código, o que pode exigir um pouco mais de conhecimento

em linguagens de programação. Uma possibilidade menos interativa mas que

também não requer o uso do software Matlab é gravar os v́ıdeos referentes

aos diferentes tipos de condições de contorno. Disponibilizamos alguns v́ıdeos

online (Miyaoka, 2016), que podem ser distribúıdos para e/ou compartilhados

com os alunos. Entendemos que este é um método eficiente de inserir conceitos

matemáticos pertinentes ao ńıvel de Bacharelado ou Licenciatura no cotidiano,

até mesmo virtual dos alunos, e isto pode tornar a Matemática mais palpável,

mais atraente e mais interessante.
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Códigos

% -------------------------------------------------------------------------

function condcont

% -------------------------------------------------------------------------

% obtem uma solucao numerica para o problema:

%

% du/dt = alpha div(grad u)

%

% - alpha du/dn = beta u

%

% onde o dominio e um retangulo [0,Lx] x [0,Ly]

% -------------------------------------------------------------------------

global dx dy dt x y t alpha beta

% -------------------------------------------------------------------------

% parametros

% -------------------------------------------------------------------------

[nx ,ny ,nt ,Lx ,Ly ,Tf ,alpha ,beta] = parametros;

% -------------------------------------------------------------------------

% malha

% -------------------------------------------------------------------------

[x,y,t,dx ,dy ,dt ,nnx ,nny ,nn] = malha(nx ,ny ,nt ,Lx ,Ly ,Tf);

% -------------------------------------------------------------------------

% construcao do sistema

% -------------------------------------------------------------------------

[A,B] = sistema(nn ,nnx ,nny ,nx);

% -------------------------------------------------------------------------

% condicoes iniciais

% -------------------------------------------------------------------------

u = zeros(nn ,1);

veru = zeros(nny ,nnx);

massa = zeros(nt+1,1);

%

for i = 1:nnx

for j = 1:nny

k = (i - 1)*nny + j;

u(k) = 100* exp ( -64*((0.5 -x(i))^2+(0.5 -y(j))^2))/4.9087383698276;

veru(j,i) = u(k);

end

end

%

massa (1) = simpson2d(veru ,0,Lx(2) ,0,Ly(2));

% -------------------------------------------------------------------------

% grafico da condicao inicial

% -------------------------------------------------------------------------

figure

subplot (1,2,1)

surf(x,y,veru);

%
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subplot (1,2,2)

contourf(x,y,veru);

% -------------------------------------------------------------------------

% fatoracao LU de A

[L,U] = lu(A);

% -------------------------------------------------------------------------

% iteracoes temporais

% -------------------------------------------------------------------------

for it = 1:nt

c = B*u;

u = U\(L\c);

% construcao do grafico

for j = 1:nny

for i = 1:nnx

k = (i - 1)*nny + j;

veru(j,i) = u(k);

end

end

massa(it+1) = simpson2d(veru ,0,Lx(2) ,0,Ly(2)); % para o graf da massa

end

% -------------------------------------------------------------------------

figure

subplot (1,3,1)

surf(x,y,veru);

%

subplot (1,3,2)

contourf(x,y,veru);

%

subplot (1,3,3)

plot(t,massa , k- , LineWidth , 2)

% -------------------------------------------------------------------------

% definicao das funcoes

% -------------------------------------------------------------------------

% parametros do modelo

% -------------------------------------------------------------------------

function [nx ,ny ,nt ,Lx ,Ly ,Tf ,alpha ,beta] = parametros

% -------------------------------------------------------------------------

nx = 2^6; % numero de divisoes em x

ny = nx; % numero de divisoes em y

%

Lx(1) = 0; % lado do retangulo na direcao x

Lx(2) = 1; %lado do retangulo na direcao y

Ly(1) = Lx(1);

Ly(2) = Lx(2);

%

nt = 2^10; % numero de divisoes em t

Tf = 1; % tempo final

%

alpha = 0.2; % coeficiente de difusao

beta = 100; % constante do contorno

% -------------------------------------------------------------------------

end % function parametros

% -------------------------------------------------------------------------

% malha - construcao da malha
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% -------------------------------------------------------------------------

function [x,y,t,dx ,dy ,dt ,nnx ,nny ,nn] = malha(nx ,ny ,nt ,Lx ,Ly ,Tf)

% -------------------------------------------------------------------------

dx = (Lx(2) - Lx(1))/nx; % delta x

dy = (Ly(2) - Ly(1))/ny; % delta y

dt = Tf/nt; % delta t

%

nnx = nx + 1; % numero de nos na direcao x

nny = ny + 1; % numero de nos na direcao y

%

nn = nnx*nny; % numero de nos totais na malha

% -------------------------------------------------------------------------

x = zeros(nnx ,1); % vetor com os valores de x

y = zeros(nny ,1); % vetor com os valores de y

t = zeros(nt ,1); % vetor com os valores de t

%

x(1,1) = Lx(1);

y(1,1) = Ly(1);

% -------------------------------------------------------------------------

for i = 2:nnx

x(i,1) = x(i-1,1) + dx;

end

%

for i = 2:nny

y(i,1) = y(i-1,1) + dy;

end

%

for i = 2:nt+1

t(i,1) = t(i-1,1) + dt;

end

% -------------------------------------------------------------------------

end % function malha

% -------------------------------------------------------------------------

% sistema

% -------------------------------------------------------------------------

function [A,B] = sistema(nn ,nnx ,nny ,nx)

% -------------------------------------------------------------------------

A = zeros(nn ,nn); % matriz do lado esquerdo do sistema

B = zeros(nn ,nn); % matriz do lado direito do sistema

%

cteA = zeros (5,1);

cteB = zeros (5,1);

%

c1 = (alpha/dy)/(2*dy)*dt;

c2 = (alpha/dx)/(2*dx)*dt;

c3 = (-alpha/(dx*dx) -alpha/(dx*dx))*dt;

c4 = (alpha/dx)/(2*dx)*dt;

c5 = (alpha/dy)/(2*dy)*dt;

%

cteA (1) = -c1;

cteA (2) = -c2;

cteA (3) = 1 - c3;

cteA (4) = -c4;

cteA (5) = -c5;
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%

cteB (1) = c1;

cteB (2) = c2;

cteB (3) = 1 + c3;

cteB (4) = c4;

cteB (5) = c5;

% -------------------------------------------------------------------------

% sistema - pontos internos do dominio

% -------------------------------------------------------------------------

for i = 1:nn

A(i,i) = cteA (3);

B(i,i) = cteB (3);

end

%

for i = 1:nn -1

A(i+1,i) = cteA (1);

A(i,i+1) = cteA (5);

B(i+1,i) = cteB (1);

B(i,i+1) = cteB (5);

end

%

for i = 1:nn -nny

A(i+nny ,i) = cteA (2);

A(i,i+nny) = cteA (4);

B(i+nny ,i) = cteB (2);

B(i,i+nny) = cteB (4);

end

% -------------------------------------------------------------------------

% contorno

% -------------------------------------------------------------------------

c = -2*dx/alpha*beta;

A(1,1) = cteA (3) + cteA (2)*c;

B(1,1) = cteB (3) + cteB (2)*c;

for i = 2:nx

A(i,i) = cteA (3) + cteA (2)*c;

A(i,i+nny) = cteA (4) + cteA (2);

B(i,i) = cteB (3) + cteB (2)*c;

B(i,i+nny) = cteB (4) + cteB (2);

end

A(nnx ,nnx+1) = 0;

B(nnx ,nnx+1) = 0;

% -------------------------------------------------------------------------

c = -2*dy/alpha*beta;

A(1,1) = cteA (3) + cteA (1)*c;

A(1,2) = cteA (5) + cteA (1);

B(1,1) = cteB (3) + cteB (1)*c;

B(1,2) = cteB (5) + cteB (1);

for i = 1:nx

j = i*nny + 1;

A(j,j) = cteA (3) + cteA (1)*c;

A(j,j+1) = cteA (5) + cteA (1);

A(j,j-1) = 0;

B(j,j) = cteB (3) + cteB (1)*c;

B(j,j+1) = cteB (5) + cteB (1);
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B(j,j-1) = 0;

end

% -------------------------------------------------------------------------

c = -2*dx/alpha*beta;

for i = 1:nny

j = nx*nny + i;

A(j,j) = cteA (3) + cteA (4)*c;

A(j,j-nny) = cteA (2) + cteA (4);

B(j,j) = cteB (3) + cteB (4)*c;

B(j,j-nny) = cteB (2) + cteB (4);

end

% -------------------------------------------------------------------------

c = -2*dy/alpha*beta;

A(nn ,nn) = cteA (3) + cteA (5)*c;

A(nn ,nn -1) = cteA (1) + cteA (5);

B(nn ,nn) = cteB (3) + cteB (5)*c;

B(nn ,nn -1) = cteB (1) + cteB (5);

for i = 1:nx

j = i*nny;

A(j,j) = cteA (3) + cteA (5)*c;

A(j,j-1) = cteA (1) + cteA (5);

A(j,j+1) = 0;

B(j,j) = cteB (3) + cteB (5)*c;

B(j,j-1) = cteB (1) + cteB (5);

B(j,j+1) = 0;

end

% -------------------------------------------------------------------------

% casos particulares - pontos nos cantos do retangulo

% -------------------------------------------------------------------------

c2 = -2*dx/alpha*beta;

%

A(1,1) = cteA (3) + cteA (2)*c2;

A(1,1+nny) = cteA (4) + cteA (2);

A(1,2) = cteA (5) + cteA (1);

B(1,1) = cteB (3) + cteB (2)*c2;

B(1,1+nny) = cteB (4) + cteB (2);

B(1,2) = cteB (5) + cteB (1);

% -------------------------------------------------------------------------

c1 = -2*dy*beta/alpha;

%

ind = nny*nx+1;

A(ind ,ind -nny) = cteA (2) + cteA (4);

A(ind ,ind) = cteA (3) + cteA (1)*c1;

A(ind ,ind+1) = cteA (5) + cteA (1);

B(ind ,ind -nny) = cteB (2) + cteB (4);

B(ind ,ind) = cteB (3) + cteB (1)*c1;

B(ind ,ind+1) = cteB (5) + cteB (1);

% -------------------------------------------------------------------------

c1 = -2*dx/alpha*beta;

%

A(nn ,nn -1) = cteA (1) + cteA (5);

A(nn ,nn -nny) = cteA (2) + cteA (4);

A(nn ,nn) = cteA (3) + cteA (4)*c1;

B(nn ,nn -1) = cteB (1) + cteB (5);
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B(nn ,nn -nny) = cteB (2) + cteB (4);

B(nn ,nn) = cteB (3) + cteB (4)*c1;

% -------------------------------------------------------------------------

c1 = -2*dx/alpha*beta;

%

A(nny ,nny -1) = cteA (1) + cteA (5);

A(nny ,nny) = cteA (3) + cteA (2)*c1;

A(nny ,nny+nny) = cteA (4) + cteA (2);

B(nny ,nny -1) = cteB (1) + cteB (5);

B(nny ,nny) = cteB (3) + cteB (2)*c1;

B(nny ,nny+nny) = cteB (4) + cteB (2);

% -------------------------------------------------------------------------

A = sparse(A);

B = sparse(B);

% -------------------------------------------------------------------------

end % function sistema

% -------------------------------------------------------------------------

function integral = simpson2d(f,ax ,bx ,ay ,by)

% -------------------------------------------------------------------------

num = length(f);

%

hx = (bx -ax)/(num -1);

hy = (by -ay)/(num -1);

h = hx * hy / 9;

% -------------------------------------------------------------------------

% avalia os coeficientes

% -------------------------------------------------------------------------

sc = 2*ones(num ,1);

%

for i = 2:2:(num -1)

sc(i) = 4;

end

%

sc(1) = 1;

sc(num) = 1;

%

scx = zeros(num ,num);

for i = 1:num

for j = 1:num

scx(i,j) = sc(j);

end

end

%

scxy = ones(num ,num);

%

for i = 2:2:(num -1)

for j = 1:num

scxy(i,j) = sc(2)*scx(i,j);

end

end

%

for i = 3:2:(num -2)

for j = 1:num

scxy(i,j) = sc(3)*scx(i,j);
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end

end

%

for j = 1:num

scxy(1,j) = sc(j);

scxy(num ,j) = sc(j);

end

% -------------------------------------------------------------------------

% avalia a integral

% -------------------------------------------------------------------------

integral = 0;

for i = 1:num

for j = 1:num

integral = integral + h*scxy(i,j)*f(i,j);

end

end

% -------------------------------------------------------------------------

end % function simpson2d

% -------------------------------------------------------------------------

end % function condcont

% -------------------------------------------------------------------------
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Resumo. O modelo de Loreau-Thébault (2003) foi elaborado para investi-

gar o efeito da biodiversidade sobre processos ecossistêmicos (BFE). Projeções

obtidas a partir desse modelo já estão sendo alvo de testes emṕıricos, mas

uma compreensão mais consistente do comportamento do modelo ainda ca-

rece de estudos. Portanto, o presente estudo apresenta a análise da estabili-

dade local das soluções desse modelo. O sistema de equações apresenta três

soluções, sendo que as suas expressões anaĺıticas foram obtidas e são apresen-

tadas. Os resultados revelam qualitativamente que, em resposta à variação de

um parâmetro, as soluções podem se cruzar e trocar estabilidade (bifurcações

transcŕıticas), sendo observado a seguinte sequência para as regiões estáveis

das soluções: solução com apenas nutrientes no sistema; solução com nutri-

entes e população de plantas; solução com nutrientes, população de plantas

e de herb́ıvoros. As expressões anaĺıticas das bifurcações para cada um dos

parâmetros do modelo foram obtidas e são apresentadas. Esses resultados con-

tribuem para uma compreensão mais clara do comportamento das soluções do

modelo de Loreau-Thébault, permitindo que o seu emprego como um bloco

teórico da pequisa em BEF seja feito em um contexto teórico mais esclarecido.
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1. Introdução

Tradicionalmente, em ecologia, a biodiversidade (ou diversidade biológica)

tem sido estudada como uma variável resposta a processos e mudanças nos

fatores ambientais abióticos (Loreau, 1998). O histórico dos estudos que bus-

cam encontrar padrões na distribuição da diversidade de espécies remontam

à própria história da ecologia (Maclaurin e Sterelny, 2008). Somente depois

da constatação da exacerbada taxa de extinção atual foi que houve um esforço

para buscar entender os potenciais efeitos da biodiversidade, como uma variável

independente, sobre o funcionamento dos ecossistemas (Ebenman, 2011). De

acordo com Caliman et al. (2009), a literatura cient́ıfica em BFE (Biodiversi-

dade e Funcionamento de Ecossistemas) tem crescido consistentemente desde

a década de 1990.

A primeira década de desenvolvimento da pequisa em BFE foi marcada

por amplos debates, rendendo a conciliação de esforços emṕıricos e teóricos

marcantes para a ecologia (Bengtsson, 1998; Naeem, 2002; Loreau et al., 2002).

Passadas duas décadas de investigação e debate, a relação positiva entre biodi-

versidade e o funcionamento de ecossistemas se consolidou como um dos mais

recentes paradigmas da ecologia (Naeem, 2002).

Além dos modelos conceituais que constitúıram as principais hipóteses

iniciais de pesquisa em BFE (Loreau, 2001), a resposta dos ecossistemas à

diversidade de espécies também tem sido investigada através de modelos ma-

temáticos (Loreau, 1998; Thébault e Loreau, 2003; Goudard e Loreau, 2008).

Tais estudos têm ajudado a entender a relação diversidade versus processos

ecossistêmicos e têm produzido hipóteses úteis para este fim, direcionando e

otimizando esforços emṕıricos (Filip et al., 2014). Modelos tradicionais, do

tipo Lotka-Volterra, são empregados em alguns casos (e.g. Worm et al., 2002),

mas o modelo ecossistêmico disponibilizado por Loreau (1996, 1998) foi de-

senvolvido especificamente para BFE. Ele tem sido expandido e empregado

para estudar mecanisticamente a influência de interações tróficas (Thébault e

Loreau, 2003, 2005) e não tróficas (Goudard e Loreau, 2008) na dinâmica de

processos ecossistêmicos hipotéticos.

Apesar de constituir um dos blocos teóricos em BFE, sendo empregado

em explorações e śınteses teóricas (Filip et al., 2014; Loreau, 2010), as propri-

edades dinâmicas básicas do modelo de Loreau e suas variações permanecem

pouco estudadas. Loreau (1996), quando propôs o modelo, analisou a coe-

xistência de cadeias tróficas e também verificou que existem soluções estáveis
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para um número arbitrário de plantas e herb́ıvoros. Entretanto, a natureza

dessa estabilidade das soluções não foi estudada por Loreau nem por trabalhos

subsequentes.

De acordo com Hastings (2001), oscilações são uma propriedade im-

portante dos sistemas ecológicos e podem afetar a persistência de espécies e

também influenciar a resposta do sistema à perturbações (Sherratt et al., 1997;

Ims et al., 2008; Ims e Fuglei, 2005). Portanto, existe uma lacuna na litera-

tura sobre um aspecto relevante do comportamento das soluções do modelo

de Loreau. Neste contexto, no presente estudo eu analisei o comportamento

das soluções da versão do modelo de Loreau dispońıvel em Thébault e Loreau

(2003), lançando mão das técnicas de análise de estabilidade local para sistemas

dinâmicos. Com isso, espero contribuir para uma maior consistência teórica no

emprego do modelo ecossistêmico de Loreau e suas variações.

2. O modelo de Loreau-Thébault

O modelo consiste de um sistema de equações diferenciais ordinárias aco-

pladas que simula um ecossistema com um nutriente limitante (R(t)), plantas

(P (t)) e herb́ıvoros (H(t)). Para facilitar as manipulações anaĺıticas, empreguei

uma versão reduzida do modelo e não considerarei o ńıvel trófico dos carńıvoros

em no presente estudo. No compartimento do solo, o nutriente limitante chega

até a zona de contato com as ráızes das plantas (L(t)) a uma taxa k. Uma vez

em contato com as ráızes, ele é absorvido e convertido em biomassa de plantas

a uma taxa a. Através de herbivoria (coeficiente b no modelo), o nutriente

pode passar da biomassa das plantas para a biomassa dos herb́ıvoros. Através

de processos biológicos, como mortalidade ou perda de folhas pelas plantas,

o nutriente pode deixar a biomassa das plantas e herb́ıvoros e voltar para o

solo (parâmetros m e d). Parte do nutriente é perdida pelo ecossistema local

(parâmetros λP e λH) e outra parte ((1−λP ) e (1−λH)) é reciclada, voltando

a compor o pool de nutriente local. Finalmente, nas fronteiras do ecossistema,

o nutriente flui entre o estoque local e seus vizinhos a uma taxa λR. De acordo

com o exposto por Loreau (1996, 1998), o ecossistema simulado tem apenas

um nutriente limitante e a dinâmica da biomassa na população de plantas e

de herb́ıvoros pode ser modelada a partir desse nutriente. Tal sistema é re-

presentado na figura 1 e pode ser expresso pelo seguinte sistema de equações
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diferenciais ordinárias (Eq. 2.1):

dR

dt
= λR(R0 −R)−

VP

VR

k(R− L) +
1

VR

(1− λP )mP +
1

VR

(1− λH)

dL

dt
= k(R− L)−

1

VP

aPL

dP

dt
= aPL−mP − bPH

dH

dt
= bPH − dH

(2.1)

Em que, além das variáveis e parâmetros já mencionados, VP e VR são,

respectivamente, os volumes da biomassa de plantas e de nutrientes no solo e

R0 é a concentração de nutriente nos ecossistemas vizinhos.

Figura 1: Diagrama de fluxo do modelo de Thébault-Loreau. Os compar-

timentos representam a biomassa das populações de plantas e herb́ıvoros, a

concentração de nutrientes na zona de absorção das ráızes e no solo (respec-

tivamente: P =plantas, H =herb́ıvoros, L =zona de absorção de nutrientes

e R =nutriente). As taxas (absorção e conversão de nutriente em biomassa

de plantas e herb́ıvoros, perda de biomassa por essas populações e reciclagem

local do nutriente limitante) estão representadas pelas setas, com a inscrição

dos parâmetros que as simulam nas equações do modelo.
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Existem três soluções biologicamente relevantes para este sistema: S1 =

(R̄, L̄, 0, 0), S2 = (R̂, L̂, P̂ , 0) e S3 = (R̃, L̃, P̃ , H̃)(veja figura 3). No primeiro

caso não existem plantas (nem herb́ıvoros) no sistema e a concentração de

nutriente no compartimento abiótico entra em equiĺıbrio no ponto (Eq. 2.2):

R̄ = R0

L̄ = R0

P̄ = 0

H̄ = 0

(2.2)

A segunda solução (S2) representa o caso em que a população de plantas

e seu recurso existem no sistema na ausência de herb́ıvoros. Ele é descrito pelo

ponto (Eq. 2.3):

R̂ =
kmVPλP + aR0VRλR

(VRλR + kVPλP )a

L̂ =
m

a

P̂ =
(aR0 −m)kVPVRλR

(VRλR + kVPλP )am

Ĥ = 0

(2.3)

R̂, L̂ e P̂ devem apresentar valores positivos para que haja sentido biológico.

Portanto, para a expressão de P̂ , verifica-se a condição aR0 > m. Isso significa

que a taxa de incorporação e conversão do nutriente limitante em biomassa (a),

combinada com o fluxo de entrada de nutriente no ecossistema (I), deve ser

maior do que a taxa de conversão de biomassa em matéria orgânica morta (m),

combinada com o fluxo de sáıda de nutriente do ecossistema. Caso contrário,

P̂ iguala a zero, significando a extinção da população de plantas. A solução

S3 representa o ponto fixo interior do sistema dinâmico, coexistindo plantas e
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herb́ıvoros (Eq. 2.4):

R̃ =
(b2kR0VP + abdR0)VRλR − (bdkmVP + ad2m)λP + (bdkmVP + ad2m)λH

(b2kVP + abd)VRλR + abdkVPλH

L̃ =
bkR0VPVRλR − dkmVPλP + dkmVPλH

(bkVP + ad)VRλR + adkVPλH

P̃ =
d

b

H̃ =
((abkR0 − bkm)VP − adm)VRλR − adkmVPλP

(b2kVP + abd)VRλR + abdkVPλH

(2.4)

3. Estabilidade local e bifurcações

Para estudar a estabilidade local de cada uma das soluções, analisei os

autovalores de matrizes jacobianas do sistema calculadas para cada um dos

pontos fixos. Assim, no caso da solução mais simples, S1, obtive a matriz

Jacobiana (JS1):

JS1 =































−λR − k
VP

VR

k
VP

VR

m
1− λP

VR

d
1− λH

VR

k −k −
aR0

VP

0

0 0 aR0 −m 0

0 0 0 −d































Essa matriz, JS1, apresenta o seguinte polinômio caracteŕıstico (Eq. 3.5):

(X + d)(X − aR0 +m)(VRX
2 + VRλRX

+ kVRX + kVPX + kVRλR)
1

VR

= 0 (3.5)



Análise do modelo ecossistêmico de Loreau-Thébault 87

Os autovalores obtidos a partir dessa expressão são (Eq. 3.6):

X ′ =

±

(

√

(VRλR + kVP + kVR)2 − 4kλRV
2
R

)

−(VRλR − kVR − kVP )

2VR

X ′′ = aR0 −m

X ′′′ = −d

(3.6)

De modo geral, a solução S1 será estável localmente se os autovalores

apresentarem parte real menor que zero (Murray, 2002; Otto e Day, 2007).

Como os parâmetros deverão ser sempre valores positivos, observa-se que a ex-

pressão de X sempre resultará autovalores com parte real negativa para qual-

quer VP , VR, k e λR. A expressão X ′′′ será sempre negativa e X ′′ será positiva

apenas quando a condição aR0 > m não for satisfeita (i.e. não existirem plan-

tas no sistema). A natureza dessa estabilidade dependerá do termo com a raiz

quadrada, podendo ser assintoticamente estável (i.e. nó estável), se esse termo

resultar em um número real, ou apresentar oscilações (i.e. espiral estável),

caso ocorra parte imaginária associada. A expressão X ′ não permite uma

visualização clara desse aspecto, por isso empreguei soluções numéricas para

estudar o sinal dessa expressão. Nossos resultados mostram que a solução S1

será assintoticamente estável, assumindo valores positivos para os parâmetros

(para que haja sentido biológico) e aR0 < m (veja figura 3).
Para estudar a solução S2, eu obtive a matriz jacobiana do sistema nessa

solução, que tem a expressão (JS2):

JS2 =







































−λR − k
VP

VR

(1− λP )
m

VR

k
VP

VR

(1− λH)
d

VR

k −k −

(aR0 −m)kVRλR

(VRλR + kVPλP )m
−

m

VP

0

0
(aR0 −m)kVPVRλR

(VRλR + kVPλP )m
0

(aR0 −m)kVPVRλRb

(VRλR + kVPλP )am

0 0 0
(aR0 −m)kVPVRλRb

(VRλR + kVPλP )am
− d
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A manipulação algébrica de JS2 para a obtenção das expressões dos

seus autovalores é de dif́ıcil tratamento. Assim, eu optei pelo uso de soluções

numéricas para estudar o sinal dos autovalores dessa solução figura 3. Os re-

sultados mostraram que, a partir de valores cŕıticos para a, m e R0, ocorre

uma bifurcação transcŕıtica, de modo que a solução S1 passa a ser instável e a

solução S2 passa a ser estável. Em termos ecológicos, esses resultados reforçam

a consistência teórica do modelo de Thébault-Loreau, pois significam que ca-

racteŕısticas biológicas mı́nimas para uma determinada espécie (i.e. capacidade

de aproveitar o nutriente limitante, a; capacidade de sobreviver ao ambiente

local, m; disponibilidade suficiente de nutriente, R0) são requeridas para que

uma população possa ocupar o ecossistema.

(a) (b)

Figura 2: Dinâmica do sistema na solução S3 = (R̃, L̃, P̃ , H̃), ilustrando a

espiral estável após a bifurcação (i.e. quando a > 0.1656). A figura 2a ilustra

a dinâmica do sistema no espaço de dimensões R, P e H, enquanto a figura 2b

considera apenas as populações de plantas, P , e herb́ıvoros, H. Os parâmetros

empregados são os mesmos da figura 3. As condições iniciais são: R = 10 e

L = P = H = 1.

Através desse mesmo procedimento, eu derivei a matriz jacobiana do

sistema em S3, que tem a expressão (JS3):
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(a)

(b)

(c)

Figura 3: Resultados numéricos para as soluções do sistema de equações do

modelo e para os autovalores, em função do parâmetro a (os mesmos resultados

qualitativos são obtidos com os demais parâmetros). Figura 3a: resultados

numéricos para S1 (linha), S2 (tracejado) e S3 (tracejado com pontilhado).

As partes em negrito das curvas indicam as regiões onde uma solução é estável,

as demais indicam onde a solução é instável. As bifurcações ocorrem com

a = 0, 16 e a = 0, 1656. Figura 3b: resultado numérico para o segundo e o

terceiro autovalor da solução S2 = (R̂, L̂, P̂ , 0), em resposta ao parâmetro a

(o primeiro autovalor foi sempre menor que zero e não aparece na região do

gráfico). Observa-se que, quando a = 0, 16, o segundo autovalor deixa de ser

positivo e passa a ser negativo, levando a uma bifurcação transcŕıtica, na qual

S2 deixa de ser um ponto de sela e passa a ser um nó estável (i.e. após a

bifurcação, os autovalores são sempre números reais e negativos). Figura 3c:

resultado numérico para o segundo, terceiro e quarto autovalores da solução

S3 = (R̃, L̃, P̃ , H̃), na qual uma bifurcação transcŕıtica ocorre em a = 0, 1656,

fazendo com que S3 deixe de ser um ponto de sela e passa a ser uma espiral

estável (i.e. após a bifurcação os autovalores apresentam parte real sempre

negativa, mas com parte imaginária associada). Os parâmetros empregados

foram: m = b = d = 0.8; k = 0.5; R0 = 5; VP = 10; VR = 1000; λR = 0.05;

λP = λH = 0.02.



90 Eduardo

JS3 =



























−

λR + kVP

VR

k

VP

VR

(1−λP )

m

VR

(1−λH)

d

VR

k −

bkVP + ad

bVP

−

abkR0VRλR − adkmλP + adkmλH

(bkVP + ad)VRλR + adkVPλH

0

0 a

d

b
0 −d

0 0

((abkR0 − bkm)VP − adm)VRλR − adkmVPλP

(bkVP + ad)VRλR + adkVPλH

0



























A partir dela, estudei numericamente o sinal dos autovalores. Os re-

sultados mostraram que para todos os parâmetros do modelo existem valores

cŕıticos, em que a solução estável deixa de ser S2 e passa a ser S3, sendo que

S3 é uma espiral estável (i.e. com a bifurcação, o sistema deixa de apresentar

autovalores reais positivos e passa a presentar autovalores complexos e com

parte real sempre negativa) (figura 3 e figura 2).

Como todas as bifurcações identificadas são transcŕıticas, as suas ex-

pressões algébricas puderam ser determinadas igualando as expressões das soluções

e resolvendo essa equação para cada um dos parâmetros. Os resultados desse

procedimento estão apresentados na tabela 1.

4. Discussão

A primeira versão do modelo aqui estudado foi proposto por Loreau

(1996), sendo que a estrutura conceitual foi proposta por Huston e DeAnge-

lis (1994), para o estudo da competição entre espécies em ecossistemas. De

acordo com estes últimos autores, os modelos clássicos para competição in-

terespećıfica contém em seu arcabouço conceitual a premissa de que a dispo-

nibilidade de nutrientes para a comunidade é espacialmente homogênea. A

estrutura conceitual proposta e explorada por Huston e DeAngelis (1994) é

mais geral, incorporando ambientes homogêneos ou heterogêneos e fornecendo

previsões complementares às clássicas. De fato, Loreau (1996) conduziu uma

análise para avaliar as condições para a coexistência de espécies e verificou que

o comportamento de seu modelo (a versão que serviu de base para o modelo

do presente estudo) abrange aspectos fundamentais dos modelos clássicos de

competição entre espécies. Desde Loreau (1996) esse modelo tem sido empre-

gado principalmente para explorações numéricas de cenários em BFE, mas não
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Tabela 1: Expressões anaĺıticas das bifurcações do modelo ecossistêmico de

Loreau-Thébault. A primeira coluna apresenta os parâmetros do modelo; a

segunda coluna apresenta as expressões algébricas para a bifurcação que ocorre

quando a solução S1 toca a solução S2; a terceira coluna apresenta as expressões

algébricas para a bifurcação que ocorrre quando a solução S2 toca a solução

S3.

Parameter S1 ↔ S2 S2 ↔ S3

a
m

R0

kVPVRλRb

(bkVPR0 − dm)VRλR + dkmVPλP

b −

(VRλR + kVPλP )adm

(aR0m)kVPVRλR

m aR0

R0kVPVRλRb

(bkVP + da)VRλR + dkaVPλP

d −

(aR0 −m)kVPVRλRb

(VRλR + kVPλP )am

R0

m

a

kmVPVRλR + (VRλR + kVPλP )adm

abkVPVRλR

k −

dmVRλR

(aR0 −m)bVPVRλR − admVPλP

λP − −

λH − −

λR −

dkmVPλP

(aR0 −m)bkVPVR − admVR

VP −

dmVRλR

(aR0m)bkVRλRadkmλP

VR −

dkmVPλP

(aR0m)bkVPλRadmλR
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para explorações sobre suas propriedades fundamentais. Portanto, os resulta-

dos obtidos aqui tratam-se, essencialmente, de uma ampliação das informações

dispońıveis, limitadas àquelas produzidas inicialmente por seu autor.

No presente estudo, foram calculadas analiticamente as três soluções

ecologicamente significativas para o sistema de equações, rendendo relevantes

informações sobre o funcionamento dos ecossistemas cujo funcionamento seja

capturado pelo modelo. Tais soluções são consistentes, do ponto de vista da

teoria ecológica. As caracteŕısticas das plantas e herb́ıvoros afetam a habilidade

de suas populações persistirem no ecossistema, sendo que as caracteŕısticas

abióticas (disponibilidade de nutrientes) também podem ser limitantes.

As expressões para as bifurcações (1) mostraram que a capacidade dos

herb́ıvoros em manter populações no ecossistema depende criticamente da ca-

pacidade da população de plantas persistirem localmente (veja a condição

aR0 − m > 0). A capacidade das plantas em suportar uma população de

herb́ıvoros depende explicitamente das caracteŕısticas espécie-espećıficas das

plantas presentes no ecossistema (especificamente, do volume VP , ou seja,

quanto mais contato entre ráızes e nutrientes, maior produtividade de biomassa,

definindo a capacidade daquela espécie de planta para suportar herb́ıvoros),

das caracteŕısticas espécie-espećıficas dos herb́ıvoros (especificamente, da sua

habilidade em consumir e converter a biomassa de plantas em biomassa de

herb́ıvoros, b e d), e das propriedades ambientais (o fluxo de entrada de nutri-

entes no ecossistema, R0, e o seu fluxo até as ráızes das plantas, k). De forma

especial, as expressões da tabela 1 mostram que quanto menor o fluxo de en-

trada de nutrientes, R0, maior será a restrição ambiental local contra espécies

de plantas com baixa capacidade de produção de biomassa (matematicamente,

quanto menor R0, maior deverá ser a). Ecologicamente, quanto menor o aporte

de nutriente ao ecossistema, mais intensa e restritiva será a competição intra-

espećıfica entre os produtores.

5. Conclusão

Os resultado obtidos representam novas informações e contribuem com

a compreensão atual da dinâmica do modelo de Loreau-Thébault. Futuros

trabalhos que anlisem a versão do modelo com mais ńıveis tróficos (aqui não

foi considerado o ńıvel trófico dos carńıvoros) e com múltiplas espécies em cada

ńıvel trófico são necessários. Espero que este trabalho ajude a fornecer um
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contexto teórico mais esclarecido e consistente para o emprego deste modelo

ecossistêmico.
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Resumo. O objetivo realizado por esse trabalho foi avaliar o impacto do

tratamento de separação de dados para a estimativa do coeficiente de di-

fusão/dispersão para problemas ecológicos e epidemiológicos. Em um trabalho

anterior, foi desenvolvido e validado um método para a estimativa do coefici-

ente de difusão, considerando que havia apenas um foco de eventos relevantes.

A validação de tal método lançou mão de técnicas de simulação de dados

de caráter difusivo. No presente trabalho, como exemplo, é estudado o caso

em que os eventos possuem dois focos de eventos, geograficamente separados.

Dois experimentos distintos, no tocante à geração de dados, foram realizados

e detalhadamente estudados, utilizando o algoritmo de clusterização K-means.

Ao final, é feita uma aplicação prática, a gripe aviária na Nigéria, utilizando

dois algoritmos de clusterização distintos para lidar com dados em latitude e

longitude.

Palavras-chave: Coeficiente de Difusão, Problemas Ecológicos, Esti-

mativa de Parâmetros, Data clustering

1. Introdução

Em (Souza, 2014), desenvolveu-se um método para a estimativa do co-

eficiente de difusão para problemas ecológicos. A especificidade da classe de

1camileknz@gmail.com
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problemas à qual o método se destina se deve às particularidades dos dados de

tal área.

As hipóteses a serem tomadas, para que o modelo seja coerente com a

realidade, são distintas dos demais problemas de difusão, de outras áreas. Em

modelos difusivos nos quais as part́ıculas são moléculas, ou alguma substância

qúımica, supõe-se que o processo difusivo decorre da aleatoriedade do mo-

vimento. Nesse caso, tem-se como hipótese que não há interação entre as

part́ıculas; assim, o movimento de uma única part́ıcula não depende do movi-

mento de outras.

Em problemas ecológicos, muitas vezes, o processo difusivo pode ser

decorrente da interação entre part́ıculas. Nesse caso, trata-se por part́ıculas o

objeto de estudo, que pode vir a ser indiv́ıduos, ou o risco de infecção por um

v́ırus, por exemplo.

Outra particularidade da área de interesse se encontra na maneira de se

coletar informações. Quando o objeto de estudo é de ńıvel molecular é posśıvel

observar o processo de forma controlada. Através de equipamentos, cria-se um

sistema isolado do mundo e o objeto de estudo é manipulável. No entanto,

para problemas ecológicos, obter informações pode ser uma tarefa árdua.

É laborioso delimitar o sistema a qual o objeto de estudo pertence e,

desta maneira, conseguir coletar informações que sejam confiáveis. E, também,

ao resgistrar ocorrências de interesse, nada impede que hajam informações per-

didas ou ocultas, impossibilitando o conhecimento completo acerca do processo

difusivo.

Em (Souza, 2014), a geração de dados, com um coeficiente de difusão

supostamente conhecido, foi tão relevante quanto o próprio desenvolvimento do

método. Desta forma, decorrente da dificuldade de obtenção de dados confiáveis

originados de processos difusivos em problemas ecológicos, Souza (Souza, 2014),

optou por simular tais dados para a devida validação do método. Tal aborda-

gem considerou a existência de apenas um foco de eventos de interesse.

No entanto, para o caso de dados reais, pode ter ocorrido mais de um

foco de eventos. A ocorrência ou não de mais de um foco pode ser avaliada

visualmente. E, caso a distribuição dos eventos não esteja claramente separada

para se observar o número de focos, é posśıvel estimar o coeficiente de difusão

para diversas clusterizações. A pertença atribúıda aos dados não é única e

independente, necessita da interpretação do espectador que estuda o processo.

Desta forma, o objetivo do presente trabalho é avaliar o impacto de se
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considerar de multiplos focos na recuperação do coeficiente de difusão original

por trás de cada processo. Além disso, avaliar como o tratamento dos dados via

clusterização de acordo com sua posição espacial pode melhorar tais estimativas

via método desenvolvido por (Souza, 2014). Também é estudada uma aplicação

prática do método para a estimativa do coeficiente de difusão do H5N1 na

Nigéria.

2. Metodologia

Na tese de Doutorado de Souza (Souza, 2014), foi desenvolvido e vali-

dado um método para a recuperação do coeficiente de difusão para problemas

ecológicos para o caso em que havia apenas um foco de eventos. Tal método

pode ser aplicado a conjuntos de dados reais de caráter puramente difusivo,

isto é, casos em que o espalhamento devido à velocidade de transporte seja

inexistente ou despreźıvel.

Com o intuito de validar tal técnica, foi preciso testá-la em um con-

junto pertinente de dados . Para isso, em (Souza, 2014), foram constrúıdas

ferramentas computacionais que possibilitassem a geração de tais dados, para

a validação do método de obtenção de α, o coeficiente de difusão.

No presente trabalho, colocam-se as seguintes questões: e se os dados

em mãos foram originados de dois ou mais focos? É posśıvel aplicar o método

desenvolvido em (Souza, 2014) a esses dados tais como estão? Se não, qual

o tratamento adequado para obter resultados fidedignos nesse caso? Ou seja,

almeja-se aqui estudar a relevância do tratamento de separação de dados pre-

viamente à recuperação do coeficiente de difusão via técnica em (Souza, 2014).

A seguir serão descritos o método desenvolvido e a técnica utilizada para

sua validação. Também, serão descritos os algoritmos de separação de dados

empregados nesse trabalho.

2.1. Revisão metodológica

Nessa seção, será explicitada a construção da técnica desenvolvida por

(Souza, 2014) para a geração de dados de problemas difusivos. Para um coefi-

ciente de difusão α, obtém-se a solução numérica do Problema de Valor Inicial

e de Contorno de interesse através da construção de base de Elementos Finitos

e discretização temporal via Método de Crank-Nicolson.
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E, a partir dessa solução, constrói-se uma função de densidade de proba-

bilidade conveniente, que é utilizada para a geração dos dados desejados. Tais

dados são utilizados para a recuperação do coeficiente de difusão através da

equação de ajuste:

(

√

T1 +
√

t
)

X1 x −

(
√

t −

√

T1

)

X2
1 = 4T1

√

t α (2.1)

Nessa equação, T1 e X1 são as coordenadas mais próximas do foco even-

tos. O termo evento é utilizado para denotar um par (t, x), seja ele obtido

através de simulações de dados, ou seja ele um registro de ocorrência no mundo

real. Desta forma, o foco de eventos será o primeiro evento evento registrado.

Tendo em vista o objetivo de validação do método de obtenção do coefi-

ciente de difusão, em (Souza, 2014), utilizou-se a geração de dados proveniente

de um problema difusivo. Para tal geração, foi empregado o Método da Trans-

formada Inversa (Ross, 2006):

Seja U uma variável aleatória cont́ınua no intervalo [0, 1]. Então,

para qualquer função de distribuição cont́ınua F , a variável aleatória

X definida por

X = F−1(U)

tem distribuição acumulada F .

Desta forma, através de uma distribuição uniforme U ∼ [0, 1] e de uma

distribuição acumulada, é posśıvel obter uma variável aleatória X relativa à

distribuição F .

Uma função f é densidade de probabilidade de uma variável aleatória

cont́ınua se satisfaz as condições:

i) f(x) ≥ 0 para todo x ∈ R

ii)

∫

∞

−∞

f(x) dx = 1

A função de distribuição acumulada F (x) representa a probabilidade de

que o valor da variável aleatória seja menor ou igual a x, ou ainda,

F (x) =

∫ x

−∞

f(t) dt

A função F satisfaz as seguintes propriedades:



Da relevância do tratamento de separação de dados... 101

• F é não decrescente

• F é cont́ınua

• lim
x→−∞

F (x) = 0

• lim
x→+∞

F (x) = 1

Com o intuito de obter uma distribuição acumulada condizente ao pro-

blema difusivo, em (Souza, 2014) foi proposto o seguinte Problema de Valor

Inicial e de Contorno (PVIC):
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∣
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∣
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β

α
c(x), ∀ t ∈ (t0, tt]

c(x, t0) = f(x), ∀x ∈ [x0, xf ]

(2.2)

Em (Souza, 2014) utilizou-se o Método de Elementos Finitos combinado

ao Método de Galerkin, para o tratamento da componente espacial, com ordem

de convergência O(∆x2). Para a a discretização temporal, utilizou-se o método

de Crank-Nicolson cuja ordem de convergência é O(∆t2). Obtém-se Cn
i para

cada passo de tempo n, para n = 1, . . . , Nt e i = 1, . . . , Nx.

Observa-se que mini{C
n
i } ≥ 0, pois concentrações negativas não fazem

sentido no modelo do problema ecológico. Assim, a condição i) de uma função

de densidade de probabilidade é satisfeita. Agora, é preciso normalizar Cn para

satisfazer à condição ii). Mantendo a notação Cn para a normalizada,

Cn =
Cn

∫ xN̄

x1

Cn dx
(2.3)

A função de densidade de probabilidade Cn obtida é linear por partes.

Para obter a densidade, é feita interpolação linear entre cada par de

pontos (xi+1, C
n
i+1) e (xi+2, C

n
i+2). Em seguida, integra-se a função interpolante
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para x ∈ (xi+1, xi+2) e o resultado é a acumulada C̄n(X ≤ x).

C̄n(x) =
Cn

1 h

2
+ h

i
∑

j=2

Cn
j h

2
+

Cn
i+1 h

2
+

(x − xi+1)
[

Cn
i+1 +

(Cn
i+2 − Cn

i+1)

2h
(x − xi+1)

]

(2.4)

A função (2.4) é a distribuição acumulada utilizada no Método da Tran-

formada Inversa para a geração de dados.

O coeficiente de difusão recuperado, denotado ᾱ, é obtido através de (2.1)

e depende diretamente das coordenadas do primeiro evento ocorrido. Desta

forma, considera-se o primeiro evento ocorrido t1 com localização x1 como foco

e determina-se os outros eventos com relação a este.

Tendo isso em vista, é realizado o seguinte tratamento para os dados

gerados, em que Ne é o número de eventos totais obtidos através da simulação

de dados:

(Ti−1, Xi−1) = (ti, xi) − (t1, x1), i = 2, . . . , Ne (2.5)

Outra questão importante, é que no caso de dados reais, não é posśıvel

prever o instante em que ocorrem eventos. Para simular essa incerteza de

ocorrência entre eventos, define-se o parâmetro denotado por DT , que será o

intervalo máximo permitido entre ocorrência de sucessivos.

O parâmetro DT representa a capacidade de viǵılia acerca do registro

de ocorrências do objeto de estudo.

Empregado-se o parâmetro DT , a geração dos eventos é representada da

seguinte maneira:































t̂1 ∈ [1, DT ]

t̂2 ∈ [t̂1 + 1, t̂1 + 1 +DT ]

...

t̂Ne
∈ [t̂Ne

+ 1, t̂Ne
+ 1 +DT ]

(2.6)

2.2. Tratamento de separação de dados

Em (Souza, 2014), as ferramentas foram desenvolvidas supondo que os

eventos no espaço-tempo foram originados a partir de um foco. No entanto,

nos problemas da natureza, às vezes há mais de um foco de eventos e aplicar
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o método em tais casos pode resultar em valores que não condizem com a

realidade.

Na prática, através do gráfico de dispersão, é posśıvel estimar aproxima-

damente o número de focos. Desta forma, o objetivo doravante será analisar

o impacto do tratamento de separação de dados na recuperação do coeficiente

de difusão, para o caso em que sabidamente houveram dois focos.

No contexto de agrupamento de dados, define-se o conceito de Data

Clustering de acordo com Gan et al. (1979):

Data Clustering (ou apenas clustering) é um método para criar

grupos de objetos, ou clusters, tal que os objetos que pertençam ao

mesmo grupo são muito similares e os objetos em grupos distintos

muito diferentes.

Um conjunto de dados com m objetos, cada qual descritos por p atribu-

tos, é denotado por D = {x1, x2, . . . , xm} em que xi = (xi 1, xi 2, . . . , xi p)
T é

o vetor que representa o i-ésimo objeto.

Mensurar a similaridade ou dissimilaridade entre objetos e então classi-

ficá-los, requer a definição de uma métrica. Para o caso dos dados trabalhados,

em que o objetivo é separá-los no espaço unidimensional, define-se a função de

distância:

d(i, j) = |xi − xj | (2.7)

Em (2.7), d(i, j) satisfaz as propriedades de uma métrica:

i) d(xi, xj) ≥ 0 e d(xi, xj) = 0 ⇐⇒ xi = xj .

ii) d(xi, xj) = d(xj , xi).

iii) d(xi, xj) ≤ d(xi, xk) + d(xk, xj).

Para a avaliação do impacto da separação de dados, escolheu-se um

algoritmo de clusterização baseado em centros: o K-means, que descrito pri-

meiramente por Macqueen (1967). Por ser de simples implementação e rápida

convergência, é aplicado em diversos tipos de dados.

Tal método de clusterização requer o número de partições desejadas como

entrada. No caso dos experimentos computacionais desse trabalho, tal carac-

teŕıstica é vantajosa, pois foi estudado o caso em que haviam dois focos de

concentração.
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De acordo com (Jain, 2010), o algoritmo K-means pode gerar partições

vazias, o que pode indicar o caso em que o número de partições escolhido

foi superestimado para o conjunto de dados. Outra caracteŕıstica, é que a

convergência da partição depende muito da inicialização do centro dos clusters.

O algoritmo K-means inicializa-se com k centros aleatórios dos clusters.

Em seguida, calculam-se as distâncias dos n objetos aos k centros. O objeto é

atribúıdo ao cluster cuja distância é mı́nima. Então, os centros são atualizados

e realiza-se o procedimento de atribuição novamente. O critério de parada do

algoritmo é não haver mais atualização dos centros.

2.3. Abordagem da aplicação prática

Como será exposto adiante, foi realizada uma aplicação prática, o caso da

gripe aviária na Nigéria. Tendo em vista que os dados de entrada se encontram

em formato latidude/longitude, não é posśıvel aplicar o algoritmo K-means

com a função de distâncias Euclidianas (2.7).

Para definir uma métrica adequada, utiliza-se a função que calcula a

distância entre pontos que se encontram em uma esfera. Utilizando a notação

φ1 e φ2 para as latitudes dos pontos 1 e 2, λ1 e λ2 para suas longitudes, RT

para o raio da terra, a distância d entre os pontos será dada pela equação (2.8),

de acordo com (CodeCodex, 2015).

Observa-se que para aplicar essa equação é preciso que as coordenadas

estejam em radianos.

d = 2RT arcsen

(
√

sen2
(

φ1 − φ2

2

)

+ cos(φ1) cos(φ2) sen2
(

λ1 − λ2

2

)

)

(2.8)

O algoritmo K-means adaptado para dados em latitude/longitude incia-

liza os centros dos clusters com coordenadas aleatórias. Em seguida, é calculada

a distância de cada ponto até o centro através de (2.7) e, assim como o K-means

original, atribui-se o ponto ao cluster em que essa distância é mı́nima.

Em seguida, os novos centros são calculados e o processo se repete até

que não haja atualização dos clusters.

Também foi utilizado o algortimo de clusterização utilizado por Souza

em sua Dissertação de Mestrado (Souza, 2010). Tal algortimo foi desenvolvido

para lidar com dados de latitude e longitude e também utiliza como métrica a

função de distância (2.7).
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Nesse algoritmo, inicialmente cada objeto pertence a um cluster. Calcula-

se a distância entre todos os centros e os clusters cuja distância é mı́nima se

unem. Tal procedimento é realizado até que o número de clusters seja k.

3. Ensaios numéricos

Em (Souza, 2014) foi validado um método para recuperação do coefici-

ente de difusão para o caso em que, supostamente, apenas um foco originou

o deslocamento de concentração. Aqui, a pretensão é estudar o caso em que

podem ter ocorrido dois focos de eventos.

Desta forma, o intuito destes experimentos é verificar a relevância do

tratamento de separação de dados prévia à recuperação do coeficiente de di-

fusão.

Assim, almeja-se verificar uma técnica de separação de dados , isto é, se

a clusterização é eficiente para a recuperação do coeficiente de difusão.

Doravante, ao gerar diferentes conjuntos de dados e então aplicar o al-

goritmo de separação, espera-se que tal tratamento obtenha uma partição sa-

tisfatória com relação à partição original.

Posto que se sabe à qual conjunto o ponto originalmente pertence, é

posśıvel avaliar a eficiência do algoritmo de separação de dados.

Outro aspecto a ser analisado, ou critério de fidedignidade, tão impor-

tante quanto a eficiência de clusterização, é a recuperação do coeficiente de

difusão para os dados separados. Tais coeficientes, obtidos após tratamento de

separação, serão comparados com o obtido considerando dados com ocorrência

de apenas um foco para verificar a relevância desse tratamento de dados.

Tendo em vista tais objetivos, define-se as seguintes notações para a

realização dos experimentos:

• α: coeficiente de difusão utilizado na obtenção da solução numérica com

os focos em locais distintos.

• α1 e α2: coeficientes de difusão estimados considerando a amostra isolada

em um domı́nio com apenas um foco de eventos.

• ᾱ1 e ᾱ2: coeficientes estimados para cada partição obtida pela cluste-

rização.

• α̂: coeficiente de difusão estimado para os dados combinados sem o par-

ticionamento.
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Tem-se como hipótese de que a qualidade do algoritmo de clusterização

é proporcional à distância d = |x̄1 − x̄2|, ou seja, quanto maior a distância

entre os focos, maior a eficiência da clusterização.

Tendo isso em vista, as localizações dos focos foram escolhidas apenas

em função da distância entre elas.

Assim, buscou-se um referencial em que a localização exata de x̄1 e x̄2

não fosse relevante e, sim, apenas d. Considerando o domı́nio espacial [0, xf ], foi

convencionado que a escolha da localização dos focos, x̄1 e x̄2, sendo x̄1 < x̄2,

obedeceria à seguinte relação:

x̄1 =
xf

2
, x̄2 =

xf

2
+ d (3.9)

Desta forma, para dado coeficiente de difusão α obtém-se solução nu-

mérica, com passos de tempo sempre Nt = 512, t0 = 0 e tf = 1, domı́nio

espacial [0, xf ], para focos localizadas em x̄1 e x̄2.

Assim, a partir das soluções numéricas obtidas, utiliza-se o método de

simulação de dados difusivos e, para dado conjunto de DT ’s, obtém-se um

cenário para cada um dos focos.

Em seguida, os coeficientes de difusão α1 e α2 são estimados para cada

um dos focos. Observe: até aqui, as concentrações são analisadas como ocor-

rências disjuntas, sem nenhuma relação entre si. Aqueles valores obtidos para

α1 e α2 serão tidos como referência para os obtidos após o tratamento.

Adiante, os dados são misturados e o algoritmo de cluster é aplicado

e classifica os dados de acordo com a coordenada espacial. É então que se

recupera os coeficientes de difusão ᾱ1 e ᾱ2 para cada conjunto obtido pela

classificação. É usada a convenção de que ᾱ1 é o coeficiente para os dados do

cluster de menor centro e ᾱ2 de maior. Em seguida, é estimado α̂, o coeficiente

para os dados com a ocorrência de apenas um foco, supostamente.

Também, com o intuito de medir a eficiência da separação, foi calculado

o percentual médio de acertos do algoritmo para cada caso. Outro fator im-

portante é a variação da distância d entre os focos, por isso foram analisados

os casos em que (2, 5× 10−2)xf ≤ d ≤ (9× 10−1)xf .

Para obter os cenários das próximas tabelas foi utilizado o software Ma-

tlab com vetor de DT ’s fixo tal que DT ’s= [1 : 5 : 50]. O algoritmo de cluster

foi modificado de um programa original desenvolvido por Cao (2008).

Foram realizados dois experimentos computacionais distintos no tocante

à geração de dados, e serão expostos a seguir.
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3.1. Primeiro experimento e resultados

A figura (1) esquematiza os domı́nios espaciais utilizados na obtenção

da solução numérica e para a representação dos dados mesmo domı́nio.

Figura 1: Esquema da localização dos focos para a obtenção da solução

numérica e para a representação dos dados em mesmo domı́nio para o Pri-

meiro Experimento.

No presente experimento, em todos os casos, foram tomados DT ’s fixos.

Almejou-se analisar o impacto da inicialiazação aleatória ou fixa do algoritmo

de clusterização na obtenção de ᾱ1 e ᾱ2.
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Figura 4: α = 1. Acertos da clusterização para centro aleatório e fixo.
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Figura 7: α = 10−2. Acertos da clusterização para centro aleatório e fixo.
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α1,2 e ᾱ1,2.

Distâncias ×10-4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P
er

ce
nt

ua
l d

e 
A

ce
rt

os

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Centro Aleatório
Centro Fixo
Referência

Figura 9: α = 10−5. Acertos da cluste-

rização para centro aleatório e fixo.

3.2. Segundo experimento e resultados

Tendo em vista que o primeiro experimento foi um ponto de partida,

neste segundo experimento almejou-se corrigir os problemas apresentados pelo

anterior. A obtenção da solução numérica no domı́nio aumentado [0, xf + d]

não retratou os dados de forma adequada, pois o coeficiente de difusão foi

superestimado para α = 1.

A figura (10) esquematiza os domı́nios espaciais utilizados na obtenção

da solução numérica e para a representação dos dados mesmo domı́nio.

Figura 10: Esquema da localização dos focos para a obtenção da solução

numérica e para a representação dos dados em mesmo domı́nio para o Segundo

Experimento.

Outro aspecto analisado neste experimento foi o contraste entre consi-

derar cenários com DT ’s fixos ou aleatórios, assim, foram ensaiados ambos os

casos. Como no experimento anterior já havia sido analisada a dependência
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da inicialização do centro do cluster, aqui foi considerado apenas o caso com

inicialização fixa e igual à localização dos focos.
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Figura 11: α = 1. Distâncias versus α1,2

e ᾱ1,2.

d
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

C
oe

fic
ie

nt
es

 d
e 

D
ifu

sã
o

0

50

100

150

200

250

300

350

400
α1,2
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Figura 12: α = 1 Distâncias versus α1,2,

ᾱ1,2 e α̂.
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Figura 13: α = 1. Acertos da clusterização para centro aleatório e fixo.
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Figura 14: α = 10−2. Distâncias versus

α1,2 e ᾱ1,2.
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α1,2, ᾱ1,2 e α̂.
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Figura 16: α = 10−2. Acertos da clusterização para centro aleatório e fixo.
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Figura 17: α = 10−5. Distâncias versus

α1,2 e ᾱ1,2.

d ×10-4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P
er

ce
nt

ua
l d

e 
A

ce
rt

os

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

DT aleatório
DT fixo
referência

Figura 18: α = 10−5. Acertos da cluste-

rização para centro aleatório e fixo.
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3.3. Análise de resultados primeiro e segundo experimentos

No Primeiro Experimento, a escolha do domı́nio espacial na obtenção da

solução numérica não gerou dados que representem bem o caso do coeficiente

de difusão α = 1. Já no Segundo Experimento, o domı́nio espacial utilizado

para a geração dos dados melhorou os resultados para coeficientes α = 1 a

α = 10−2.

Em ambos os experimentos, coeficientes da ordem de 10−3 a 10−5 foram

subestimados. É relevante ressaltar que apesar dos coeficientes recuperados

para as ordens 10−3 a 10−5 serem subestimados após a separação, eles já haviam

sido subestimados do ponto de vista de um foco.

Desta forma, observa-se que mesmo nesses casos o tratamento de se-

paração de dados foi relevante, ou seja, os resultados foram condizentes com

o esperado pelo método. Também, para esses valores de α, o tratamento de

separação de dados não foi relevante.

Após a finalização deste trabalho, constatou-se que tal efeito pode ser

corrigido aumentando-se a discretização da malha temporal e, também, aumen-

tando-se a precisão computacional utilizada.

No Primeiro Experimento, a inicialização aleatória ou fixa do centro

do cluster não teve influência significativa nos resultados. Também observou-

se, em ambos os experimentos, que o tratamento de separação de dados foi

relevante para os coeficientes de α = 1 a α = 10−2.

Para o caso de menores ordens de grandeza, pode-se aumentar a pre-

cisão computacional e verificar se há uma melhora dos resultados. Outra pos-

sibilidade é realizar uma mudança de escala nos dados prévia à aplicação do

algoritmo de clusterização.

No Segundo Experimento, o percentual de acertos do algoritmo de se-

paração de dados foi maior com relação a uma mesma ordem de grandeza

do coeficiente no Primeiro Experimento. Também observa-se que a escolha

aleatória ou fixa do parâmetro DT não influenciou muito no percentual de

acertos.

4. Aplicação prática: a gripe aviária na Nigéria

Em (Souza, 2010), estudou-se a dispersão do risco de contágio de pelo

v́ırus H5N1, epidemia conhecida como gripe aviária. No referido trabalho, os
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dados foram retirados de World Organisation for Animal Health (OIE, 2009)

e foram feitas estimativas para o coeficiente de difusão de oito páıses.

A fim de analisar a aplicabilidade para problemas reais do método pro-

posto por Souza (Souza, 2014) e, também, a relevância do tratamento de se-

paração de dados, foi realizado experimento aqui apresentado.

No presente trabalho foi estudado apenas o resgistro de eventos para

essa epidemia na Nigéria. Os dados de entrada são de latitude, longitude e dia

de ocorrência. As autoridades de saúde, na época, identificaram a ocorrência

de dois focos, motivando a escolha desse páıs para essa abordagem.

Observou-se dois eventos iniciais no dia 1 em locais distintos, um evento

e1 ocorrido nas coordenadas geográficas (10, 78 ; 7, 76) e outro evento e2 ocor-

rido nas coordenadas geográficas (11, 66 ; 8, 53), o que poderia ser um ind́ıcio

de ocorrência de dois focos.

No entanto, tais eventos inicias estão muito próximos entre si, então é

pouco provável que tais eventos sejam focos de surtos distintos. Caso os dois

eventos iniciais e1 e e2 sejam classificados no mesmo cluster, é interessante

calcular o coeficiente de difusão tomando como foco um e depois o outro, e

comparar o resultado obtido.

A unidade de medida de tempo é em dias e as coordenadas geográficas

foram transformadas em radianos.

Para o tratamento de separação de dados foram utilizados dois algo-

ritmos de clusterização distintos: um K-means modificado e o algoritmo de

Souza.

Para os dados originais, o coeficiente de difusão α obtido com relação ao

foco e1 foi α = 3, 94km2/dia e, tendo e2 como foco, α = 4, 49km2/dia.

4.1. Algoritmo de Cluster utilizado por Souza

Através do algoritmo de Cluster utilizado em (Souza, 2010), obtém-se a

seguinte separação espacial para os dados.
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Figura 19: Gráfico latitude versus longitude em radianos para os clusters obti-

dos. O ponto referencial para o cálculo das distâncias é o ćırculo. Nesse caso,

obteve-se α1 = 1, 54 em +, considerando e1 como foco e α1 = 2, 97 com e2.

Para o outro cluster em ∗, α2 = 0, 66.

No gráfico (19), para os dados separados, α1 = 1, 54 considerando e1

como foco e α1 = 2, 97 considerando e2. Para o outro cluster obtido (azul),

α2 = 0, 66. Percebe-se uma ńıtida separação espacial dos pontos, o que indica

uma boa clusterização através desse algoritmo.

4.2. Algoritmo K-means adaptado para latitude e longitude

Através do algoritmo de Cluster K-means para latitude e longitude,

obtém-se a seguinte separação espacial para os dados.
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Figura 20: Gráfico latitude versus longitude em radianos para os clusters obti-

dos. Para o cluster em +, α1 = 3, 08 considerando como foco e1 e α1 = 2, 91

considerando e2. Para o cluster em ∗, α2 = 0, 97.

No gráfico (20), os coeficientes de difusão obtidos após a separação foram

α1 = 3, 08 considerando como foco e1 e α1 = 2, 91 considerando e2, em +.

Para o outro cluster, em ∗, o resultado é α2 = 0, 97. O coeficiente de difusão

α1 = 3, 08 é próximo do obtido para os dados originais, α = 3, 94.

4.3. Análise de resultados

A tabela (1) expõe os resultados para o cálculo dos coeficientes de difusão

para os dados originais, em cada caso considerando um evento inicial como foco.

Já a tabela (2), expõe o resultado para os dois algoritmos de clusterização

considerados, o desenvolvido por Souza e o K-means modificado.
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Tabela 1: Coeficientes de difusão α em km2/dia para os dados originais consi-

derando como foco os eventos iniciais e1 e e2.

Foco α

e1 3, 94

e2 4, 49

Tabela 2: Coeficiente de difusão α1 e α2 em km2/dia obtidos através de dife-

rentes algoritmos de separação. Para α1, foram considerados focos os eventos

iniciais e1 e e2.

Souza K-means

α1 (e1) 1, 54 3, 08

α1 (e2) 2, 97 2, 91

α2 0, 66 0, 97

A partir da tabela (1) observa-se que os coeficientes considerando dife-

rentes eventos iniciais como foco são próximos, isto é, α = 3, 94 km2/dia e

α = 4, 49 km2/dia.

Na tabela (2), para o algoritmo de Souza, para o cálculo de α1, houve

impacto da escolha dos eventos iniciais tomados como foco. Considerando e1,

α = 1, 54 km2/dia e, para e2, α = 2, 97 km2/dia.

Agora, tendo em vista que a estimativa de tais coeficientes representam o

espalhamento da mesma epidemia, num mesmo páıs, com condições geográficas

parecidas, espera-se que os coeficientes para clusters distintos seja próximo.

Com base nessa hipótese, os coeficientes de clusters distintos que mais

se aproximam são α1 = 1, 54 km2/dia e α2 = 0, 66 km2/dia. Desta forma,

acredita-se que tais valores estejam mais próximos do espalhamento ocorrido

no processo difusivo real.

Ainda com relação à tabela (2), para o algoritmo K-means modificado,

houve menos impacto no cálculo de α1 ao considerar os diferentes eventos

iniciais como foco, α1 = 3, 08 km2/dia para e1 e α1 = 2, 97 km2/dia para e2.

Também considerando a hipótese de que coeficientes de diferentes clus-

ters sejam próximos um do outro, os valores que possivelmente representem
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melhor o espalhamento são α1 = 2, 91 km2/dia e α2 = 0, 97 km2/dia. Outra

observação relevante é que o coeficiente α1 = 3, 08 km2/dia se aproxima do

valor obtido para os dados originais, α = 3, 94 km2/dia.

5. Conclusões

No presente trabalho, percebe-se que o tratamento de separação de da-

dos pode ser imprescind́ıvel caso deseje-se obter resultados fidedignos para a

estimativa do coeficiente de difusão. A verificação da relevância de tal trata-

mento foi feita através de dois experimentos distintos com relação à geração de

dados.

A diferença entre os experimentos consistiu na escolha de modelagem

do domı́nio espacial para a obtenção da solução numérica da concentração e

posterior geração de eventos. Em ambos experimentos, a técnica empregada foi

a geração de dois conjuntos de dados inicialmente disjuntos; em seguida, foram

sobrepostos no mesmo domı́nio e, então, aplicado o tratamento de separação

com relação ao atributo espacial.

Outra caracteŕıstica considerada foi a ordem de grandeza do coeficiente

de difusão. Percebe-se que a separação de dados surtiu efeitos positivos para

1× 10−3
≤ α ≤ 1× 100 no domı́nio espacial considerado. Em contrapartida,

para coeficientes menores, houve uma subestimativa de tal parâmetro.

Tanto no Primeiro Experimento quanto no Segundo Experimento, o co-

eficiente de difusão já havia sido subestimado quando os dados foram vistos

do ponto de vista de apenas um foco, em (Souza, 2014). Ao se aplicar a

clusterização, tal caracteŕıstica foi ainda mais evidenciada, ou seja, obteve-se

coeficientes de difusão ainda menores. Tal efeito pode ser observado devido à

dificuldades na geração dos dados que representem bem tal ordem de grandeza

do coeficiente de difusão.

Assim, nesse caso, mesmo que o método estime corretamente o coefici-

ente de difusão, os dados simulados talvez já não representem bem o processo

difusivo com o coeficiente suposto. Com relação à clusterização, ainda com

relação aos coeficientes de ordem menor do que 1× 10−3, a separação de dados

pode não ser relevante.

Em muitos experimentos para coeficientes de tal ordem, a separação dos

dados gerou clusters vazios à medida que a distância entre os focos diminúıa.

Tal resultado pode ser explicado por haver diferentes ordens de grandeza entre
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o processo difusivo e o observador. No caso, o observador do processo é a

máquina e quanto maior a precisão computacional, mais fided́ıgnos serão os

resultados.

Desta forma, uma alternativa para se obter melhores resultados para

coeficientes iguais ou menores do que 1 × 10−3 seria, em trabalhos futuros,

impor maior precisão computacional. Outra possiblidade, para os casos em que

a precisão da máquina não é suficiente para representar a ordem de grandeza

trabalhada, seria realizar uma mudança de escala previamente à aplicação do

algoritmo de clusterização.

Outro aspecto desse trabalho, é a aplicação da técnica de separação dos

dados para a recuperação do coeficiente de difusão para o espalhamento do risco

de contágio do v́ırus H5N1 na Nigéria. De acordo com as autoridades, haviam

sido detectados, na época, dois focos para esse páıs e, por isso, escolheu-se

separar os dados em duas partições.

Apesar de terem ocorridos dois eventos iniciais no dia 1 em locais dis-

tintos, a proximidade entre eles fez com que se descartasse a possibilidade de

ambos serem focos de surtos distintos. Foram feitas estimativas para o coe-

ficiente de difusão considerando cada um dos eventos iniciais. Para os dados

originais, para o foco e1, o coeficiente obtido foi 3, 94 km2/dia, enquanto para

a outro, 4, 49 km2/dia.

Como o registro de eventos eram do tipo dia, latitude e longitude, fo-

ram utilizados dois algoritmos de clusterização que lidassem com esse tipo de

entrada. O primeiro algoritmo, desenvolvido por Souza, resultou para um clus-

ter valores 1, 54 km2/dia e 2, 97 km2/dia para focos distintos e, para o outro

cluster, 0, 66 km2/dia.

Já para o segundo algoritmo, o K-means modificado, para um cluster

obtiveram-se 3, 08 km2/dia e 2, 91 km2/dia considerando cada um dos focos

e, para o outro cluster, 0, 97 km2/dia. Tendo em vista que a estimativa do

coeficiente de difusão é referente ao espalhamento do mesmo v́ırus, situado

num mesmo páıs, com condições geográficas semelhantes, espera-se que para

cepas diferentes os parâmetros sejam próximos.

Considerando tal hipótese, observou-se que os resultados obtidos são

coerentes: utilizando o algoritmo de Souza, α1 = 1, 54 km2/dia e α2 = 0, 66

km2/dia e, utilizando o K-menas modificado, α1 = 2, 91 km2/dia e α2 = 0, 97

km2/dia.

Com relação aos algoritmos de clusterização, observa-se que ambos uti-
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lizam como atributo apenas a localização espacial dos eventos. Seria relevante,

em trabalhos futuros, considerar também o impacto de se separar os eventos

com relação à coordenada temporal para a estimativa do coeficiente de difusão.

Feitas tais considerações, conclui-se que os resultados desse trabalho cor-

roboram com a relevância do tratamento de separação de dados para a estima-

tiva do coeficiente de difusão, caso almeje-se atingir resultados fided́ıgnos.
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o caso da influenza aviária. Dissertação de Mestrado, IMECC–UNICAMP,

Campinas/SP.

Souza, J. M. R. (2014). Estimativa do Coeficiente de Difusão para Proble-

mas (prioritariamente) Ecológicos. Tese de Doutorado, IMECC–Unicamp,

Campinas/SP.



120 Kunz, Souza & Meyer
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Abstract

This paper presents the application of the double integral method (DIM) to

solve problems of transient one-dimensional conduction heat transfer. This

method is a mathematical technique that transforms the non-linear boun-

dary value problem into an initial value problem, whose solution can often

be expressed in a closed analytical form. The partial differential equations

are integrated twice, the first integration being performed within the domain

and the second along the phenomenological distance. This double integration

allows the gradient vector at the surface to be approximated using the simple

integral method (SIM). Thus improvements can be attained by changing the

derivative at the boundary by an integral relation, since the process of diffe-

rentiation amplifies any difference between the assumed temperature profile

and the exact solution. In this the work results obtained were are compared

with exact and approximate analytical solutions found in the literature.

Palavras-chave: Integral Methods; Heat Conduction.

1. Introduction

The proliferation of numerical and computational techniques and the

availability of software packages have neglected analytical methods for solving

heat transfer problems. There is no doubt that the computational programs

represent a breakthrough especially in problems of irregular geometries. Howe-

ver it is important to study and develop exact and approximate analytical
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methods, so that the computational programs can be optimized demanding

less processing time. In this sense, this work has the objective to develop ap-

proximate analytical solutions for transient one-dimensional heat conduction

problems in semi-infinite body. For this purpose, this study uses the double

integral method developed by Volkov (1965) that consists of a refinement of

the widely utilized simple integral method, known as the Karman-Pohlhausen

method for the boundary layer or Goodman method for phase change.

The first application of double integral method in the literature is due

to Volkov (1965), conducting a thorough study on the method of Karman-

Pohlhausen used for solving boundary layer equations. In this article,Volkov

suggests that this method could be improved if the calculation of the gradient

vector at the boundary were expressed by an integral relation, since improve-

ments would result due to the elimination of the differentiation that will not

appear directly, but only as part of an integrand.

It is interesting to notice that Bromley (1952) used a similar strategy

to that used by Volkov (1965) applied to a specific problem to determine the

heat transfer coefficient for the case of high heat convection sensitivity of a

laminar film. However he did not present significant considerations of the cha-

racteristics of the strategy utilized, as well as the increased accuracy respective

to the simple integral method. Tse-Fou Z(1971,1979) published a series of th-

ree articles between 1971 and 1979 where he proposed to solve the momentum

equation including the effect of large variations of the Prandtl number, the

calculation of skin friction on porous plate, and the calculation of transient

heat conduction. In this group of works he utilized the same strategy of Volkov

(1965) to calculate the gradient vector at the surface.

Sucec (1977) applied the simple integral method in transient heat con-

duction problems for step temperature and heat flux variations. This work is

mentioned here, since Sucec (1979)references it extensively when solving the

energy equation for laminar flow over a flat plate, with constant properties, with

specified heat flux at the surface. Sucec (1995) also applied the double integral

method for boundary layer equations with the objective to obtain solutions to

locate the separation point. El-Genk e Cronenberg. (1979) applied this method

to verify the accuracy of the solution in phase change problems.El-Genk e Cro-

nenberg (1979) also produced another paper to obtain an approximate solution

for the growth of a frozen crust in forced flow.

The problems presented here were taken from the chapter 9 Application
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of Integral Methods to Transient Nonlinear Heat Transfer written by Goodman

(1964). This choice is justified, since the application of the double integral

method deals with the boundary conditions using the simple integral method.

Thus, the work of Goodman (1964) serves as a reference for the treatment of

the boundary conditions, as well as in the evaluation of the results obtained

with the double integral method.

This work is intended to be an analysis of the behavior of the double

integral method to solve several physical situations as well as an assessment of

its performance when applied to these cases.

2. Integral Methods

The simple integral methods due to Karman-Pohlhausen, as well as the

double integral method of Volkov (1965), are mathematical techniques to reduce

boundary value problems into an ordinary initial value problem, whose solution

can be frequently expressed in an analytical closed form. As observed by M. N

(1980), the solution of a boundary value problem and initial condition defined

by a partial differential equation by means of an exact analytical method, leads

to a solution that is valid at all points of the domain considered. However, when

this problem is solved by an integral method, the solution is satisfied only in

the average for the considered domain.

The solutions obtained by integral methods are associated with the

choice of the velocity profiles for the case of boundary layer or temperature

in the case of heat transfer problems. However, the choice of these profiles

is not arbitrary, but must meet the boundary conditions of the problem to

be solved, since both integral methods require in their development that such

conditions are satisfied.

In the development of this work, the double integral method will be ap-

plied utilizing only polynomial profiles. This choice is justified because these

profiles are easy to obtain and to manipulate in the integration and differen-

tiation operations of the integral methods. Moreover, this choice allows the

validation of the results obtained here with the work of Goodman (1964). It

should be noted that the utilization of polynomial profiles does not minimizes

the generality of the application of the method, since more sophisticated functi-

ons as exponentials, trigonometric or hyperbolic trigonometric can be expressed

by means of a polynomial by a Taylor series expansion. In order to demons-
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trate the influence of increasing the degree of the polynomial to obtain better

approximations, the problems presented here will be solved with polynomials

of degree two, three and, when convenient, with the profile recommended by

the literature. According to Langford (1973), the use of additional boundary

conditions to obtain high-order de polynomial approximations can inhibit the

precision of the integral methods.

2.1. Algorithm of the double integral method

The application of the double integral method can be systematized th-

rough a simple five steps algorithm which is described below. One should note

that when treating with problems involving temperature dependent properties,

minor changes should be made.

Step 1) A first integration of the heat conduction differential equation is perfor-

med with respect to x inside the domain, that is, the extremes of the

integration are the values at x = 0 and x = x.This first integration is

intended to make the gradient vector explicit at x = 0.

Step 2) The boundary condition at x=0 must be analyzed and, in case it is of the

second kind, it need not to be approximated implicitly via the simple in-

tegral method. Otherwise, a sub-routine to treat the boundary condition

must be used and it is described as follow:

Step 2.1) Sub-Routine to Treat the Boundary Condition

Again the heat conduction differential equation is considered and

the simple integral method algorithm is applied, as can be seen in

Milanez e Ismail (1984). Thus, one can determine implicitly the

gradient vector in the boundary.

Step 3) The temperature profiles that satisfy the boundary conditions of the pro-

blem to be solved are replaced in the equation obtained in the previous

step, and a second integration is performed along the phenomenologi-

cal distance δ(t) thus removing from the conduction equation the partial

derivative respective to the space.

Step 4) An ordinary differential equation for the thermal thickness δ(t) is then

obtained, which is solved with the initial condition for δ(t) = 0.
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Step 5) Once the function δ(t) is known, the temperature distribution is obtained

in function of the time and of the position.

3. Applications of the double integral method

This section deals with the application of double integral method, with

the problems taken from the work of Goodman (1964).Six cases were selected,

which are; semi-infinity body with boundary condition of first, second and third

kind, and the body of finite size, body semi-infinity with generating internal

energy, and finally a study when the thermal properties are not constant with

temperature.

Problem 1) Non homogeneous Dirichlet boundary condition

Consider initially a semi-infinite body which extends along the axis x > 0

with initial condition T (x, 0) = 00C. Furthermore, assume that at its surface,

the boundary condition is T (0, t) = Ts . For this physical system the mathe-

matical model is given by:

∂T

∂t
= α

∂2T

∂x2
(3.1)

The natural boundary conditions of the problem are:

T (0, t) = Ts (3.2)

T (δ, t) = 0 (3.3)

∂T

∂x
(δ, t) = 0 (3.4)

To obtain solutions with cubic temperature profile, a fourth boundary

condition is required. This condition is obtained by deriving partially Eq.(3.3)

with respect to t and evaluating Eq.(3.1) at point (δ, t), so that:

∂2T

∂x2
(δ, t) = 0 (3.5)

This equation is known as the smoothing condition, because it makes

the temperature profile to be equal to the initial temperature:
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T (x, 0) = 0, x > 0 (3.6)

By applying the double integral method in Eq.(3.1):

α

∫ δ

0

∂T

∂x
(x, t)dx − α

∫ δ

0

∂T

∂x
(0, t)dx

=

∫ δ

0

∂

∂t

∫ x

0

T (x, t)dx (3.7)

Calculating the gradient vector in the boundary using the simple integral

method results:

α
∂T

∂x
(0, t) =

∫ δ

0

∂T

∂t
dx (3.8)

Substituting Eq.(3.8) into Eq.(3.7):

∫ δ

0

α
∂T

∂x
dx+

∫ δ

0

∫ δ

0

∂T

∂t
dxdx =

∫ δ

0

∫ x

0

∂T

∂t
dxdx (3.9)

Assuming quadratic and cubic polynomial profiles for the temperature

distribution:

T (x, t) = Ts

(

1−
x

δ(t)

)2

(3.10)

T (x, t) = Ts

(

1−
x

δ(t)

)3

(3.11)

Substituting Eq.(3.10) and Eq.(3.11) in Eq.(3.9), the following ordinary

differential equations are obtained:

6α = δ(t)
dδ

dt
(3.12)

10α = δ(t)
dδ

dt
(3.13)

Solving both ordinary differential equations with the initial condition,

and then substituting the obtained solutions in the respective profiles, they are

completely determined. Table 1 shows the temperature profiles and the calcu-

lation of the heat flow at the surface for the integral and similarity methods.
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Tabela 1: Heat Flux
Method Heat Flux Error

Similarity
√

1

π
Tsk

√

αt

0%

Double Integral(Quadratic Profile)
3

√

20
Tsk

√

αt

2.3%

Double Integral (Cubic Profile)
3

√

20
Tsk

√

αt

18.8%

Simple Integral(Cubic Profile)
√

3

8
Tsk

√

αt

8.5 %

It may be observed that the expression obtained for the heat flow at

the boundary differs of a single constant when the expressions obtained by the

integral methods are compared with the exact analytical solution.

Figure 1 shows the temperature distribution obtained with similarity,

simple and double integral methods with quadratic and cubic profiles. It may

be observed that the double integral method with quadratic profile exhibits

better precision in the temperature profile when compared with the method

of Goodman with cubic profile. In this same figure it may be observed that

the double integral method with cubic profile is almost indistinguishable when

compared with analytical solution.
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Figura 1: Surface Temperature.
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Figura 2: Flux Profile.

The analysis of Figure 2 illustrates the superiority of the double integral

method to describe the heat flow through the body when compared with the

method of Goodman. This best approximation is a consequence of the better
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description of the temperature profile obtained by this method as shown in

Figure 1.

Problem 2 ) Non homogeneous Neumann boundary condition

Consider a semi-infinite body which extends along the axis x > 0, with

initial condition T (0, t) = 00C. Assume that at its surface there is a constant

heat flux of f(t) = 1000 W
m2 . For this physical system the mathematical model

is given by:

∂T

∂t
= α

∂2T

∂x2
(3.14)

The natural boundary conditions of the problem are:

−k
∂T

∂x
= f(t) (3.15)

∂T

∂x
(δ, t) = 0 (3.16)

T (δ, t) = 0, x > 0 (3.17)

And the profile smoothing condition is given by:

∂2T

∂x2
= 0 (3.18)

Assuming quadratic Eq.(3.19) and cubic Eq.(3.20) polynomial profiles

for the temperature distribution:

T (x, t) =
f

2kδ
(δ − x)2 (3.19)

T (x, t) =
f

3kδ2
(δ − x)3 (3.20)

By applying the double integral method in Eq.(3.14) the follow expres-

sion results:

∫ δ

0

α
∂T

∂x
(x, t)dx−

∫ δ

0

f(t)

k
dx =

∫ δ

0

∫ δ

0

∂T

∂t
dxdx (3.21)

Substituting the temperature profiles Eqs.(3.19) and (3.20) in Eq. (3.21),

the following ordinary differential equations result:
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5δ

12

dδ

dt
= α (3.22)

7δ

40

dδ

dt
= α (3.23)

The resolution of differential equations (3.22) and (3.23), with the initial

condition δ(0) = 0 leads to the temperature profiles represented in Table 2 that

also shows the profiles obtained by Goodman (1964) using the simple integral

method and Carslaw e Jaeger (1959) using the similarity method. Both integral

methods differ only of a single numerical constant from the exact analytical

solution in the calculation of the surface temperature.

Tabela 2: Temperature in T(0,t)

Method T(0,t) Error

Similarity
√

4

π

f

√

αt

k
0%

Double Integral(Quadratic Profile)
√

1.2
f

√

αt

k

3.53 %

Double Integral(Cubic Profile)
√

1.26
f

√

αt

k

0.66 %

Simple Integral(Cubic Profile)
√

4

3

f

√

αt

k
2.18 %

Simple Integral(Quadratic Profile)
√

1.5
f

√

αt

k

9 %

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Distance Surface (m)

T
em

pe
ra

tu
re

 (
ºC

) 

 

 

Double Integral Method
Simple Integral Method
Analitycal Solution

Figura 3: DIM quadratic profile
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Figura 4: DIM cubic profile

Figures 3 and 4 exhibit, the temperature distributions for each of the



130 Santiago & Milanez

methods mentioned previously. Figure 3 depicts both integral methods, with

quadratic profiles and in Figure 4 the integral methods utilize cubic profiles in

the description of the temperature. As shown in the figures, the double integral

method has greater accuracy in the description of the temperature profile in

regions near the boundary; furthermore the solution obtained by this method

do not crosses the analytical solution, which does not happen with the method

of Goodman.

Problem 3) Robin boundary condition

Consider a semi-infinite body which extends along the axis x > 0 , with

initial condition T (x, 0) = 00C and assume that at its surface a boundary condi-

tion of the Robin type be specified. For this physical system the mathematical

formulation is given by:

∂T

∂t
= α

∂2T

∂x2
(3.24)

T (δ, t) = 0 (3.25)

∂T

∂t
(δ, t) = 0 (3.26)

∂T

∂t
(0, t) = −f(z, t) (3.27)

∂2T

∂x2
(δ, t) = 0 (3.28)

Assuming quadratic Eq.(3.29) and cubic Eq.(3.30) polynomial profiles

for the temperature distribution:

T (x, t) =
f(z, t)

2δ
(δ − x)2 (3.29)

T (x, t) =
f(z, t)

3δ2
(δ − x)3 (3.30)

Performing a change of variables given by Eqs.(3.31) to (3.33), the tem-

perature profiles can be rewritten as function of the surface temperature, as

expressed in Eq.(3.34) and Eq.(3.35).

z(t) = T (0, t) (3.31)
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δ(t) =
2z

f(z, t)
(3.32)

δ(t) =
3z

f(z, t)
(3.33)

After some algebraic manipulations, the temperature profiles can be ex-

pressed as

T (x, t) =
z(t)

δ(t)2
(δ − x)2 = T (0, t)(1−

x

δ
)2 (3.34)

T (x, t) =
z(t)

δ(t)3
(δ − x)2 = T (0, t)(1−

x

δ
)3 (3.35)

Applying the double integral method in the conduction equation, Eq.(3.24),

results:

∫ δ

0

∫ x

0

α
∂2T

∂x2
dxdx =

∫ δ

0

∫ x

0

∂T

∂t
dxdx (3.36)

With some algebraic manipulations

∫ δ

0

α
∂T

∂x
dx+

∫ δ

0

∫ δ

0

∂T

∂t
dxdx =

∫ δ

0

∫ x

0

∂T

∂t
dxdx (3.37)

Substituting the quadratic profile of Eq.(3.34), and the cubic profile of

Eq. (3.35) into Eq.(3.37), the respective ordinary differential equations are

obtained:

d

dt

z3

f2(z, t)
= 3αz (3.38)

d

dt

9z3

f2(z, t)
= 20αz (3.39)

Assuming that the function f(z, t) given by the boundary condition of

Eq.(3.28) is defined as illustrated in Eq. (3.40) and performing the necessary

substitutions, the ordinary differential equations written in the form of Eqs.

(3.38) and (3.39) can be expressed as Eqs. (3.41) and (3.42).

f(z1) =

(

h

k

)

(z0 − z1) (3.40)
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3z1f
2(z1)

dz1
dt

− z31f(z1)
df
dz1

dz1
dt

f2(z1)
= 3αz1 (3.41)

27z21f
2(z1)

dz1
dt

− 18z31
df
dz1

dz1
dt

f4(z1)
= 20αz1 (3.42)

The previous differential equations are of the separable type, the resolu-

tion of each one leads respectively to the following relations

4

3

(

h

k

)2

αt =
4

9

(

1−
1

1− z
z0

)

+
4

9

(

1

1− z
z0

− 1

)

+
4

9
ln

(

1−
z

z0

)

(3.43)

4

3

(

h

k

)2

αt = 0.6(
1

(

1− z
z0

)2
− 1) + 0.6 ln

(

1−
z

z0

)

+ 0.6

(

1−
1

1− z
z0

)

(3.44)

The exact analytical solution presented by Carslaw e Jaeger (1959) is :

z

z0
= erfc(

x

2
√

αt
)− exp

(

h

k
+ h2αt

)

erfc(
x

2
√

αt
+

h

k

√

αt) (3.45)

Eqs.(3.43) and Eq.(3.44) must be rewritten in function of two of the

three dimensionless terms below

x

2
√

αt
,
h

k

√

αt,
h

k
x (3.46)

so that they can be compared with the solution presented by Carslaw e Jaeger

(1959).
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Figura 5: DIM quadratic profile
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Figura 6: DIM cubic profile

Figures 5 and 6 show the graph of the exact analytical solution, as well

as the solutions obtained by both integral methods. In the following graphs

the solutions were plotted as function of the variables z
z0

versus log10(
h
k

√

αt)

considering x

2
√

αt
= 0. In Figure 5 the integral methods are utilizing quadratic

approximations. As it may be observed, the double integral method exhibits

little sensitivity respective to the choice of the profile utilized. In Figure 6

the integral methods utilize cubic profiles in the approximations. There is a

significant improvement in the approximation of the simple integral method.

Furthermore, it is impossible to distinguish differences in the solutions obtained

by the methods.

Problem 4)Body of finite dimension

In the problems previously considered, the double integral method was

applied to semi-infinite bodies. The importance of the study of heat transfer

in such geometries is due to the fact that they are able to give the temperature

profile in the initial stages of the transient regime. However, when the function

penetration depth δ(t) reaches the total length of the body being analyzed, it

does not behave as a semi-infinite solid any more, and begins to behave as a

finite body.

The problem considered next, consists of a solid of finite length with

boundary conditions of first and second kinds where the initial stage described

before was reached. Thus it is intended to evaluate the usefulness of the double

integral method in this second stage. The mathematical model of the previous

problem is:

α
∂2T

∂x2
=

∂T

∂t
(3.47)
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∂T

∂x
(0, t) = −

f(t)

k
(3.48)

T (l, t) = 0 (3.49)

∂2T

∂x2
(l, t) = 0 (3.50)

Having the mathematical model to be solved, the temperature profiles

must be assumed for the application of the integral methods. For this second

stage, the penetration depth is not needed and therefore only three de boun-

dary conditions are necessary to obtain the temperature profiles. Goodman

(1964) recommends that the cubic profile to be adopted to satisfy the boun-

dary conditions should be equal to

T (x, t) =

(

3z

2l
−

f

2k

)

(l − x) +
1

2l2

(

f

k
−

z

l

)

(l − x)3 (3.51)

In this profile l is the total thickness of the body, f(t) is the heat flux

assumed constant and z(t) a compact notation for the surface temperature,

that is z(t) = T (0, t). Applying the double integral method in the conduction

equation, the resulting ordinary differential equation is

∫ δ

0

∫ x

0

α
∂2T

∂x2
dxdx =

∫ δ

0

∫ x

0

∂T

∂t
dxdx (3.52)

dz

dt
+

5α

2l
z =

5α

2l

f(t)

k
(3.53)

the solution of the differential equation involves the knowledge of the surface

temperature at the instant of time when the body ceases to behave as a semi-

infinite solid. It is considered that this instant of time is t0 and the tempera-

ture at this instant is z(t0). Given the above considerations, the resolution of

Eq.(3.54) leads to the following expressions

∫ t

t0

d

dt1

(

ze−
5α

2l2
t
)

dt1 =
5α

2l

∫ t

t0

f(t)

k
e−

5α

2l2
tdt1

t >= t0 (3.54)
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z(t) = z(t0)e
( 5α

2l2
(t0 − t)) +

lf(t)

k

[

1− e
5α

2l2 (t0 − t)
]

t >= t0

(3.55)

The determination of the variable z(t0) of Eq.(3.55) is attained by means

of an expression recommended by Goodman (1964), where it is evaluated at

the instant of time t = t0 and δ(t0) = l.

δ(t) =
3z(t)
f(t)

k

(3.56)

With some algebraic manipulations it is possible to show that z(t0) can

be written as

z(t0) =
lf(t0)

3k
(3.57)

Having the above expression, it is possible to calculate the instant of

time t0 with the aid of Table 2 that gives for the double integral method with

cubic profile the following expression

t0 =
l2

11.421α
(3.58)

With the determination of variables t0 and z(t0), Eq.(3.55) can be re-

written as follows

z(t) =
lf(t)

k

[

1− 0.829e−
5αt

2l2

]

(3.59)

After z(t) is determined it may be compared with the exact analytical

solution due to Carslaw e Jaeger (1959) as well as with the approximated

analytical solution due to Goodman (1964). Table 3 gives the expressions

obtained for each one and Figure 7 shows profile of the solutions obtained.
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Figura 7: Body of finite dimension

Tabela 3: Plate with Finite Thickness
Method Profile Solution

z(t)
lf(t)

k

Eigenvalue Error

Separation of Variables
[

1−

8

π
2
e
−

π2α

4l2
t

]

2.467 0%

Simple Integral

[

1− 0.814e
−

12α

2l2
t

]

2.4 2.71 %

Double Integral

[

1− 0.829e
−

15α

2l2
t

]

2.5 1.33%

Problem 5) Conduction with internal heat generation

Consider a semi-infinite body which extends along the axis x > 0 with

initial condition T (0, t) = 00C and boundary condition given by T (0, t) = 00C

. Furthermore it is assumed that an internal source of heat generation per unit

of time and volume q(t) is specified in the domain. For this physical system,

the associated mathematical model is described by:

∂t

∂t
− α

∂2T

∂x2
=

q(t)

ρc
(3.60)

The boundary conditions for the problem are:

∂T

∂x
(δ, t) = 0 (3.61)
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T (0, t) = 0 (3.62)

∂2T

∂x2
(δ, t) = 0 (3.63)

In order to obtain approximations with the cubic profile, four boundary

conditions are required. To obtain this fourth condition, the conduction equa-

tion is applied at a point far from the boundary where the temperature gradient

is zero, resulting after some algebraic manipulations the following expression

T (δ, t) =
Q(t)

ρc
=

1

ρc

∫ t

0

q(t)dt (3.64)

With the necessary boundary conditions, the quadratic and cubic profiles

are:

T (x, t) =
Q(t)

ρc

[

1−

(

1−
x

δ(t)

)2
]

(3.65)

T (x, t) =
Q(t)

ρc

[

1−

(

1−
x

δ(t)

)3
]

(3.66)

The heat conduction equation can then be written in the form

∂

∂t

[

T (x, t)−
Q(t)

ρc

]

= α
∂2T

∂x2
(3.67)

Applying the double integral method in Eq.(3.67) results:

∫ δ

0

∫ x

0

∂

∂t

[

T (x, t)−
Q(t)

ρc

]

dxdx =

∫ δ

0

∫ x

0

α
∂2T

∂x2
dxdx

(3.68)

Developing this expression, the following differential equations can be

obtained

1

12

d

dt

[

δ(t)2Q(t)
]

= αQ(t) (3.69)

1

20

d

dt

[

δ(t)2Q(t)
]

= αQ(t) (3.70)
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The solution of these equations with the boundary condition δ(0) = 0

gives the respective results

δ(t) =

√

12α
∫ t

0
Q(t1)dt1

Q(t)
(3.71)

δ(t) =

√

20α
∫ t

0
Q(t1)dt1

Q(t1)
(3.72)

With Eq.(3.71) and Eq.(3.72) the quadratic and cubic profiles are com-

pletely determined. Figure 8 shows the results using integral methods with qua-

dratic profiles compared with the numerical solution obtained with the control

volume method. However, as it can be observed in Figure 9, the approxima-

tion is improved when the integral methods are applied using cubic temperature

profiles.
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Figura 8: DIM quadratic profile
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Figura 9: DIM cubic profile

Problem 6) Temperature dependent thermal properties

In many practical applications the properties of the body under study are

temperature dependent which makes the mathematical model more complex.

Due to the difficulties in obtaining an exact analytical solution, in general a nu-

merical solution is used to solve such problems. However the integral methods

allow that approximated analytical solutions can be obtained for this type of

problem. Consider a semi-infinite body where its properties are temperature

dependent, with initial condition T (x, 0) = 00C. Furthermore, assume that at

the boundary a constant temperature equal to is prescribed T (0, t) = Ts. For

this physical system, the associated mathematical model is described by:
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ρc
∂T

∂t
=

∂

∂x

(

k
∂T

∂x

)

(3.73)

T (0, t) = Ts (3.74)

T (δ, t) = 00C (3.75)

∂T

∂x
(δ, t) = 0 (3.76)

∂2T

∂x2
(δ, t) = 0 (3.77)

By assuming that the properties k and ρc are temperature dependent,

the solution of equation Eq.(74) must be carried out by a numerical method.

Thus, in order to obtain an approximated analytical solution using an integral

method, the change of variables proposed by Goodman Goodman (1964) will

be adopted, given by Eq.(3.79).

ν =

∫ T

0

ρcdT (3.78)

Considering Eq.(3.78) the heat conduction equation as well as the boun-

dary conditions can be written as:

∂ν

∂t
=

∂

∂x

[

α(ν)
∂ν

∂x

]

(3.79)

ν(0, t) = νs (3.80)

ν(δ, t) = 0 (3.81)

∂ν

∂x
(δ, t) = 0 (3.82)

∂2ν

∂x2
(δ, t) = 0 (3.83)

Having determined the boundary conditions, the resulting polynomial

profiles are:
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ν(x, t) = νs

[

1−
x

δ(t)

]2

(3.84)

ν(x, t) = νs

[

1−
x

δ(t)

]3

(3.85)

Applying the integral method with quadratic and cubic profiles, the

following ordinary differential equations are obtained

∫ δ

0

∫ x

0

∂ν

∂t
dxdx =

∫ δ

0

∫ x

0

∂

∂x

(

α(v)
∂ν

∂x

)

dxdx (3.86)

d

dt
δ2νs = 12αsνs (3.87)

d

dt
δ2νs = 20αsνs (3.88)

The solution of the previous equations with the condition δ(0) = 0 leads

to the following solutions

δ(t) =

√

12

νs

∫ t

0

νsαsdt (3.89)

δ(t) =

√

20

νs

∫ t

0

νsαsdt (3.90)

Goodman (1964) suggested as an application of the equations above

assuming that the temperature Ts at the surface is prescribed so that νs is

constant. Since αs depends exclusively on νs , αs is a constant. Therefore

Eq.(3.89) and Eq.(3.90) are written as:

δ(t) =
√

12αst (3.91)

δ(t) =
√

20αst (3.92)

Substituting Eq.(3.91) and Eq.(3.92) in the temperature profiles:

ν

νs
=

(

1−
x

√

12αst

)2

(3.93)



The Double Integral Method Applied to Heat Conduction Problems 141

ν

νs
=

(

1−
x

√

20αst

)3

(3.94)

In the present study, the double integral method is being applied to

a solid geometry. Therefore, it may be assumed that the product ρc remains

practically constant with temperature variation in this type of geometry. Thus,

the variation of the thermal properties occurs due to the variation of the thermal

conductivity. By virtue of the change of variables in Eq.3.78, ν is proportional

to T (x, t) , and the thermal conductivity can be written as

k = k0

(

1 + β
T

Ts

)

(3.95)

Considering Eq.(3.96), the thermal diffusivity at the boundary can be

expressed as:

αs =
k0(1 + β)

ρc
(3.96)

Tabela 4: Temperature Profiles

Method Temperature Profile

Simple Integral (Cubic Profile) T
Ts

=

[

1− y
√

6(1+β)

]3

Double Integral (Quadratic Profile) T
Ts

=

[

1− y
√

3(1+β)

]2

Double Integral (Cubic Profile) T
Ts

=

[

1− y
√

5(1+β)

]3

Utilizing the dimensionless parameter of Eq.(3.96) defined by Goodman

(1964), the temperature profiles are written as presented in Table 4 and and

shown in Figure 10.
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Figura 10: Temperature dependent properties.

4. Conclusions

Throughout this paper the double integral method was applied to six

different types of transient heat transfer problems. The analysis of this method

revealed that the double integral method exhibits higher sensitivity respective

to the profile adopted, when applied to a semi-infinite plane geometry with

boundary conditions of first or third kind.

The sensitivity regarding the choice of the profile is connected to the fact

that these two problems are from the mathematics standpoint analogous to the

problem originally solved by Volkov (1965) when developing the method. Howe-

ver, in applications involving semi-infinite body with internal heat generation

or boundary condition of second kind, the double integral method presented a

reduced sensitivity regarding the choice of the profile.

In either case, it was necessary to utilize cubic profiles to obtain good

accuracy in the description of the temperature profile. The major difficulties

in using the double integral method were found in the applications involving

a wall of finite thickness, with boundary conditions of first and second kind.

The adversity in this example is due to the fact that the approximation of the

gradient vector at the surface by an integral relation is no longer necessary.

Besides, the derivation along the phenomenological distance makes no

sense, because the body does not behave as a semi-infinite solid any more.

However, even with all the adversities, the method is able to provide a good
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approximation for the eigenvalue, as well as to the surface temperature. Thus,

this is an approximate analytical method relatively easy to use and capable of

providing good accuracy results when compared to conventional methods.
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Abstract. A comparative study is established through modeling Peruvian

population data from 1961 to 2013 by means of Montroll’s classic model. To

model the population dynamics it is considered three kinds of growth rates: the

first is a real number, the second is a triangular type-1 fuzzy parameter and the

third is an interval type-2 fuzzy set. For the second kind the Zadeh’s Extension

Principle is used in order to obtain a type-1 fuzzification in function of time

and for the third kind it was applied Zadeh’s Extension Principle for both the

upper and lower membership functions at each time-instant. Defuzzification

methods are employed for both types of fuzzy sets. The comparison study is

made through the approximations of the deterministic solution, the type-1 and

type-2 defuzzification, with the current population data, using the maximum

relative error. The best result is obtained by the defuzzification through the

type-2 fuzzy parameter.

Key words: Interval type-2 fuzzy set; Zadeh’s extension principle; Mon-

troll’s model; population dynamics; Peruvian population.

1. Introduction

The population of Peru comprises in 2013 nearly 30.475 million inhab-

itants, presenting an increase of 1.13 percent in relation to 2012. Nowadays,
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this population was quadruplicated in relation to 1950, making the country the

fourth most populated in South America after Brazil, Colombia and Argentine.

When Peru celebrates its Independence Bicentennial on July 28, 2021, it is es-

timated that three million people will be added to its population. According

to the National Institute of Statistics and Information (INEI), the expectation

for the Peruvian population for the year 2050 is around 40 million people.

Mathematical models utilized to describe population growth evolved

along history, undergoing several modifications after Malthus’ model (Malthus,

2008). One of the most important and well known models was proposed by

Belgium sociologist P. F. Verhulst (1838) (Verhulst, 2013). In this model it

is assumed that all populations are prone to suffer natural inhibitions in their

growths, with a tendency to reach a steady limit value as time increases. An-

other important proposal was developed by Montroll (Goel et al., 1971) which

consists of a general model, that translates the asymptotic growth of a variable

taking into account the position of the inflexion point of the curve.

When the fuzzy set theory was introduced by Zadeh (1965), a paradigm

breakage took place, opening new trends to the study of population dynamics as

in the case of HIV (Jafelice et al., 2005). A new development in the application

of this theory, the type-2 set theory, deals with uncertain or gradual models, as

well as with uncertain or gradual information provided by experts. Examples

from several areas, such as engineer (Ibarra et al., 2015), medicine (Undre et al.,

2015), economy (Kiliça and Kayab, 2015), mathematics (Takata et al., 2015),

computational science (Perez-Ornelas et al., 2015), among others, can be found

in literature.

Our objective is to establish a comparative case study of a Peruvian pop-

ulation data set from 1961 to 2003 (provided by INEI) using Montroll’s model.

The approach compares the classic Montroll’s Model with the model produced

by replacement of the real number that represents the population growth rate

by type-1 and type-2 sets. The latter models are based on fuzzification through

Zadeh Extension Principle of type-1 and type-2 sets, followed by defuzzification

via the centroid (type-1) and the generalized proximity (type-2), although such

methodologies are quite different from each other.

Six sections comprise this text: in section 2 a description of Montroll’s

classic model and its application to a Peruvian population data set is per-

formed; in section 3 it is introduced the main concepts of the fuzzy set theory

and Zadeh’s Extension Principle for type-1 fuzzy set and it is presented the
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fuzzification and defuzzification of Montroll’s model with a triangular type-1

fuzzy parameter applied to the data; in section 4 Zadeh’s Extension Principle

and the deffuzification for interval type-2 fuzzy set is defined and the fuzzi-

fication and defuzzification of Montroll’s model with an interval type-2 fuzzy

parameter is applied to the data; in section 5 it is discussed the comparison of

the approximations of the deterministic solution, type-1 and type-2 defuzzifi-

cations, with the actual population data using the maximum relative errors; in

section 6 it is presented the main conclusions.

2. Montroll’s Deterministic Model Applied to the

Data

Let P (t) be a population value at an instant t; P∞, the finite limit value

of P = P (t) when t tends to infinity; λ, the growth rate of the population

and the parameter α > 0 which is the indicator of the position of the curve

inflection point P (t). Montroll’s model is given by the non-linear differential

equation:

dP

dt
= λP

[

1−

(

P

P∞

)α]

, λ > 0, α > 0. (2.1)

The solution of (2.1) is given by:

P (t) = P∞









eαλt
(

P∞

P0

)α

+ eαλt − 1









1/α

. (2.2)

We apply equation (2.1) to the Peruvian population data (Table 1). In

the second column of Table 1 it is presented the values of ti that are differences

between two consecutive years. In the third column it is shown the actual

population data and in the fourth column it is depicted
∆P

∆t

1

P
which is an

approximation of
dP

dt

1

P
,

∆Pi

∆ti

1

Pi
=

Pi+1 − Pi

ti+1 − ti

1

Pi
for i = 0, 1, · · · , 5, and

∆P5

∆t6

1

P6

=
P6 − P5

t6 − t5

1

P6

.
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Table 1: Population data obtained from Peru censuses in the period 1961 to

2013. Source: (INEI, 2015).

Year ti Population (P (ti))
∆P

∆t

1

P

1961 0 10,420,357 0.032

1972 11 14,121,564 0.028

1981 20 17,762,231 0.022

1993 32 22,639,443 0.017

2007 46 28,220,764 0.0133

2013 52 30,475,000 0.0123

We utilize the least squares method to adjust
∆P

∆t

1

P
to the function

f(P ) = λ+ aPα,

where a = −

λ

Pα
∞

, for 0.1 ≤ α ≤ 1.5. We obtained the highest determination

coefficient (r2 = 0.9919) for α = 0.1. For α = 0.1 we obtain λ = 0.214,

a = −0.0361 and P∞ ⋍ 53, 587, 774.

In figure 1 it is shown the graph of the solution (2.2) for the calculated

values of α, λ and P∞, and the line given by P = P∞ that is the finite limit

value of P (t) when t tends to infinity.
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Figure 1: Montroll’s Deterministic Model for α = 0.1, λ = 0.214 and P∞ ⋍

53, 587, 774.
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3. Montroll’s Model with Type-1 Fuzzy Parame-

ter

A fuzzy subset A of the universe X is a membership function µA(x) ∈

[0, 1], called the membership degree x. The α-cuts of a fuzzy set D, denoted

by [D]α is defined as [D]α = {x ∈ X,µD(x) ≥ α}, 0 < α ≤ 1; [D]0 =

supp(D), where supp(D) = {x ∈ X,µD(x) > 0} is the support of D (Pedrycz

and Gomide, 1998, 2007). A fuzzy set D is called a fuzzy number when X = R,

there is x ∈ X such that µD(x) = 1, all α-cuts of D are nonempty closed

intervals and the support of D is bounded.

Next, we enunciate the Zadeh’s Extension Principle for the type-1 fuzzy

sets. Let X and Y be universes and f : X −→ Y a function. Given a fuzzy set

D, the fuzzy set ̂f(D), with membership function given by

µ
̂f(D)

(y) =







sup
{x:f(x)=y}

µD(x) if {x : f(x) = y} 6= φ,

0, otherwise,

is called Zadeh’s extension of D by f . ̂f(D) = f(D) if D is a classical set of

X. We utilize proposition 1 to obtain the fuzzification through the α−cuts of

a fuzzy set.

Proposition 1 (Barros and Bassanezi, 2010) Let X and Y be non-empty met-

ric spaces, D be a fuzzy set of X and f : X −→ Y be a continuous function.

For each 0 ≤ α ≤ 1,
[

̂f(D)
]α

= f([D]α).

Proposition 1 claims that the α−cuts of a fuzzy set obtained by Zadeh’s

Extension Principle are the images of the α−cuts obtained through the func-

tion f .

The Center of Gravity (COG) defuzzification method for type-1 fuzzy

sets is defined for a discrete domain:

COG =

n
∑

i=0

µ(zi)zi

n
∑

i=0

µ(zi)

, (3.3)

where n is the number of discretization points of the domain.
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In order to obtain the fuzzification of equation (2.2), we consider Pλ(t)

as the deterministic solution given by (2.2), the triangular fuzzy number A

with zero-cut [A]0 and the function St : [A]0 −→ R such that St(λ) = Pλ(t)

(Bertone et al., 2013). We build this fuzzification through Zadeh’s extension of

St at each fixed point t. The continuity of St(·) allows the utilize of proposition

1 and of the α−cuts of A.

In figure 2 it is presented the fuzzy number A where the parameter λ

is the modal value and δi (i = 1, 2) are dispersions of the fuzzy set A. The

analytical form is given by:

µA(λ) =



























1

δ1
(λ− λ+ δ1) if λ− δ1 < λ ≤ λ,

−

1

δ2
(λ− λ− δ2) if λ < λ ≤ λ+ δ2,

0 otherwise.

(3.4)

(  )

Figure 2: Fuzzy number A.

The simulation of this fuzzification is performed using numerical methods

developed by (Bertone et al., 2013). We utilize the continuity of St(λ) regarding

λ (Cabrera, 2014), which is necessary for applying proposition 1.

In figure 3 it is presented the fuzzification of the deterministic solution

of Montroll’s model with triangular fuzzy parameter A for the Peruvian pop-

ulation, considering α = 0.1, P∞ ⋍ 53, 587, 774, λ = 0.214, δ1 = 0.003 and

δ2 = 0.001. In the graph, the lightest gray region represents the highest mem-

bership degree (equal to 1) and the darkest represents the lowest membership

degree (equal to 0).
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Figure 3: Montroll’s model with triangular fuzzy parameter A.

4. Montroll’s model with Interval Type-2 Fuzzy

Parameter

A type-2 fuzzy set ˜A in X is the graphic of a function

µÃ : X × [0, 1] → [0, 1]

(x, u) → µÃ(x, u),

where µÃ is called the membership function of Ã. In other words, the set Ã is

given by:

Ã = {((x, u), µÃ(x, u))|(x, u) ∈ X × [0, 1], µÃ(x, u) ∈ [0, 1]} .

In particular, when µ
˜A
(x, u) = 1, (x, u) ∈ X × [0, 1], it is called interval type-2

fuzzy set. The upper and lower membership function are denoted by µ
˜A
(x),

µ
˜A
(x), x ∈ X, respectively, and defined by:

µ
˜A
(x) = sup{u|u ∈ [0, 1], µ

˜A
(x, u) > 0},

µ
˜A
(x) = inf{u|u ∈ [0, 1], µ

˜A
(x, u) > 0}.

We enunciate Zadeh’s Extension Principle for interval type-2 fuzzy sets,

adapted from (Mendel et al., 2009).

LetX and Y be universes and f : X −→ Y a function. Given the interval

type-2 fuzzy set ˜A defined in X, the fuzzy set ˜B = ̂f( ˜A) with membership
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function given by

µ
̂f( ˜A)

(y) =







sup
{x:f(x)=y}

µ
˜A
(x) if {x : f(x) = y} 6= φ,

0, otherwise,

is called the type-2 Zadeh’s extension of ˜A by f .

Denote by Al and Au the to particularly embedded type-1 fuzzy sets

corresponding to the upper µ
˜A
and lower µ

˜A
membership functions of ˜A. In

(Mendel et al., 2009) it was demonstrated that if f is monotonic then the

extension of ˜A by f is given by

µ
˜B
(y) =

[

̂f(Al)(y), ̂f(Au)(y)
]

. (4.5)

We utilize proposition 1 to obtain the extension of ˜A for a continuous

monotonic mapping f using the α−cuts of Al and Au.

The Karnik-Mendel algorithm (Karnik and Mendel, 2001) was proposed

for computing a defuzzification method for interval type-2 fuzzy sets. This

method includes the well-known type-1 reduction of interval type-2 fuzzy set

method. Following, we described this method for a discrete universe X =

{x1 < x2 < · · · < xN} ⊂ R.

A type-1 fuzzy set Ae is said to be embedded in the interval type-2 fuzzy

set ˜A if and only if

µ
˜A
(xi) ≤ µAe

(xi) ≤ µ
˜A
(xi), for all xi ∈ X.

In figure 4 it is shown type-1 fuzzy sets embedded in the interval type-2

fuzzy set ˜A.
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Figure 4: Type-1 fuzzy sets embedded in the interval type-2 fuzzy set ˜A (Karnik

and Mendel, 2001).

Given an interval type-2 fuzzy set ˜A, defined in X with membership

function µ
˜A
(x), its centroid, C( ˜A), is defined as the collection of the centroids

of all of its embedded type-1 fuzzy sets. In order to find the centroid of ˜A

consider an embedded type-1 fuzzy set Ae(l) defined as

µAe
(l) =

{

µ(xi) if xi ≤ xl

µ(xi) if xi > xl,

where l is the so-called switch point of Ae(l). Then, it has been demonstrated

(Mendel and Wu, 2007) that cL( ˜A) = min
l∈N

centroid(Ae(l)) exists and the switch

point of the corresponding embedded set is L ∈ N.

Likewise the fuzzy set Ae(r) given by

µAe
(r) =

{

µ(xi) if xi ≤ xr

µ(xi) if xi > xr,

where r is the switch point of Ae(r), cR( ˜A) = max
r∈N

centroid(Ae(r)) exists with

R ∈ N as a switch point of the corresponding embedded set. It has also been

shown (Mendel and Wu, 2007) that

cL( ˜A) =

L
∑

i=1

xiµ ˜A
(xi) +

N
∑

i=L+1

xiµ
˜A
(xi)

L
∑

i=1

µ
˜A
(xi) +

N
∑

i=L+1

µ
˜A
(xi)

.
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cR( ˜A) =

R
∑

i=1

xiµ
˜A
(xi) +

N
∑

i=R+1

xiµ ˜A
(xi)

R
∑

i=1

µ
˜A
(xi) +

N
∑

i=R+1

µ
˜A
(xi)

, .

The Karnik-Mendel algorithms (Mendel and Wu, 2007) locate the switch points

L and R and as a consequence the centroid of ˜A. Then, the defuzzified value

of the centroid is given by:

C =
cL( ˜A) + cR( ˜A)

2
.

In figure 5 it is depicted an interval type-2 fuzzy set with the parameter
˜A considered in equation (2.2). In this figure the λ parameter is a modal value;

δi and θi (i = 1, 2), are the dispersions of the upper and lower membership

functions of ˜A.

(  )

Figure 5: An interval type-2 fuzzy set ˜A.

The analytic forms of the upper and lower membership functions ˜A are:

µ
˜A
(λ) =



























1

θ1
(λ− λ+ θ1), if λ− θ1 < λ ≤ λ,

−

1

θ2
(λ− λ− θ2), if λ < λ ≤ λ+ θ2,

0, otherwise,

(4.6)
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and

µ
˜A
(λ) =



























1

δ1
(λ− λ+ δ1), if λ− δ1 < λ ≤ λ,

−

1

δ2
(λ− λ− δ2), if λ < λ ≤ λ+ δ2,

0, otherwise.

(4.7)

Both membership functions are triangular.

The extension of ˜A is built through the continuous monotonic mapping

St of the Al and Au. We utilize proposition 1 as a result of the assertion (4.5).

The method is shown in figure 6.

Figure 6: Zadeh’s Extension Principle for the upper and lower membership

functions of an interval type-2 fuzzy set.

In figure 7 it is presented the evolution of the upper and lower member-

ship function of the Peruvian population at instant t with fuzzy parameters
˜A, considering α = 0.1, P∞ = 53, 587, 774, λ = 0.214, θ1 = 0.035, δ1 =

0.003, θ2 = 0.025 and δ2 = 0.001. The lighter gray region of in this graph

represents the highest membership degree (equal to 1) and the black region

represents the smallest membership degree (equal to zero).
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Figure 7: Evolution of the upper and lower membership function for the Peru-

vian population at instant t.

5. Comparisons of the Models with actual data

from Peru

The real data (Table 1) was compared to the three models: the classic

model solution, type-1 and type-2 defuzzified solutions of Montroll’s model.

We perform some empirical tests in order to determine which of the models fit

best the actual data, which is the one that yields the lowest of the maximum

of the relative errors. For the parameter of the type-1 Ai (i = 1, 2, 3) model we

utilize the following features:

• A1: λ = 0.214, δ1 = 0.001 and δ2 = 0.003;

• A2: λ = 0.214, δ1 = 0.001 and δ2 = 0.001;

• A3: λ = 0.214, δ1 = 0.003 and δ2 = 0.001.

For the type-2 parameter we utilize ˜Ai (i = 1, 2, 3) with the following features:

•
˜A1: λ = 0.214, δ1 = 0.001, θ1 = 0.035, δ2 = 0.003 and θ2 =

0.025;

•
˜A2: λ = 0.214, δ1 = 0.001, θ1 = 0.035, δ2 = 0.001 and θ2 =

0.025;
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•
˜A3: λ = 0.214, δ1 = 0.003, θ1 = 0.035, δ2 = 0.001 and θ2 =

0.025.

The comparison is performed utilizing the maximum of the relative errors

given by:

Si = max

(

|dj − nij |

|dj |

)

, i = 1, 2, 3,

∀ dj ∈ D and nij ∈ Ni, with j = 1, · · · , 6, where,

• D is the data set of populations of Peru.

• N1 is the set of population values for Montroll’s classic model.

• N2 is the set of defuzzified values obtained with Ai i = 1, 2, 3.

• N3 is the set of defuzzified values obtained with ˜Ai i = 1, 2, 3.

Then we determine:

S1 = 0.018170862,

and

• for A1, S2 = 0.01863121;

• for A2, S2 = 0.01817091;

• for A3, S2 = 0.01771091.

We observe that the lowest S2 occurs in the case that δ1 > δ2.

For the case of type-2 fuzzy set, we obtain the following results:

• for ˜A1, S3 = 0.01465;

• for ˜A2, S3 = 0.01482;

• for ˜A3, S3 = 0.01409.

Similarly to the type-1 parameter, the smallest S3 occurs for δ1 > δ2

and θ1 > θ2, both fixed.

It is interesting to highlight that the Montroll’s Model interval type-2

fuzzy parameters ˜Ai (i = 1, 2, 3), and their corresponding defuzzication through

the centroid method (C) is the closest model to the real population data of Peru.

These conclusions confirm the reported results of authors such as Mendel et al.

(2006), who state that type-2 fuzzy logic systems may have higher performance

than type-1 fuzzy systems.
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6. Conclusion

We conclude that the closest approximation to the original Peruvian

population data result from the defuzzified number for Montroll’s model where

the growth rate is taken as an interval type-2 fuzzy parameter.

Another important finding is that the Montroll’s classic model presents

reasonable predictions for population of Peru for the period 2021-2050, that

are 33,126,956 and 41,258,926 inhabitants. Predictions from the INEI for the

same years are 33,149,000 and 40,111,000 inhabitants.

The results emphasize the joint use of ordinary differential equations and

fuzzy set theory, as paramount mathematical tools.
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diagnóstico médico por meio de relações fuzzy
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Resumo. Neste trabalho utilizamos equações relacionais fuzzy para propor

um modelo de diagnóstico médico. Especificamente nesse caso, os pacientes

foram submetidos ao v́ırus do mosquito Aedes Aegypti, aos quais podem ser

diagnosticados com dengue, chikungunya ou zika. A idéia básica é relacionar

os sintomas ou sinais de pacientes com essas três doenças.

Palavras-chave: relações fuzzy, Aedes Aegypti, modelagem matemática.

1. Introdução

Com o grande volume de informações provenientes de novas tecnologias

médicas utilizadas pelos cĺınicos, o processo de classificar diferentes tipos de

sintomas por meio de um único nome e determinar o tratamento adequado se

mostra um pouco complicado. Uma doença pode se manifestar em estágios

diferentes em pacientes diferentes. Assim, o conhecimento médico em relação

ao sintomas-doença pode gerar dúvidas, incerteza e imprecisão no processo de

diagnóstico. Uma alternativa para propor um modelo de diagnóstico médico

é utilizar a Lógica fuzzy (Ortega, 2001), (Massad et al., 2008), (Manchini e

Pappa, 2016).

A Lógica Fuzzy, com base na Teoria dos Conjuntos Fuzzy, introduzida em

1965 por Lofti A. Zadeh (Zadeh, 1965), tem se mostrado muito adequada para

tratar incertezas da informação. De forma mais objetiva e preliminar, podemos

definir essa lógica como sendo uma ferramenta capaz de capturar informações

vagas, em geral descritas em uma linguagem natural e convertê-las para um

1lazarodrigo@gmail.com

2magda@ufscar.br
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formato numérico, de fácil manipulação pelos computadores de hoje em dia.

Pode ser também definida como a lógica que suporta os modos de racioćınio

que são aproximados, ao invés de exatos, baseada na Teoria dos conjuntos fuzzy

diferindo dos sistemas lógicos tradicionais. Nesta lógica, o racioćınio exato

corresponde a um caso limite do racioćınio aproximado, interpretado assim,

como um processo de composição difusa Manchini e Pappa (2016), Gomide e

Gudwin (1994).

Barros e Bassanezi (2010) propuseram uma modelagem matemática fuzzy

para diagnóstico médico. Em Barros e Bassanezi (2010), tratava-se de doenças

infantis, quatro pacientes com onze diferentes sintomas e quatro posśıveis doenças.

Aqui, propomos diagnóstico médico por meio de equações relacionais

fuzzy para três posśıveis doenças, dengue, chikungunya ou zika, com auxilio

de uma especialista (uma enfermeira padrão). O modelo de diagnóstico será

utilizado para cinco pacientes fict́ıcios, que podem apresentar dez sintomas

(febre, mialgia/artralgia, edema das extremidades, exantema maculopapular,

dor retroorbital, hiperemia conjuntival, linfadenopatia, hepatomegalia, leuco-

penia/trombocitopenia e hemorragia), retirados do boletim epidemiológico do

Ministério da Saúde (Ministério da Saúde – BRASIL, 2015) relativos a essas

três doenças.

2. Equações relacionais fuzzy

Definição 1. Uma relação fuzzy R sobre U1 ×U2 × · · · ×Un é qualquer

subconjunto fuzzy de U1 × U2 × · · · × Un. Assim, uma relação fuzzy é definida

por uma função de pertinência ϕR : U1 × U2 × · · · × Un → [0, 1].

Se o produto cartesiano for formado por apenas dois conjuntos U1 ×U2,

a relação é chamada de fuzzy binária sobre U1 × U2.

Definição 2. O produto cartesiano fuzzy dos subconjuntos fuzzy A1, A2,

..., An de U1, U2, ..., Un, respectivamente, é a relação fuzzy A1×A2×· · ·×An

cuja função de pertinência é dada por

ϕA1×A2×···×An
= ϕA1

∧ ϕA2
∧ · · · ∧ ϕAn

, onde ∧ representa o mı́nimo.

A composição entre relações é de importância fundamental para nossa

proposta de modelo de diagnóstico médico. Aqui, apresentaremos a composição

mais tradicional em Lógica fuzzy.
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Definição 3. Considere R e S duas relações fuzzy binárias em U × V e

V ×W , respectivamente. A composição R ◦ S é uma relação fuzzy binária em

U ×W cuja função de pertinência é dada por

ϕR◦S(x, z) = sup
y∈V

[min(ϕR(x, y), ϕS(y, z))].

Quando os conjuntos U , V e W são finitos, então a forma matricial

da relação R ◦ S, dada pela composição [max-min], é obtida como uma mul-

tiplicação de matrizes, substituindo-se o produto pelo mı́nimo e a soma pelo

máximo (Barros e Bassanezi, 2010).

As equações relacionais fuzzy tratam de achar a forma matricial de uma

relação fuzzy binária, a partir de duas outras conhecidas. As equações relacio-

nais fuzzy de interesse aqui têm a forma

R ◦X = T

onde R e T são as formas matriciais das relações fuzzy binárias dadas e X a

forma matricial de uma relação fuzzy incógnita a ser encontrada.

3. Modelagem matemática

Para um diagnóstico médico, a idéia básica é relacionar os sintomas e

sinais de pacientes com as posśıveis doenças, de acordo com os conhecimentos

de um especialista. Esses dados irão compor a base de conhecimentos que

serão expressos por meio de relações fuzzy.Essa aplicação pode ser resumida no

sistema de entrada e sáıdas (Barros e Bassanezi, 2010):

[entrada (sintomas)] → [base de conhecimentos] → [sáıda (diagnóstico)]

Considere os seguintes conjuntos universais, U é o conjunto dos pacien-

tes, V o conjunto dos sintomas e W o conjunto das doenças.

Em Ministério da Saúde – BRASIL (2015), está dispońıvel uma tabela

com sintomas e sinais em comum entre dengue, chikungunya e zika e os res-

pectivos graus com que cada sintoma está relacionado com cada doença (ver

Tabela 1).
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Tabela 1: Sinais e sintomas em comum entre dengue, chikungunya e zika.

Fonte: Ministério da Saúde – BRASIL (2015)

Sinais e sintomas Dengue Chikungunya Zika

Febre ++++ +++ +++

Mialgia/artralgia +++ ++++ ++

Edema das extremidades ausente ausente ++

Exantema maculopaular ++ ++ +++

Dor retroorbital ++ + ++

Hiperemia conjuntival ausente + +++

Linfadenopatia ++ ++ +

Hepatomegalia ausente +++ ausente

Leucopenia/trombocitopenia +++ +++ ausente

Hemorragia + ausente ausente

De acordo com a Tabela 1, definimos s1 = febre, s2 = mialgia/artralgia,

s3 = edema das extremidades, s4 = exantema maculopapular, s5 = dor retro-

orbital, s6 = hiperemia conjuntival, s7 = linfadenopatia, s8 = hepatomegalia,

s9 = leucopenia/trombocitopenia e s10 = hemorragia, e os diagnósticos d1 =

dengue, d2 = chikungunya e d3 = zika.

Esses dados, irão compor a base de conhecimento que serão expressos

por meio de equações relacionais fuzzy. Dados esses que, segundo a especialista,

condizem com as situações presenciadas em seu ”dia a dia”de trabalho.

Agora, faz-se necessário ter o conhecimento dos graus de pertinência de

cada sintoma com relação a cada doença, e para isso fizemos a conversão dos

śımbolos da Tabela 1 para os valores pertencentes ao intervalo [0, 1], temos a

Tabela 2.
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Tabela 2: Matriz da Relação R: sintomas e diagnósticos.

sintoma (s) \ doença (d) d1 d2 d3

s1 1 0,75 0,75

s2 0,75 1 0,5

s3 0 0 0,5

s4 0,5 0,5 0,75

s5 0,5 0,25 0,5

s6 0 0,25 0,75

s7 0,5 0,5 0,25

s8 0 0,75 0

s9 0,75 0,75 0

s10 0,25 0 0

A Tabela 2 representa a relação fuzzy R onde seus valores indicam o grau

com que cada sintoma está relacionado com cada doença. Por exemplo, o valor

R73 = 0, 25, indica que numa escala entre 0 e 1, o sintoma s7, linfadenopatia,

está relacionado com a doença d3, zika, com grau 0,25.

A Tabela 3 traz um valor entre [0, 1] que indica o grau com que cada sin-

toma se manifestou nos pacientes, elaborados com o aux́ılio de uma especialista

na área da saúde (uma enfermeira padrão de Sorocaba/SP), elaboramos os da-

dos de cinco pacientes P1, P2, P3, P4 e P5, com sinais e sintomas e diagnósticos

dados pela Tabela 1.

Tabela 3: Relação fuzzy S: pacientes x sintomas.

Paciente (P) \ (s) s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10

P1 0,9 0,5 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0

P2 0,7 1 0 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,2 0

P3 0,6 0,5 0,2 0,9 0,1 0,8 0,3 0 0 0,4

P4 0,3 0,1 0,4 0,8 0,9 0,2 0,1 0,1 0,4 0,1

P5 1 0,8 0 0,4 0,8 0 0 0 0,8 0

A partir da relações fuzzy S e R é posśıvel obter o diagnóstico médico

de cada paciente, ou seja, como o modelo matemático que adotamos para di-

agnosticar foi S ◦R, então para obter o grau da doença para cada paciente, de

acordo com a formula,

D = S ◦R
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então, para obter o grau da doença para cada paciente, de acordo com a

fórmula,

ϕR(Pj)
(dk) = max

1≤i≤10
[min[ϕR(si, dk), ϕPj

(si)]]

onde j = 1, . . . 5 e k = 1, . . . , 3.

4. Resultados e Conclusões

O que desejamos obter é uma relação fuzzy D, de modo que S ◦R = D,

onde R e S são, respectivamente, as representações matriciais das relações fuzzy

dos sintomas caracteŕısticos de cada paciente e do grau com que cada sintoma

está relacionado com cada doença,dadas em U × V e V ×W , respectivamente.

Nossa base de conhecimento é composta pelas relações fuzzy R e S, cujas

matrizes são representadas nas tabelas 2 e 3.

Assim, a matriz resultante D, representada na Tabela 4, é formada pelos

graus de cada uma das doenças apresentadas pelos pacientes, pois R é uma

relação em U×V (pacientes x sintomas), S é uma relação em V ×W (sintomas

x doenças) e, consequentemente, a composição resulta em uma relação U ×W

(pacientes x doenças).

Tabela 4: Relação fuzzy D: paciente x doença

sintoma doença d1 d2 d3

P1 0.9 0,75 0,75

P2 0,75 1 0,7

P3 0,6 0,6 0,75

P4 0,5 0,5 0,75

P5 1 0,8 0,75

Na tabela 4 acima, as linhas são os pacientes considerados e as colunas

são as doenças, ou seja, os diagnósticos de cada paciente. Notamos na tabela,

que o paciente P1, pela modelo aqui proposto, tem maior possibilidade de estar

com dengue (d1), pois possui grau de pertinência 0, 9, enquanto que chikun-

gunya e zika apresentam ambas 0, 75 de grau de pertinência. O paciente P2

pode estar com chikungunya (d2 ) com grau de pertinência 1. P3 e P4, ambos

com grau de pertinência 0, 75 tem maior possibilidade de ser diagnosticado com

zika. Já o paciente P5 tem grande chance se estar com dengue, com grau 1 de

pertinência.
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Observa-se um fato muito importante o qual a enfermeira padrão espe-

rava, isto é, os resultados do diagnóstico muito próximos um do outro, uma

vez que as doenças pesquisadas possuem muito sintomas parecidos, exceto em

alguns casos espećıficos como hemorragia, por exemplo, presente na dengue e

ausente em chikungunya e zika.

Com os resultados do modelo fuzzy dispońıveis na Tabela 4 e apresen-

tados à enfermeira padrão, a mesma disse estar surpresa com os resultados

da pesquisa, porém mesmo tendo já previsto os diagnósticos, não esperaria os

acertos dos resultados do diagnóstico dos pacientes.

Notamos ainda que a resposta da composição também é um conjunto

fuzzy, pois nem sempre responde o diagnóstico do paciente, mas fornece a dis-

tribuição de possibilidades do paciente no conjunto de doenças dado que ele

apresenta uma certa distribuição de possibilidades no conjunto de sintomas.

Outra propriedade importante da relação fuzzy é que à medida que se obtém

diagnósticos de novos pacientes, estes podem ser inclúıdos na base de conheci-

mentos aumentando assim a capacidade de se obter mais diagnósticos por meio

de relações fuzzy, tal como faz o médico Barros e Bassanezi (2010), Massad

et al. (2008), Jafelice et al. (2008).
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Risco de desenvolver câncer de pulmão por meio

de um sistema fuzzy

Beatriz K. Laghetto1, Magda S. Peixoto2, ,

DFQM, Universidade Federal de São Carlos, 18052-780, Sorocaba/SP.

Resumo. Neste artigo propomos um modelo matemático para estimar o risco

de um indiv́ıduo desenvolver câncer de pulmão por meio de um sistema ba-

seado em regras fuzzy. Consideramos, para isso, os principais fatores de risco

(tabagismo, poluição, histórico de doenças pulmonares, genética e contato com

agentes qúımicos) como variáveis de entrada do sistema. O câncer de pulmão

é uma doença que não apresenta sintomas em suas fases iniciais, tornando o

diagnóstico mais dif́ıcil de ser feito e, por isso, a maioria descobre quando o

câncer já está avançado. Esse tipo de câncer é altamente letal e frequente na

população, apresentando aumento de 2% ao ano na sua incidência mundial.

Palavras-chave: conjuntos fuzzy; câncer de pulmão; fatores de risco,

Método de inferência de Mamdani.

1. Introdução

O câncer é uma doença que resulta, principalmente, de alterações gené-

ticas, fatores ambientais e do estilo de vida. Dentre os muitos tipos de câncer,

propomos um estudo do câncer de pulmão que tem como principal causa o

tabagismo.

Segundo Zamboni (2002), o câncer de pulmão passou de uma doença

rara no passado para a doença neoplásica mais comum e mais mortal em todo

o mundo. Ainda segundo seus dados, este tipo de câncer é a principal causa

de morte por câncer entre os homens da América do Norte e Europa e sua

mortalidade vem aumentando, significativamente, entre a população da Ásia,

América Látina e da África.
1biakrala@hotmail.com

2magda@ufscar.br
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As modificações no comportamento da doença começaram a ser notadas

a partir da década de 20, quando o número de casos começou a crescer pro-

gressivamente, transformando-se numa verdadeira epidemia mundial no ińıcio

do século XXI. Entre 1960 e 1980, sua mortalidade aumentou 76% entre as

mulheres e cerca de 135% entre os homens (Zamboni, 2002).

Os primeiros estudos controlados sobre a doença começaram a ser feitos

em 1950, demonstrando que o tabagismo tinha relação direta com o câncer de

pulmão e que junto com a explosão do hábito de fumar a partir dos anos 20,

veio também a explosão dos casos de câncer de pulmão (Zamboni, 2002).

O fumo tormou-se então um grave problema de saúde pública, podendo

se tornar, até 2030, a maior causa isolada de mortalidade, matando até 10

milhões de pessoas por ano. A industria do fumo é voltada para aqueles menos

privilegiados econômicamente e socialmente, tendo como prinćıpal público alvo

os adolescentes (Menezes et al., 2002).

O objetivo deste trabalho é elaborar um modelo matemático para esti-

mar o risco de um indiv́ıduo desenvolver câncer de pulmão por meio de um

sistema baseado em regras fuzzy. Consideramos, para isso, os fatores de risco,

tabagismo, poluição, histórico de doenças pulmonares, genética e contato com

agentes qúımicos como variáveis de entrada do sistema fuzzy.

2. Sistemas baseados em regras fuzzy

As ações humanas controlam os mais diversos sistemas do mundo real

por meio de informações imprecisas. Cada indiv́ıduo recebe informações que

são interpretadas de acordo seus parâmetros e, então, decide que atitudes to-

mar. O controle e execução de tarefas devem seguir uma sequência de “or-

dens”lingúısticas, traduzidas por um conjunto de regras, capazes de serem co-

dificadas por um controlador. E baseado nisso, são esses componentes que um

sistema baseado em regras fuzzy possui: um processador de entrada (ou fuz-

zificador), um conjunto de regras lingúısticas, um método de inferência fuzzy

e um processador de sáıda (ou defuzzificador), gerando um número real como

sáıda (ver Figura 1) (Barros e Bassanezi, 2010), (Peixoto, 2005).
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Figura 1: Esquema geral de um controlador fuzzy.

No sistema, cada uma das variáveis de entrada é modelada matematica-

mente por um conjunto fuzzy. Chamamos esse processo de fuzzificação.

Um subconjunto clássico é definido de tal forma: Seja U um conjunto

universo e A um subconjunto de U . A função caracteŕıstica de A é dada por

XA(x) =

{

1, se x ∈ A

0, se x /∈ A
(2.1)

Essa função tem objetivo de indicar quando um elemento x ∈ U per-

tence ou não a A, dependendo da sua imagem em {0,1}. Assim, a função

caracteŕıstica descreve completamente o conjunto A, uma vez que indica quais

elementos do conjunto U são elementos de A (Barros e Bassanezi, 2010). A Te-

oria dos Conjuntos Fuzzy faz essa classificação de forma gradual, e tem como

definição: Seja U um conjunto (clássico); um subconjunto fuzzy F de U é

caracterizado por uma função de pertinência dada por

ϕF : U → [0, 1] (2.2)

que indica o grau de pertinência de x ∈ U a F (Zadeh, 1965).

A base de regras é composta por uma coleção de proposições condicionais

fuzzy na forma de regras SE-ENTÃO. Um especialista do fenômeno analisado

fornece as informações para se formular o conjunto de regras fuzzy que ativa

as associações de entradas/sáıdas lingúısticas.

O método de inferência que utilizamos é o de Mamdani, que agrega as

regras por meio do operador lógico OU, modelado pelo operador máximo e, em

cada regra, os operadores lógicos E e ENTÃO são modelados pelo operador

mı́nimo (Klir e Yuan, 1995).
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Por fim, o método de defuzzificação utilizado nesse trabalho é o centróide.

O centróide dá a média das áreas de todas as figuras que representam os graus

de pertinência de um subconjunto fuzzy (Barros e Bassanezi, 2010).

3. Formulação do modelo fuzzy

Para a elaboração deste modelo, utilizou-se os dados de Uehara et al.

(1998), Zamboni (2002), Omenn et al. (1996) e CETESB (2016), ou seja:

• Tabagismo - Nunca fumou e não é fumante passivo = NÃO RISCO; Até

1 ano de fumo ou fumante pasśıvo = POUCO RISCO e acima de um ano

de fumo = RISCO;

• Poluição - Até ńıvel 4 = NÃO RISCO, do ńıvel 5 em diante = RISCO;

• Histórico de doenças pulmonares - Sim = RISCO, Não = NÃO RISCO;

• Histórico familiar - Não = Não Risco, Parentesco de 2Âo grau = MEIO

RISCO e Parentesco do 1Âo grau = RISCO

• Contato com Agentes Qúımicos- Não = NÃO RISCO, sim = RISCO;

A proposta desse modelo é definir os fatores acima como conjuntos fuzzy,

ou seja, de forma mais gradual. Estas informações qualitativas, encontradas nas

referências citadas no ińıcio dessa seção, permitem propor regras que relacionem

os fatores acima com o risco de um individuo desenvolver o câncer de pulmão.

Dessa forma, o sistema fuzzy aqui proposto possui cinco variáveis de

entrada (Tabagismo, Poluição, Histórico de Doenças Pulmonares, Histórico

familar, Contato com Agentes Qúımicos) e uma variável de sáıda (risco de um

indiv́ıduo desenvolver um câncer de pulmão):

• A variável fuzzy tabagismo é definida pelos subconjuntos fuzzy {não fu-

mante, fumante} (ver Figura 2).

• A variável fuzzy Poluição é definida pelos subconjuntos fuzzy {pouca,

muita} de acordo com classificação feita pela CETESB de acordo com a

Tabela 1 (CETESB, 2016) (ver Figura 3).
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Tabela 1: Qualidade do Ar e Efeitos à Saúde. Fonte: CETESB (2016)

Qualidade Índice Significado

N1 - Boa 0-40 -

N2 - Moderada 41-80 Pessoas de grupos senśıveis (crianças, idosos e pes-

soas com doenças respiratórias e card́ıacas) podem

apresentar sintomas como tosse seca e cansaço. A

população, em geral, não é afetada.

N3 - Ruim 81-120 Toda a população pode apresentar sintomas como

tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e gar-

ganta. Pessoas de grupos senśıveis (crianças,

idosos e pessoas com doenças respiratórias e

card́ıacas) podem apresentar efeitos mais sérios

na saúde

N4 - Muito Ruim 121-200 Toda a população pode apresentar agravamento

dos sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos

olhos, nariz e garganta e ainda falta de ar e res-

piração ofegante. Efeitos ainda mais graves à

saúde de grupos senśıveis (crianças, idosos e pes-

soas com doenças respiratórias e card́ıacas).

N5 - Péssima 200 Toda a população pode apresentar sérios riscos

de manifestações de doenças respiratórias e cardi-

ovasculares. Aumento de mortes prematuras em

pessoas de grupos senśıveis.

• A variável fuzzy Histórico de Doenças Pulmonares é definida pelos sub-

conjuntos crisp {sim, não} (ver Figura 4).

• A variável fuzzy Histórico familiar é definida pelos subconjuntos fuzzy

{não, sim} (ver Figura 5).

• A variável fuzzy Contato com agentes qúımicos é definida pelos subcon-

juntos crisp {sim, não} (ver Figura 6.

• A variável fuzzy Risco é definida pelos subconjuntos fuzzy {baixo, médio,

alto} (ver Figura 7
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Figura 2: Variável Tabagismo.
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Figura 3: Variável Poluição.
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Figura 4: Variável Histórico de

Doenças Pulmonares.
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Figura 5: Variável Histórico familiar.
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Figura 6: Variável Contato com Agen-

tes Qúımicos.
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Figura 7: Variável de sáıda Risco.

Foi elaborada uma base de regras, num total de 32 regras, do tipo: 1. “Se

(tabagismo é não fumante) e (poluição é pouca) e (Histórico de Doenças Pulmo-

nares é não) e (Histórico familiar é não) e (Contatos com Agentes Qúımicos

é não), então (risco é baixo)”; 2. “Se (tabagismo é fumante) e (poluição é

muita) e (Histórico de Doenças Pulmonares é sim) e (Histórico Familiar é

sim) e (Contatos com Agentes Qúımicos é sim), então (risco é alto)”.

Adotou-se o Método de Inferência de Mamdani e o centróide como

método de defuzzificação.

O sistema fuzzy pode ser resumido no esquema dado pela Figura 8.
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System cancerpulmao: 5 inputs, 1 outputs, 32 rules

Tabagismo (3)

Poluicao (2)

Doencas (2)

HistoricoFamiliar (2)

Agquimicos (2)

risco (3)

cancerpulmao

(mamdani)

32 rules

Figura 8: Sistema fuzzy.

4. Resultados

O modelo matemático foi desenvolvido utilizando-se a ferramenta Tool-

box Fuzzy do software MatLab.

Por exemplo, considere os casos de dois pacientes hipotéticos a as si-

mulações obtidas por meio do programa:

Exemplo 1: Suponha um indiv́ıduo que

• Fuma há mais de 30 anos;

• Mora em uma cidade grande e polúıda;

• Possui histórico de doenças pulmonares;

• Possui parentes de 1Âo grau com a doença;

• Já esteve em contato com Agentes Qúımicos;

Como o programa é auto-explicativo, deve digitar de acordo com os

comandos:

Para Variável “tabagismo” considere:

Se você não for fumante e não conviver com um fumante digite zero.

Se você não for fumante, porém conviver com um fumante digite uma

nota de 1 a 5.

Se você for (ou foi) fumante digite há quantos anos você fuma (ou fu-

mou).
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Digite o valor atribúıdo à variável “tabagismo”: 40

De 0 a 5, qual o ńıvel de poluição você está exposto diariamente: 5

Você teve, ou têm alguma doença pulmonar grave (como, tuberculose ou

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica)? Se sim, digite 1, se não, digite 0: 1

Você possui histórico familiar de câncer de pulmão? Se não, digite 0.

Se sim e o familiar for de 2Âo grau, digite 1. Ou, se sim e o familiar for de

1Âo grau, digite 2: 2

Você já esteve exposto a algun agente tóxico como: Arsênico, amianto,

asbesto, beŕılio, cromo, radôdio,ńıquel, cádmo ou cloreto em seu trabalho? Se

sim, digite 1, se não, digite 0: 1

Risco de desenvolver câncer de pulmão: 0.8817

Nas condições citadas acima, numa escala de 0 a 1, o indiv́ıduo possui

aproximadamente 0, 9 de risco de desenvolver um câncer de pulmão, isto é,

estimativa gerada pelo sistema fuzzy proposto.

Exemplo 2: Considere agora um indiv́ıduo que

• Nunca Fumou e teve pouco contato com fumantes;

• Mora em uma cidade do interior em contato com a natureza;

• Não possui histórico de doenças pulmonares;

• Possui parentes de 2Âo grau com a doença;

• Nunca esteve em contato com Agentes Qúımicos;

A pessoa, então, deve responder as perguntas:

Para Variável ”tabagismo”considere:

Se você não for fumante e não conviver com um fumante digite zero.

Se você não for fumante, porém conviver com um fumante digite uma

nota de 1 a 5.

Se você for (ou foi) fumante digite há quantos anos você fuma (ou fu-

mou).

Digite o valor atribúıdo à variável “tabagismo”: 2

De 0 a 5, qual grau de poluição você esta exposto diariamente: 3

Você teve, ou têm alguma doença pulmonar grave (como, tuberculose ou

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica)? Se sim, digite 1, se não, digite 0: 0

Você possui histórico familiar de câncer de pulmão? Se não, digite 0.

Se sim e o familiar for de 2Âo grau, digite 1. Ou, se sim e o familiar for de

1Âo grau, digite 2: 1
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Você já esteve exposto a algun agente tóxico como: Arsênico, amianto,

asbesto, beŕılio, cromo, radôdio,ńıquel, cádmo ou cloreto em seu trabalho? Se

sim, digite 1, se não, digite 0: 0

Risco de desenvolver câncer de pulmão: 0.4022

Nas condições citadas acima, numa escala de 0 a 1, o indiv́ıduo possui

aproximadamente 0, 4 de risco de desenvolver um câncer de pulmão, isto é,

estimativa gerada pelo sistema fuzzy proposto.

5 Conclusões

Na modelagem de fenômenos biológicos é comum se deparar com incer-

tezas, envolvendo variáveis que não são precisamente quantificadas. Muitas das

incertezas que encontramos nos fenômenos são provenientes apenas da subje-

tividade da nossa linguagem. Esse é o caso t́ıpico de alguns procedimentos

adotados em Biomedicina para diagnosticar e controlar alguma doença em pa-

ciente. Por exemplo, para se controlar determinada doença, observam-se os

sinais ou sintomas apresentados pelo paciente. A gravidade destes sinais indi-

cará o procedimento médico a ser adotado. O termo “gravidade” é subjetivo no

sentido de apresentar graduações. Pois bem, incertezas devido à gradualidade

são tipicamente tratadas por meio de métodos fuzzy. Esta teoria tem se mos-

trado mais adequada no tratamento de variáveis incertas e subjetivas do que a

matemática clássica. Esse artigo sugere a utilização da Teoria dos Conjuntos

Fuzzy em Medicina.

Utilizamos um sistema baseado em regras fuzzy para elaborar um mo-

delo matemático para estimar o risco de um indiv́ıduo desenvolver câncer de

pulmão. Para isso, consideramos os principais fatores de risco, isto é, taba-

gismo, poluição, histórico de doenças pulmonares, genética e contato com agen-

tes qúımicos, de acordo com dados da literatura, como variáveis de entrada do

sistema fuzzy.

Nos modelos fuzzy usam-se base de regras ao invés de equações expĺıcitas.

Utilizamos o método de inferência de Mamdani e o centroide como defuzzifi-

cador. As simulações foram realizadas no Toolbox Fuzzy do ambiente Ma-

tlab. Para encontrar a solução, digitou-se dados fict́ıcios de um indiv́ıduo. As

variáveis e a base de regras do sistema fuzzy foram elaboradas segundo dados da

literatura (Uehara et al., 1998; Zamboni, 2002; Omenn et al., 1996; CETESB,

2016).
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Peixoto, M. S. (2005). Sistemas dinâmicos e controladores Fuzzy : um estudo da
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Resumo. Neste trabalho, propomos um modelo matemático não linear para

estudar a depleção de oxigênio dissolvido devido à excessiva proliferação de po-

pulações de macrófitas provocada pela presença de poluentes no meio aquático.

O modelo é formulado utilizando um sistema de equações diferenciais or-

dinárias não lineares, considera-se quatro variáveis, concentração de nutri-

entes, densidade de macrófitas, densidade de detritos e oxigênio dissolvido.

Os pontos de equiĺıbrio do sistema são obtidos e sua estabilidade é discutida.

Simulações numéricas são realizadas para ilustrar os resultados matemáticos

obtidos.

Palavras-chave: Modelagem matemática; macrófitas; oxigênio dissol-

vido; estabilidade.

1. Introdução

Usos excessivos e indiscriminados de fertilizantes orgânicos ou qúımicos

muitas vezes levam ao acúmulo de nutrientes nos corpos de água, os quais
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estimulam o crescimento de plantas aquáticas. Esse fenômeno é conhecido

como eutrofização. Alguns destes nutrientes como o nitrogênio e o fosfato em

quantidades significativas aceleram o crescimento de macrófitas, resultando na

redução dos teores de oxigênio dissolvido (OD) e a deterioração dos recursos

h́ıdricos.

Várias pesquisas foram realizadas para estudar o crescimento das po-

pulações de macrófitas na presença de nutrientes (Voinov e Tonkikh, 1987; Pe-

reira, 2004; Misra, 2010; Rubianes, 2015). As macrófitas crescem muito rápido

em altas concentrações desses nutrientes e podem cobrir toda a superf́ıcie do

meio aquático; elas têm uma rápida absorção de nutrientes a qual acumula-se

na sua biomassa.

A maior parte dos detritos orgânicos decorrem da decomposição destas

plantas e ficam acumulados e retidos no sedimento. Estes detritos serão no-

vamente transformados em nutrientes por bacterias que usam muito oxigênio

dissolvido para este processo (Hulla et al., 2008; Rinaldi et al., 1979). Dentre

os gases dissolvidos na água, o oxigênio (O2) é um dos mais importantes na

dinâmica e na caracterização de ecossistemas aquáticos. As principais fontes

de oxigênio para a água são a atmosfera e a fotosśıntese.

Em estudos de laboratório, Pereira (2004) observou um aumento da taxa

de crescimento intŕınseco das macrófitas aquáticas Eichhornia crassipes e Pistia

stratiotes em ambientes com maiores concentrações de fósforo e nitrogênio.

Misra (2010) estudou a depleção de oxigênio dissolvido devido a macrófitas

sendo seu meio aquático um lago, supondo uma entrada de nutrientes perma-

nente e com uma taxa de crescimento de macrofitas proporcional à concentração

de nutrientes, mas ele não considerou uma taxa de crescimento em um meio sem

a presença do poluente, cenário que pode acontecer se forem implementados

planos de contingência para o controle das fontes poluidoras e das populações

de macrófitas, que irão diminuir consideravelmente a concentração de nutri-

entes e em alguns casos podendo ter uma concentração nula, o que implicará

numa densidade de macrófitas nula.

Neste artigo, diferente das pesquisas acima citadas, consideremos uma

taxa de crescimento intŕınseco natural de macrófitas, adicionada de uma taxa

proporcional à concentração de nutrientes no meio, devido à absorção e trans-

formação desses nutrientes em biomassa.

Tendo em conta o acima exposto, estudamos via modelos matemáticos

a influência do poluente na taxa de crescimento intŕınseco das macrófitas e a
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depleção de oxigênio dissolvido devido aos detritos.

2. O modelo matemático

Sejam n a concentração de vários nutrientes, m a densidade das macró-

fitas, S a densidade de detritos e C a concentração do oxigênio dissolvido.

Assumimos que a concentração n aumenta devido aos detritos que são trans-

formados em nutrientes a uma taxa γ1 e a uma fonte de descarga de nutrientes

f .

Essa concentração diminui por fatores naturais a uma taxa µn e pela pre-

sença de macrófitas a uma taxa proporcional a nm. Na modelagem da dinâmica

populacional das macrófitas, é considerada a competição intraespećıfica pelos

nutrientes onde k representa a capacidade de suporte, e o decaimento é consi-

derado proporcional à sua densidade m, sua taxa de crescimento intŕınseco é a

soma de λ1 e λ2n, que representam sua taxa em um meio sem a presença de

nutrientes e o aumento dessa taxa proporcional à concentração de nutrientes

no meio.

Uma vez que a morte natural de macrófitas são transformadas em de-

tritos, considera-se a taxa de crescimento dos detritos proporcional a m. Pro-

cessos bioqúımicos convertem detritos em nutrientes, assim assumimos que o

decaimento dos detritos é proporcional a S.

Considera-se a taxa de crescimento do oxigênio dissolvido por diversas

fontes e denotada por q e sua taxa de decaimento natural é proporcional à sua

concentração C. Assumimos que a taxa de crescimento do oxigênio dissolvido

devido à fotosśıntese das macrófitas é proporcional a m e a taxa de decaimento

do oxigênio dissolvido causado pelo consumo de oxigênio na transformação de

detrito em nutriente é proporcional à densidade do detrito S.

Tendo em conta as hipóteses e considerações acima mencionadas, o mo-

delo proposto para a depleção de oxigênio dissolvido pela presença de macrófitas

é dado pelo seguinte sistema de equações diferenciais:



















dn
dt

= f + γ1µsS − µnn− γ2nm,
dm
dt

= (λ1 + λ2n)m
(

1− m
k

)

− µmm,
dS
dt

= σµmm− µsS,
dC
dt

= q + αm− µcC − δsS,

(2.1)

com condições inicias n(0) ≥ 0, m(0) ≥ 0, S(0) ≥ 0, C(0) ≥ 0.
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Aqui µm, µs, µc, δs são constantes de decaimento, γ2, σ e α são cons-

tantes de proporcionalidade.

3. Pontos de equiĺıbrio do modelo

Devido à não linearidade do sistema (2.1), não é posśıvel encontrar uma

solução anaĺıtica. Portanto, vamos estudar o comportamento do sistema, para

isso, primeiro vamos encontrar os pontos de equiĺıbrio.

Um ponto de equiĺıbrio de um sistema dinâmico é a solução que não

varia com o tempo.

Denotaremos os pontos de equiĺıbrio por E(n,m, S,C), assim o sis-

tema de estudo têm dois pontos de equilibrio, um equiĺıbrio trivial E1(f/µn,

0, 0, q/µc) que indica que a população de macrófitas não esta presente no

meio aquático. Devido a que o detrito é formado pela morte natural dessas

macrófitas, que estão ausentes e assim o detrito também está ausente.

Temos também um equiĺıbrio interior E2(n
∗,m∗, S∗, C∗), onde n∗,m∗,

S∗, C∗ são obtidos resolvendo as seguintes equações:

0 = f + γ1µsS − µnn− γ2nm, (3.2)

0 = (λ1 + λ2n)m
(

1−
m

k

)

− µmm, (3.3)

0 = σµmm− µsS, (3.4)

0 = q + αm− µcC − δsS. (3.5)

substituindo os valores de m e S das equações (3.3) e (3.4) na equação (3.2),

obtemos a seguinte equação quadrática:

(µnλ2 + kλ2γ2)n
2 + (kλ1γ2 − fλ2 − kλ2θ − kµmγ2 + µnλ1)n

− (fλ1 + kλ1θ − kµmθ) = 0. (3.6)

onde θ = γ1σµm > 0.

Claramente, uma das raizes da equação (3.6) é positiva e é dada por:

n∗ =
−b+

√

b2 + 4(µnλ2 + kλ2γ2)(fλ1 + kλ1θ − kµmθ))

2(µnλ2 + kλ2γ2)
, (3.7)

sempre que

fλ1 + kλ1θ > kµmθ, (3.8)

onde b = kλ1γ2 − fλ2 − kλ2θ − kµmγ2 + µnλ1.
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Utilizando o valor de n∗ na equação (3.3), obtemos o valores positivo de

m∗, sempre que

λ1 + λ2n
∗ > µm, (3.9)

e utilizando novamente o valor de n∗ com o valor de m∗ na equação (3.4),

obtemos o valor o valor de S∗.

Finalmente, utilizando os valores de n∗, m∗ e S∗ na equação (3.5), ob-

temos o valor de C∗ sempre que seja satisfeita a condição

q + αm∗

− δsS
∗ > 0. (3.10)

Da equação (3.6) é claro notar que dn∗

df
> 0. Com isso, a partir das

equações (3.3) e (3.4) podemos de maneira simples obter que dm∗

df
> 0, dS∗

df
> 0.

Isto implica que, quando a fonte de nutrientes f aumenta, os ńıveis de equĺıbrio

de concentração de nutrientes e de densidades de macrófitas e detritos também

aumenta.

Da equação (3.5), temos

dC∗

df
=

1

µc

[

α− δ
σµm

µs

]

dm∗

df
, (3.11)

que é negativo se
[

α− δs
σµm

µs

]

< 0. (3.12)

A condição acima (3.12) será facilmente satisfeita porque a maioria das

macrófitas flutuam na superf́ıcie do corpo de água, pelo que o oxigênio formado

pelas macrófitas aquáticas durante a fotosśıntese pode ir para a atmosfera e

uma pequena quantidade do mesmo será dissolvido na água, assim α é muito

pequeno. Isto mostra que à medida que a taxa de nutrientes no corpo de água

aumenta a concentração do oxigénio dissolvido diminui.

4. Análise de estabilidade

Nesta seção, realizamos a análise de estabilidade local dos pontos de

equiĺıbrio obtidos. Esta análise caracteriza o comportamento das soluções que

começam próximo do ponto de equiĺıbrio. Um ponto de equiĺıbrio é dito local-

mente assintoticamente estável se para todos os pontos iniciais perto do ponto

de equiĺıbrio, a trajectória solução aproxima-se ao ponto de equiĺıbrio quando
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t → ∞. A estabilidade local de um equiĺıbrio pode ser estudada por deter-

minação do sinal dos valores próprios de matriz Jacobiana avaliada no ponto

de equiĺıbrio.

SejaM1 a matriz Jacobiana do modelo (2.1) avaliada no ponto de equiĺıbrio

E1(f/µn, 0, 0, q/µc), temos

M1 =











−µn −
γ2f
µn

γ1µs 0

0 λ1 +
λ2f
µn

− µm 0 0

0 σµm −µs 0

0 α −δs −µc











Da matriz M1, é simples observar que os autovalores de M1 são −µn,

λ1 +
λ2f
µn

− µm, −µs e −µc.

Uma vez que três dos autovalores de M1 são claramente negativos, então

a estabilidade de E1 vai depender do sinal de λ1 +
λ2f
µn

− µm. Assim, E1 é um

ponto de equiĺıbrio instável pois

λ1 +
λ2f

µn

> µm.

Agora, estudamos a estabilidade local do ponto de equiĺıbrio E2(n
∗,m∗,

S∗, C∗). A equação caracteŕıstica da matriz Jacobiana do modelo (2.1) avaliada

nesse ponto de equiĺıbrio é dada por,

(λ+ µc)(λ
3 +A1λ

2 +A2λ+A3) = 0, (4.13)

onde,

A1 = µs + µn + γ2m
∗ + λ1 + λ2n

∗

− µm, (4.14)

A2 = (λ2m
∗

−

λ2

k
m∗2)γ2n

∗ + (−µn − γ2m
∗)(µm − λ1 − λ2n

∗)

+µs(µn + γ2m
∗ + λ1 + λ2n

∗

− µm), (4.15)

A3 = µs(µnλ1 + µnλ2n
∗

− µnµm + γ2λ1m
∗ + λ2γ2n

∗m∗

− γ2µmm∗)

+(λ2µs −
λ2µsm

∗

k
)(f − µnn

∗). (4.16)

Utilizando critêrios de Routh-Hurwitz, é posśıvel mostrar que as ráızes

do polinômio de terceiro grau λ3 + A1λ
2 + A2λ + A3 têm parte real negativa

se, e somente se,

Ai > 0, com i = 1, 2, 3, (4.17)

A1A2 > A3. (4.18)
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Portanto E2 é localmente assintoticamente estável, assim temos o se-

guinte resultado.

Teorema 4.1 O ponto de equiĺıbrio E2(n
∗,m∗, S∗, C∗) é localmente assinto-

ticamente estável se valem as condições (4.17) e (4.18).
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Figura 1: Equiĺıbrio E2. Estabilidade

no plano m-C.
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Figura 2: Equiĺıbrio E2. Estabilidade

no plano S-C.

5. Simulações

Para verificar a viabilidade de nossa análise sobre a existência do equiĺıbrio

interior E2(n
∗,m∗, S∗, C∗) e as condições de estabilidade correspondentes, re-

alizamos algumas simulações numéricas, na Tabela 1 são dados os valores dos

parâmetros do modelo (2.1). Alguns destes valores foram tomados de Misra

(2010).

Tabela 1: Valores dos parâmetros utilizados nas simulações

Parâmetros Valores Unidades Parâmetros Valores Unidades

f 0,5 mg l−1dia−1 µs 0,04 dia−1

γ1 0,02 - γ2 0,6 l mg−1dia−1

µn 0,005 dia−1 λ1 0,068 dia−1

λ2 0,4 l mg−1dia−1 µm 0,02 dia−1

k 12 mg l−1 σ 0,9 -

q 0,2 mg l−1dia−1 α 0,02 dia−1

µc 0,01 dia−1 δs 0,06 dia−1
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Verifica-se que, sob os valores dos parâmetros, condições para a existência

do equiĺıbrio interior E2(n
∗,m∗, S∗, C∗) estão satisfeitos e E2 é dado por:

n∗ = 0, 0869, m∗ = 9, 6640

S∗ = 4, 3488, C∗ = 13, 2352.

Os autovalores correnpondentes à matriz Jacobiana avaliada no ponto

de equiĺı-brio E2 são −0, 01, −5, 7966, −0, 0896, −0, 04, os quais são todos

negativos. Conseqüentemente o equiĺıbrio E2 é assintoticamente localmente

estável.

Além disso, novamente, para o conjunto acima de parâmetros, as tra-

jetórias solução do plano m − C e o plano S − C para diferentes condições

iniciais foram desenhadas nas Figuras 1 e 2. A partir destes dados, é claro que

todas as trajectórias são atráıdas pelo equiĺıbrio, o que indica a estabilidade de

(m∗, C∗) e (S∗, C∗), respectivamente.

O efeito da taxa de entrada de nutrientes f nas variáveis m, S e C estão

apresentados nas Figuras 3, 5 e 6. Aqui, os valores dos outros parâmetros são

como os dados na Tabela 1, excepto f . A partir destes dados, é claro que, uma

vez que a taxa de entrada de nutrientes f aumenta, o ńıvel do equiĺıbrio de

densidades de macrófitas e detritos aumenta, considerando que a concentração

do oxigênio dissolvido diminui.
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A partir das Figuras 3, 5 e 6 vemos também que, se a taxa de en-

trada de nutrientes no meio aquático é zero, isto é, f = 0, então a densidade

de macrófitas e detritos tendem à sua mı́nima densidade depois de um curto

peŕıodo de tempo e neste caso a concentração de oxigénio dissolvido tende para

o seu valor máximo.

Finalmente na Figura 4, uma vez que a taxa de crescimento intŕınseco

depende da concentração de nutrientes, observa-se que quando a entrada de

nutrientes aumenta a taxa de crescimento também aumenta.

6. Conclusões

Neste artigo, foi proposto um modelo não linear para estudar a depleção

de oxigênio dissolvido em um meio aquático devido à proliferação excessiva de

macrófitas aquáticas, para isso adicionamos à taxa de crescimento intŕınseco

uma resposta funcional linear entre concentração de nutrientes e população de

macrófitas.

Não assumimos que há uma entrada permenente de nutrientes no meio

aquático, assim, no caso de obter uma concentração de nutrientes nula, a taxa

de crescimento intŕınseco na dinâmica das macrófitas é constante e não nula, o

que é mais de acordo com a realidade. O modelo exibe dois pontos de equiĺıbrio,

um trivial e o outro interior.

O primeiro equiĺıbrio é instável, enquanto o segundo equiĺıbrio é local-

mente assintoticamente estável. Mostra-se que, quando a taxa de entrada de

nutrientes f no meio aquático aumenta, a concentração de nutrientes e as den-
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sidades de macrófitas e detritos aumentam enquanto que a concentração de

oxigênio dissolvido diminui o que também é mostrado nas simulações numéricas.
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Resumo. Este trabalho tem por objetivo principal analisar o papel do Efeito

Allee em processos de invasão de populações que se reproduzem em eta-

pas discretas de tempo e realizam movimentação de longo alcance. Estes

fenômenos são descritos por equações a diferenças integrais, discretas no tempo

e cont́ınuas no espaço. Apresentamos um modelo para uma única espécie in-

vasora, cujo crescimento é afetado por um efeito Allee forte. Finalmente,

verificamos através de simulações numéricas, que a velocidade de invasão au-

menta com o aumento da taxa de dispersão e da taxa de crescimento intŕınseca

e diminui com o aumento da intensidade do efeito Allee.

Palavras-chave: Dispersão não local; invasão; efeito Allee.

1. Introdução

Invasões biológicas são de grande importância em ecologia contemporânea

e chamam a atenção de ecólogos teóricos e de campo (Shigesada e Kawasaki,

1997), principalmente devido a seus numerosos efeitos adversos na dinâmica de

ecossistemas e na biodiversidade (Hastings, 1996; Wang e Kot, 2001). Espécies

invasoras podem arrasar ou dizimar muitas espécies nativas, principalmente

quando estas não apresentam vantagens competitivas sobre a invasora (Allen

et al., 1996), ou não encontram neste novo ambiente inimigos naturais que

limitem seu crescimento e mantenham o equiĺıbrio da população (Shigesada

et al., 1995). A invasão de plantas ou insetos não nativos é uma ameaça para a

1elisamtmregina@yahoo.com.br, Vı́nculo atual: UNIPAMPA – Campus Itaqui, 97650-000,

Itaqui/RS

2dcmistro@gmail.com
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agricultura, pois podem produzir grandes perdas econômicas, além de muitos

recursos terem que ser investidos na sua erradicação e controle (Parker, 2004).

Desta forma, o estudo de estratégias de manejo e controle de espécies invasoras

é de grande importância.

No sentido de buscar um controle biológico para estas espécies invasoras

prejudiciais, é importante compreender e identificar os fatores que afetam a in-

vasão, os padrões de dispersão, a velocidade de invasão, entre outros aspectos

(Petrovskii et al., 2005). Desta forma, modelos matemáticos para a dispersão

são utilizados para descrever e explicar os fenômenos de invasão biológica (Mis-

tro, 1998).

Os modelos pioneiros em expansão de organismos foram os de Fisher

(1937) e Skellam (1951), os quais utilizaram equações de reação-difusão em sua

formulação. Estes modelos serviram como ponto de partida para que modelos

mais realistas e complexos fossem desenvolvidos (Hastings et al., 2005; Taylor

e Hastings, 2005). Neste sentido, estudiosos de diversas áreas como ecólogos,

biólogos, epidemiologistas e matemáticos se dedicam ao estudo e compreensão

de modelos matemáticos que descrevem invasões biológicas (Mistro, 1998).

A recente utilização de equações a diferenças integrais na modelagem de

invasões populacionais abriu a possibilidade de incorporar diferentes padrões de

dispersão (Kot e Schaffer, 1986; Kot, 1992; Kot et al., 1996). Principalmente,

estas equações permitem a incorporação da dispersão não local, caracteŕıstica

de muitas espécies de plantas e animais, marcadamente diferente de um pro-

cesso de dispersão por difusão clássica.

Em muitos casos, é essencial considerar a introdução do efeito Allee em

modelos matemáticos para invasões. O efeito Allee é definido como uma relação

positiva entre qualquer componente de aptidão de um indiv́ıduo e a densidade

de coespećıficos, isto é, um indiv́ıduo de uma espécie que está sujeita a um

efeito Allee sofre um decréscimo em algum aspecto de sua aptidão, quando a

densidade de coespećıficos é baixa (Stephens et al., 1999).

O efeito Allee pode causar grandes mudanças na dinâmica de uma in-

vasão, como diminuir a velocidade de invasão e probabilidade de estabeleci-

mento da população (Taylor e Hastings, 2005). Desta forma, a sua presença

pode auxiliar no controle de invasões (Liebhold e Tobin, 2008), pois as densi-

dades limiares introduzidas pelo efeito Allee forte podem facilitar a erradicação

de algumas espécies invasoras (Taylor e Hastings, 2005). Podemos citar como

exemplo, o caso da grama lisa (Spartina alterniflora), uma planta invasora não
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nativa prejudicial à agricultura, em que o efeito Allee pode ser responsável pela

diminuição na produção de pólen, diminuindo assim a produção de sementes

em regiões onde a população de plantas é baixa (Davis et al., 2004).

O efeito Allee pode ser forte ou fraco. A caracteŕıstica principal do efeito

Allee forte é a introdução de uma densidade cŕıtica (Nc) ou limiar, abaixo da

qual, a população vai à extinção. No caso do efeito Allee fraco, não há densidade

cŕıtica. A taxa de crescimento populacional é baixa para baixas densidades.

Ele tem sido observado em tentativas de controle de populações esparsas

da mariposa cigana, causadora de grandes impactos ambientais em ecossiste-

mas nos Estados Unidos (Petrovskii e MacKay, 2010). O efeito ocorre quando

feromônios sintéticos são utilizados para tentar impedir os machos de localiza-

rem as fêmeas e assim diminuir a reprodução da espécie (Thorpe et al., 2006).

Neste trabalho, analisamos a dinâmica espaço-temporal de uma po-

pulação descrita por um modelo de equações a diferenças integrais conside-

rando o espaço como sendo unidimensional e posteriormente bidimensional. A

população apresenta crescimento sujeito a um efeito Allee forte e dispersão

descrita pelo núcleo de Laplace. Analisamos analiticamente as condições ne-

cessárias para que a invasão seja bem sucedida. Em seguida, realizamos si-

mulações numéricas, para ambos os modelos, com o intuito de verificarmos

como a variação dos parâmetros de reação e movimentação atua sobre o su-

cesso ou fracasso da invasão. Finalmente, obtemos numericamente estimativas

para a velocidade de invasão para diferentes valores dos parâmetros.

2. Dinâmica Local do Modelo

Consideremos um modelo em sua forma adimensional que apresenta

efeito Allee em que a dinâmica local é dada por

Nt+1 =
rN2

t

1 + bN2
t

= f(Nt), (2.1)

onde Nt é a densidade de indiv́ıduos na t-ésima geração, r é a taxa de cresci-

mento intŕınseca e b é um parâmetro relacionado com a intensidade do efeito

Allee,
1
√

b
é a densidade populacional para a qual se dá a máxima taxa de

crescimento espećıfico.

A dinâmica de crescimento populacional descrita pela equação (2.1) apre-

senta efeito Allee forte, isto é, existe um limiar (N∗

1− corresponde ao equiĺıbrio
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instável) abaixo do qual a população irá à extinção (ver Figura 1). Para den-

sidades maiores que N∗

1 , a densidade populacional aumenta até atingir a capa-

cidade suporte do meio ambiente.

0 N1
* N2

*

0

Nt

fH
N

t
L

Figura 1: Função de crescimento com efeito Allee f(Nt) com relação a densi-

dade Nt, para os parâmetros r = 1, 2 e b = 0, 2.

Na Figura 1, a função f(Nt) está representada pela curva em preto. A

linha diagonal satisfaz Nt+1 = Nt. A função f(Nt) está abaixo da diagonal

para 0 < Nt < N∗

1 e está acima para N∗

1 < Nt < N∗

2 .

2.1 Pontos de Equiĺıbrio e Estabilidade

Os pontos de equiĺıbrio para o modelo de crescimento com efeito Allee

(2.1) são:

N∗

0 = 0, (2.2)

N∗

1 =
r −

√

r2 − 4b

2b
, (2.3)

N∗

2 =
r +

√

r2 − 4b

2b
. (2.4)

Como os pontos de equiĺıbrio não-triviaisN∗

1 eN∗

2 dependem dos parâmetros

r e b, sua existência depende da condição (ver Figura 1)

r2

4
≥ b. (2.5)

Aplicando a condição de estabilidade para cada ponto de equiĺıbrio, te-

mos:

• N∗

0 é um ponto de equiĺıbrio estável para todos os valores dos parâmetros.
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• N∗

1 , sempre que existir, será um ponto de equiĺıbrio instável.

• N∗

2 , sempre que existir, será um ponto de equiĺıbrio estável.

Considerando a existência de três pontos de equiĺıbrio para a dinâmica

local com efeito Allee proposta, podemos afirmar que N∗

1 será o limiar de

extinção, isto é, a densidade populacional a ser ultrapassada para que ocorra

a persistência da população. N∗

2 corresponde à capacidade suporte do meio

ambiente, isto é, a densidade populacional máxima a ser atingida. Desta forma,

se a densidade inicial estiver acima deN∗

1 a população cresce até atingir o estado

de equiĺıbrio N∗

2 , mas se estiver abaixo de N∗

1 , a população vai à extinção.

3. Modelo Unidimensional

Consideremos a dinâmica espaço-temporal de uma população que exibe

efeito Allee forte descrita pela equação

Nt+1(x) =

∫ +∞

−∞

k(x, y)
rN2

t

1 + bN2
t

dy, (3.6)

com núcleo de redistribuição dado por

k(x− y) =
1

2
α exp(−α|x− y|), (3.7)

e um domı́nio unidimensional.

Nosso objetivo, nesta seção, é estimar a taxa de invasão da população

e determinar o tamanho da região inicialmente ocupada para que a invasão

seja bem sucedida. Para modelos que apresentam efeito Allee, a Conjectura

Linear não se aplica, isto é, não podemos calcular a velocidade de invasão da

população através da aproximação linear para o modelo (Kot et al., 1996).

Em geral, não há um método fácil para calcular o domı́nio invadido por

geração quando se trata de modelos que apresentam efeito Allee. De acordo

com Kot et al. (1996), há um método simples para predizer o sucesso de uma

invasão através do limiar cŕıtico N∗

1 , da densidade máxima de população N∗

2 ,

do domı́nio inicial invadido 2x0 e da equação

F (2xc) = F (0) +
N∗

1

N∗

2

, (3.8)

em termos da função de distribuição acumulada F (x), definida como

F (x) =

∫ x

−∞

k(z)dz. (3.9)
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Comparamos F (2x0) com F (0)+
N∗

1

N∗

2

: se F (2x0) é maior que F (0)+
N∗

1

N∗

2

,

então x0 é maior que xc, e a invasão será bem sucedida, caso contrário a invasão

falhará. Isto mostra-nos que quando a população apresenta efeito Allee forte

é necessário que uma região mı́nima seja colonizada para que ocorra o sucesso

da invasão.

Portanto, uma invasão só será bem sucedida se o limiar cŕıtico N∗

1 for

baixo (N∗

1 < N∗

2F (0)). Entretanto, não basta apenas que o limiar cŕıtico

seja baixo, ainda há um limiar para o domı́nio inicialmente invadido dado

pela equação (3.8) que deve ser ultrapassado. Desta forma, a população deve

colonizar inicialmente uma região maior que 2xc, para que a invasão seja bem

sucedida (Kot et al., 1996).

4. Simulações

Com o objetivo de analisar a dinâmica espaço-temporal e a velocidade de

invasão de uma população em um domı́nio unidimensional infinito, realizamos

simulações numéricas. Para isto, utilizamos o modelo de equações a diferenças

integrais (3.6), com o núcleo de redistribuição de Laplace (3.7).

Consideramos um domı́nio unidimensional suficientemente grande, de

modo que não haja influência da fronteira durante o tempo considerado. Cal-

culamos de forma recursiva a distribuição espacial da população a cada geração,

a partir de uma densidade populacional inicial dada por N0(x) = 1 para

−1 ≤ x ≤ 1 e N0(x) = 0 para x < −1 e x > 1.

A velocidade de invasão é a diferença entre a posição da frente de onda

na geração t + 1 e a posição da frente de onda na geração t (Vega, 2008).

Calculamos a velocidade de invasão como a média dos deslocamentos da frente

de onda durante as últimas 40 gerações (exceto quando a população se extingue

antes da centésima geração) para evitar os efeitos dos transientes.

Todas as simulações foram realizadas utilizando valores para os parâmetros

r, b e α de modo que obedecessem à condição de existência dos dois pontos

de equiĺıbrio não-triviais, como especificada em (2.5). Uma vez satisfeitas as

condições para que ocorra invasão, a densidade inicial cresce até atingir a den-

sidade máxima, representada pelo ponto de equiĺıbrio estável N∗

2 (2.4), e após

começa a dispersar-se em forma de duas ondas simétricas que se deslocam em

sentido contrário, sem mudar a sua forma. A região já invadida permanece com

a densidade populacional constante N∗

2 (ver Figura 2).
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Nas Figuras 2 e 3 utilizamos os seguintes valores para os parâmetros:

r = 1, 5, b = 0, 4 e α = 6. Na Figura 3 (a) e (b), apresentamos a população

total e a frente de onda, respectivamente. Observamos, no gráfico da frente de

onda, que após algumas gerações a população apresenta taxa de deslocamento

constante, isto é, a população se desloca com velocidade constante.
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Figura 2: Distribuição espacial da população nas gerações 40, 60, 80 e 100.
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Figura 3: (a) População total e (b) frente de onda.

Na Figura 4 (a) e (b), representamos a população total e a frente de onda,

respectivamente, correspondentes a cada valor escolhido para α, que determina

a forma do núcleo de redistribuição, e mantemos fixos os parâmetros r = 1, 5 e

b = 0, 25. Observamos que a população assume maiores densidades e desloca-se

distâncias maiores quando α diminui, isto é, a velocidade de invasão aumenta

com o decréscimo em α.
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Figura 4: (a) População total e (b) frente de onda, r = 1, 5, b = 0, 25 e: (—)

α = 4; (- -) α = 6; (– –) α = 8; (- – -) α = 10.

Agora, fixamos os parâmetros b = 0, 25 e α = 6 e variamos a taxa de

crescimento intŕınseca r. A capacidade suporte do meio ambiente aumenta

com um acréscimo em r, fazendo com que a densidade populacional também

aumente, o que é esperado, visto que r determina o crescimento da população.

Na Figura 5 (a), comparamos a população total para os diferentes valores de

r, e vemos que quando a taxa de crescimento intŕınseca aumenta, a população

total também aumenta.

A Figura 5 (b) representa o deslocamento da frente de onda com o tempo,

e através dela observamos que com o aumento de r, o avanço da frente torna-se

mais rápido, isto é, a velocidade de invasão aumenta. Isto ocorre pois quanto

maior o número de indiv́ıduos, maior será a quantidade que se dispersa, inva-

dindo regiões desabitadas.
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Figura 5: (a) População total e (b) frente de onda, para b = 0, 25, α = 6 e:

(—) r = 1, 5, (- -) r = 1, 75, (– –) r = 2 e (- – -) r = 2, 25.

Finalmente, fixamos r = 1, 5 e α = 6 e variamos o parâmetro b, ou seja,

variamos o parâmetro relacionado à intensidade do efeito Allee. À medida que b

aumenta, o equiĺıbrio de persistência N∗

2 diminui, fazendo com que a densidade

populacional diminua também, podendo até se extinguir.

Como indicado pelos resultados anaĺıticos, a intensidade do efeito Allee

influencia fortemente a dispersão da população. A população total também

sofre um decréscimo com a variação em b, como observamos na Figura 6 (a).

A velocidade de invasão também diminui à medida que a intensidade do efeito

Allee aumenta. Isto fica bem evidente na Figura 6 (b) através da frente de

onda, pois para valores altos de b, a população pode retrair-se a ponto de se

extinguir, o que leva a uma velocidade nula de invasão.

O efeito Allee, além de tornar a população propensa à extinção, também

influencia significativamente a densidade máxima que a população pode atingir.

Quando a intensidade do efeito Allee aumenta, os pontos de equiĺıbrio N∗

1 e

N∗

2 , se aproximam. Assim, quando ocorre esta aproximação, a população pode

cair abaixo da densidade cŕıtica N∗

1 e, com isso ir à extinção.



198 Cara & Mistro

0 10 20 30 40 50
0

20

40

60

80

100

Tempo

P
o
p
u
la

çã
o

T
o
ta

l

0 10 20 30 40 50
0

2

4

6

8

10

Tempo

x
*

(a) (b)

Figura 6: (a) População total e (b) frente de onda, r = 1, 5, α = 6 e: (—)

b = 0, 2, (- -) b = 0, 3, (– –) b = 0, 4 e (- – -) b = 0, 5.

Na Tabela 1, representamos as estimativas para a velocidade de invasão

obtidas para as diversas escolhas dos parâmetros r, b e α mostradas através

das simulações feitas nesta seção.

Tabela 1: Velocidades de invasão
b = 0, 25 r = 1, 5 b = 0, 25 α = 6 r = 1.5 α = 6

α c r c b c

4 0, 160277 1, 5 0, 107263 0, 2 0, 134289

6 0, 107263 1, 75 0, 143828 0, 3 0, 084864

8 0, 080914 2 0, 172269 0, 4 0, 041057

10 0, 065195 2, 25 0, 196221 0, 5 0

De acordo com as variações nos parâmetros, podemos concluir que um

aumento na capacidade de dispersão (pequenos valores de α) e na taxa de

crescimento intŕınseca contribuem para o aumento da velocidade de invasão.

Contudo, um aumento no efeito Allee produz efeito contrário, redução na ve-

locidade de invasão.

Para visualizarmos o que ocorre com a velocidade de invasão, considere-

mos a Figura 7, na qual fixamos α = 6, e variamos a intensidade do efeito Allee

b para diferentes valores da taxa de crescimento intŕınseca r. Percebemos que a

velocidade de invasão decai rapidamente para valores baixos de b (próximos de

zero), pequenas variações no efeito Allee geram variações um pouco maiores na

velocidade. Para valores mais altos de b, a velocidade decai mais lentamente.
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Figura 7: Variação na velocidade de invasão para α = 6: (—) r = 1, 5; (- -)

r = 1, 75 e (– –) r = 2.

5 Modelo Bidimensional

Nas seções anteriores trabalhamos com a equação a diferenças inte-

gral (3.6) em um domı́nio unidimensional. Nesta seção vamos considerar um

domı́nio bidimensional, para o qual a dispersão ocorre entre pontos da forma

x = (x1, x2) e y = (y1, y2). Para isto, consideremos a extensão bidimensional

do modelo (3.6), dada por

Nt+1(x) =

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

k(x,y)f(Nt(y))dy1dy2, (5.10)

onde k(x,y) é o núcleo de redistribuição bidimensional e f(Nt(y)) é a função

de crescimento, descrita em (2.1). k(x,y) dy1dy2 descreve a probabilidade de

um indiv́ıduo que está na região retangular com vértices y e y + dy migrar

para a posição x durante o estágio de dispersão (Lewis et al., 2006).

O núcleo de redistribuição de Laplace bidimensional é dado por

k(x,y) ≡ k(|x− y|) =
1

2πα2
exp

(

−

|x− y|

α

)

, (5.11)

onde α é uma constante positiva.

Realizamos simulações numéricas com o modelo bidimensional, com o

intuito de obtermos uma estimativa para a velocidade de invasão, analisarmos

qual é a influência da dispersão e a área inicialmente colonizada para o êxito da

invasão populacional. Ainda, comparamos, na medida do posśıvel, os resultados

que obtivemos para o modelo bidimensional com os resultados obtidos para o

modelo unidimensional (3.6).



200 Cara & Mistro

Vamos considerar um domı́nio bidimensional suficientemente grande, de

modo que não haja efeitos de fronteira durante o peŕıodo de tempo considerado

(o qual pode diferir dependendo do objetivo da simulação). Utilizamos o soft-

ware Mathematica e o Método Fast Fourier Transform (FFT) (ver Apêndice

A), considerando 29 × 29 pontos.

5.1 Área Mı́nima Colonizada

O processo de dispersão é fundamental para o êxito da colonização,

pois através dele os indiv́ıduos podem encontrar alimentos, parceiros para re-

produção, entre outros, com maior facilidade. Entretanto, de acordo com Lewis

e Kareiva (1993), um aumento na capacidade de dispersão tem o mesmo efeito

que um aumento na intensidade do efeito Allee, sobre a densidade inicial de

indiv́ıduos. Assim, se o espalhamento da população causado pela dispersão não

for compensado pela capacidade reprodutiva, o crescimento da população será

afetado, podendo levá-la à extinção.

O efeito conjunto do processo de dispersão e efeito Allee, pode ser ate-

nuado se uma área mı́nima for inicialmente colonizada de forma a reduzir a

possibilidade de extinção. Nesse caso, a invasão poderá ser bem sucedida. Este

resultado também foi obtido por Kot et al. (1996), como vimos nas seções

anteriores.

Consideremos α = 0, 23, r = 2, 5 e b = 1, 12. A área colonizada inicial-

mente é de [−1, 1] × [−1, 1], com densidade inicial N0 = 1. Para estes valores

dos parâmetros a população se extingue. Contudo, se aumentarmos a área

ocupada inicialmente para [−1, 2; 1, 2] × [−1, 2; 1, 2], como podemos observar

na Figura 8, a população persiste.

Distribuição Espacial Distribuição Espacial Distribuição Espacial

(a) (b) (c)

Figura 8: Distribuição espacial da população nos tempos: (a) 10, (b) 100 e (c)

200, para α = 0, 23, r = 2, 5 e b = 1, 12.
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Figura 9: (a) População total e (b) frente de onda, para α = 0, 23, r = 2, 5 e

b = 1, 12.

Assim, para cada escolha dos parâmetros, através de simulações numéricas,

podemos obter a área mı́nima que deve ser inicialmente colonizada para que a

invasão seja bem sucedida. Por exemplo, para α = 0, 25, r = 2, 5 e b = 0, 6, a

área mı́nima que deve ser ocupada é [−0, 625; 0, 625]× [−0, 625; 0, 625].

Os resultados obtidos para um domı́nio bidimensional confirmam os re-

sultados que obtivemos para o domı́nio unidimensional. Para o êxito de uma

invasão, além da densidade inicial ultrapassar a densidade cŕıtica, também há

a necessidade de que uma região mı́nima seja inicialmente colonizada.

5.2 Velocidade de Invasão

Para o domı́nio bidimensional, calculamos a velocidade de invasão como

a média dos deslocamentos da frente de onda durante as últimas 40 gerações.

Como o domı́nio é bidimensional, a movimentação da população ocorre em

todas as direções. Como o movimento é isotrópico, por hipótese, é natural

considerarmos que a população se desloca em todas as direções com a mesma

velocidade. Com isso, calculamos a velocidade através do deslocamento da

frente de onda em uma direção fixada.

Na Figura 10, representamos as frentes de onda para três escolhas aleatórias

dos parâmetros r, α e b.
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Figura 10: Frente de onda para: (—) r = 1, 75, α = 0, 25 e b = 0, 25; (- -)

r = 2, α = 0, 35 e b = 0, 25 e (– –) r = 2, α = 0, 25 e b = 0, 5.

As frentes de onda apresentam, depois de um certo tempo, crescimento

linear, o que significa que o deslocamento por unidade de tempo torna-se cons-

tante. Desta forma, após os transientes vemos que as velocidades, convergem

para velocidades constantes de invasão. Isto foi observado em todas as si-

mulações em que ocorre a persistência da população, isto é, em que o processo

de invasão é bem sucedido.

Consideremos a Tabela 2, na qual representamos as velocidades de in-

vasão obtidas através da variação dos parâmetros r, α e b. Nosso objetivo é

verificar a influência que os parâmetros exercem sobre a velocidade de invasão.

Tabela 2: Velocidades de invasão
α = 0, 13 b = 0, 25 r = 1, 75 b = 0, 25 r = 1, 75 α = 0, 13

r c α c b c

1, 75 0, 145568 0, 1 0, 117760 0, 2 0, 165895

2 0, 170378 0, 15 0, 164573 0, 4 0, 098453

2, 25 0, 191035 0, 2 0, 212002 0, 6 0, 048275

2, 5 0, 209317 0, 25 0, 262505 0, 8 0

Da Tabela 2, conclúımos que o aumento da taxa de crescimento intŕınseca

(r) e da capacidade de dispersão (α), contribuem para o aumento da velocidade

de invasão. Entretanto, o aumento da intensidade do efeito Allee (b) causa

uma diminuição significativa na velocidade de invasão, podendo até torná-la

nula. Estes resultados ocorrem tanto para o domı́nio bidimensional quanto

unidimensional.
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Para visualizarmos a variação da velocidade de invasão, de acordo com

a variação dos parâmetros, observemos a Figura 11, na qual fixamos α = 0, 13

e variamos b para três valores do parâmetro r fixados.
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Figura 11: Variação na velocidade de invasão para α = 0, 13 fixo e: (- -)

r = 1, 5; (—) r = 1, 75 e (– –) r = 2.

Na dinâmica bidimensional a invasão é mais lenta que na dinâmica uni-

dimensional, isto é, as velocidades de invasão são menores. De acordo com Fort

(2007), para compreendermos melhor porque a velocidade de invasão é menor

em duas dimensões que em uma dimensão, considerando um núcleo de redis-

tribuição em que todos os indiv́ıduos se movem a mesma distância, podemos

pensar da seguinte forma: num meio unidimensional metade dos indiv́ıduos se

move em cada direção; em duas dimensões menos indiv́ıduos podem alcançar

uma determinada posição, já que não há somente duas posições finais, e sim

um ćırculo de posições para as quais eles podem migrar. Por causa dessas dife-

renças numéricas na velocidade de invasão, é importante utilizarmos modelos

bidimensionais para prevê-la.

6. Conclusões

As invasões populacionais têm despertado interesse de muitos pesquisa-

dores nas últimas décadas. Entender as caracteŕısticas principais das invasões

de espécies não nativas e os fatores que afetam os padrões de movimentação

destas espécies é um problema prático e teórico de grande importância (Pe-

trovskii e MacKay, 2010). Desta forma, modelos matemáticos para invasões

biológicas têm sido considerados como uma poderosa ferramenta de pesquisa

(Shigesada e Kawasaki, 1997; Owen e Lewis, 2001) que torna posśıvel revelar
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propriedades gerais de diferentes etapas da invasão e principalmente nos casos

em que é dif́ıcil ou não é posśıvel coletar dados experimentais (Mistro et al.,

2012).

Apresentamos um modelo de invasão de uma única espécie cujo cresci-

mento está sujeito a um efeito Allee forte, e a dispersão é descrita pelo núcleo de

redistribuição de Laplace. A dinâmica local apresenta uma densidade cŕıtica,

abaixo da qual a população se extingue. Assim, devido à dinâmica do modelo,

a invasão tanto pode ser bem sucedida quanto falhar.

Na intenção de estabelecer condições que garantam o sucesso da invasão,

mostramos os critérios anaĺıticos obtidos por (Kot et al., 1996). Primeiramente,

a densidade inicial da população deve estar acima da densidade cŕıtica imposta

pelo efeito Allee forte. Além disso, a população deve invadir inicialmente uma

área mı́nima do domı́nio. Esta segunda condição é necessária pois a dispersão

intensifica a influência negativa do efeito Allee.

Realizamos diversas simulações numéricas para o modelo considerando

o domı́nio unidimensional e bidimensional. Verificamos a influência que os

parâmetros de reação e movimentação exercem sobre o sucesso da invasão. Con-

clúımos que a velocidade de invasão é diretamente influenciada pelos parâmetros

do modelo. Aumenta com o aumento da taxa de crescimento intŕınseca e mo-

vimentação da população e diminui com o aumento da intensidade do efeito

Allee. Este resultado está em conformidade com os resultados obtidos por

Lewis e Kareiva (1993) e Wang et al. (2002).

Como a intensidade do efeito Allee influencia na velocidade de invasão

da população, no caso da invasão de espécies não nativas que são prejudiciais,

o efeito Allee pode auxiliar no controle e erradicação destas espécies (Liebhold

e Tobin, 2008).
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A Transformada rápida de Fourier

A Transformada Rápida de Fourier ou Fast Fourier Transform

(FFT) é um algoritmo eficiente para calcularmos a Transformada Discreta de

Fourier. A FFT foi utilizada para a obtenção de resultados numéricos das

simulações, isto é, para o cálculo das integrais de convolução. Com o objetivo

de dar maiores detalhes sobre a FFT, consideremos as informações encontradas

no trabalho Spatiotemporal Models in Ecology: An Introduction to Integro-

Difference Equations de James Powell, (Powell, 2009).

A.1 Integrais de Convolução e Transformada de Fourier

A Transformada de Fourier de uma função definida em um

intervalo de −∞ a ∞ é

f̂(k) =
1

√

2π

∫

∞

−∞

f(x)e−ikxdx. (A.12)

Uma propriedade conveniente da Transformada de Fourier é que a Trans-

formada de Fourier da convolução é o produto das transformadas,

f̂ ∗ g(k) =
1

2π
f̂(k)ĝ(k). (A.13)

Este é um resultante importante para o trabalho uma vez que a distri-

buição espacial da população em cada etapa de tempo, é dada por uma integral

de convolução da forma (A.12). Consequentemente, um caminho anaĺıtico para

analisar a convolução sem realmente calcular a integral é:

1. Calcular as Transformadas de Fourier de f e g;

2. Calcular o produto de f̂(k) e ĝ(k);

3. Calcular f̂ ∗ g(k) =
1

2π
f̂(k)ĝ(k);

4. Inverter a transformada de f̂ ∗ g para obter f ∗ g.

Uma dificuldade significativa é que as Transformadas de Fourier não são

fáceis de calcular ou inverter. Felizmente, há uma rotina computacional muito

simples, chamada Fast Fourier Transform (FFT) que efetua estas operações

numericamente.
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A.2 FFT Discreta

A Transformada Discreta ou Numérica de Fourier é definida

com somatórios no lugar de integrais, e é dada por

f̂(k) =

N/2
∑

j=−N/2

f(j∆x)e2πikj∆x, (A.14)

onde a função f é definida no intervalo [0, 1], discretizada em N intervalos de

comprimento ∆x. Se N é uma potência de 2 (N = 2m = 2, 4, 8, ...), há um

algoritmo numérico eficiente para calcular a Transformada Discreta de Fourier,

chamado FFT.

Consequentemente, a FFT da convolução de duas funções definidas no

intervalo x ∈ [0, 1] é

f̂ ∗ gk =
1

N
f̂kĝk. (A.15)

Suponhamos agora que temos uma função de crescimento f definida em

um intervalo periódico x ∈ [−L,L], e uma função que corresponde ao núcleo

de redistribuição, g definida no mesmo intervalo. Uma maneira calcular a

distribuição espacial da população em cada tempo g ∗ f usando a FFT é:

• Usar a FFT para calcular ĝk e f̂k;

• Calcular ĝ ∗ fk =
2L

N
ĝkf̂k. O fator extra 2L permite-nos fazer uma mu-

dança no comprimento do intervalo de 1 para 2L;

• Inverter a FFT de ĝ ∗ fk para obter g ∗ f(x).

A Inversa da Transformada Rápida de Fourier é dada por

f(k) =
1

√

N

N/2
∑

j=−N/2

f̂(k)e−2πikj∆x. (A.16)

O processo acima foi utilizado para a implementação de programas com

o software Mathematica. Tais programas foram utilizados para a obtenção das

distribuições espaciais da população, populações totais e frentes de onda da

população.
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1. Introdução

A floresta amazônica brasileira permaneceu quase completamente intacta de
desmatamento até o inicio da era “moderna” com a inauguração da rodovia Transa-
mazônica em 1970. Os ı́ndices de desmatamento na Amazônia vêm aumentando desde
1991 num ritmo variado, sendo desmatados por enumeras razões.

Ao se analisar os impactos ambientais causados na Amazônia ao longo do
tempo, observou-se que o desmatamento é um dos problemas que chama mais a
atenção pelo fato de afetar diretamente as dinâmicas entre as espécies que ali con-
vivem, prejudicando a biodiversidade, comprometendo o equilı́brio ecológico e cau-
sando graves riscos a biota.

Segundo o trabalho desenvolvido pela EMBRAPA a regeneração da floresta
se dá em apenas 21% as área inicial e sendo assim temos um prejuı́zo de 79% de
floresta afetando diretamente a biota. As espécies que não realizam migração acabam
sofrendo sérias consequências e muitas vezes correm sérios riscos de extinção.

Diante do exposto existe a necessidade de se prevenir no meio ambiente os
ricos reais provenientes de atividades antrópicas na Amazônia.

Recorremos às aplicações da ecologia matemática para estudar, discutir e de-
senvolver uma modelagem matemática que pudesse descrever o processo evolutivo
de recuperação de áreas que sofrem esse tipo de impacto, para análise, simulação
numérica e computacional do problema.

2. A Difusão da densidade de vegetação na Amazônia

2.1. Objetivo:

O principal objetivo deste trabalho é propor, analisar e discutir uma modelagem
matemática que descreva o convı́vio de espécies competidores de modo intra e interes-
pecı́fico sem caracterı́stica migratória diante da variação de densidade de vegetação, o
que, em geral, altera as dinâmicas populacionais de ambas as espécies.

2.2. Descrição do modelo

Aqui vamos apresentar uma equação adaptada para a situação em destaque, a
qual descreve a recuperação da floresta, que foi desmatada na Amazônia.

A equação utilizada neste tipo de modelagem é clássica Equação de Difusão-
Advecção com uma expressão do tipo Verhulst para a perturbação. Para as populações
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competidoras, usa-se uma combinação do tipo Lotka- Volterra para descrever o con-
vı́vio entre elas e difusão, a modelagem para variação de densidade de mata é aquela
utilizada em vários estudos ligados a Ecologia Matemática (cf. Poletti, 2009). Vamos
aqui considerar uma função de densidade de vegetação, cujo domı́nio é Ω ⊂ <2

um conjunto aberto não vazio limitado com as fronteiras suficientemente regulares.
Considerando a densidade de mata M = M(x, y, t) no instante t ∈ (0, T ], no ponto
(x, y) ∈ Ω ⊂ <2, temos a equação de Difusão-Advecção:

∂M

∂t
− div(α∇M) + div(MV ) + µM = λM

(
1− M

L

)
. (2.1)

Neste modelo, são considerados basicamente os seguintes fenômenos:

• A difusão, ou seja, o espalhamento natural da floresta num meio desmatado é o
que descreve uma dinâmica difusiva resultante de uma larga gama de possibili-
dades naturais. Neste trabalho será considerada a difusão efetiva, no sentido de
Marchuk (2011); Okubo (1980); Skellam (1951);

• A advecção é o movimento provocado pela movimentação no próprio meio,
quando um campo de velocidade espalha sementes;

• O decaimento é o fenômeno que reúne alterações sofridas pelo meio de tal forma
que reduza a densidade da vegetação ao longo do tempo;

• O aumento da densidade de vegetação (Recuperação da floresta), representado
pela clássica dinâmica de Verhulst, no qual se destacam uma taxa intrı́nseca de
crescimento λ e uma densidade máxima L, considerado nesta modelagem como
uma capacidade de suporte da cobertura vegetal.

Em termos dos fenômenos e parâmetros esta equação está caracterizada por:

• L, a densidade máxima de M, é a capacidade de suporte na equação;

• α = α(x, y, t) é a dispersão ou difusibilidade de M;

• µ = µ(x, y, t) é o decaimento natural de M;

• λ é a taxa intrı́nseca de crescimento de M;

• V = (u, v) caracteriza o campo de velocidade, descrevendo um possı́vel fenô-
meno de advecção, com u = u(x, y); v = v(x, y) e div(V ) = 0, com V =<

u, v > .
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2.3. Descrição da condição de fronteira

Em termo de condição de fronteira considera-se, por exemplo Γi, i = 1, · · · , 4.
Como sendo uma partição da fronteira de ∂Ω.

• Neste trabalho vamos recorrer a uma forma mais geral, usando as condições ho-
mogêneas de Robin, que descreve uma variação de M na fronteira dependente
do próprio M ao longo da borda.

Sendo η um vetor unitário normal a ∂Ω, externo a Ω; ∂Ω é composto por Γ1,Γ2,Γ3,Γ4,
com ∂Ω = Γ1 ∪ Γ2 ∪ Γ3 ∪ Γ4,Γi ∩ Γj = ∅ considerando a condição dada por:

−α∂M
∂η

∣∣∣
Γi

= ciM.

• Aqui, c1; c2; c3; c4 são os parâmetros de proporcionalidade adequados para a
condição de Robin em cada parte Γi da fronteira. Entendemos assim que há
variação da densidade de vegetação na fronteira. Finalmente completando a
equação 2.1 com as condição de fronteira, o modelo será reescrito da forma:


∂M

∂t
= −div(α∇M) + div(MV ) + µM = λM

(
1− M

L

)
;

M(x, y, 0) = M0(x, y),∀(x, y) ∈ Ω;

−α∂M
∂η

∣∣∣
Γi

= ciM |Γi
,∀t ∈ (0, T ].

(2.2)

2.4. Descrição do Domı́nio

Para efetivar um estudo de caso relevante, optou-se por usar no presente tra-
balho um domı́nio retangular (Ω = [a, b]X[c, d] ⊂ <2) que contenha em seu interior
uma região do municı́pio de Lábrea (ver figura 1) afetada pelo desmatamento. A
recuperação dessa área é o que se pretende modelar e estudar, além do efeito desta
sobre o convı́vio das duas espécies competidoras pela mesma base alimentar.

A opção por um domı́nio retangular deve-se à facilidade de resultante quando
se opta por um método de diferenças finitas. Assim, adotamos para as dimensões 6, 6

km x 3Km, e a consideramos uma região aproximadamente plana.
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Figura 1: Desmatamento no municı́pio de Lábrea. Fonte: Imagem por satélite obtida
em http://www.inpe.com.br. Acesso em 28/10/2012.

2.5. As aproximações das derivadas através do método das diferen-
ças finitas

As equações que descrevem esse tipo de modelagem de difusão-advecção têm
uma dificı́lima obtenção de solução analı́tica, mesmo para domı́nios considerados re-
gulares. Neste caso, mesmo dado um domı́nio real retangular, a solução é de difı́cil
obtenção. A maneira é usar uma aproximação por um método adequado.

Neste trabalho, a proposta de solução será por aproximação numérica pelos
métodos de diferenças finitas para variáveis espaciais que têm como suporte as ex-
pansões polinomiais para a possı́vel solução e que exigem caracterı́sticas de regulari-
dade da solução (cf. Ruggiero e Lopes, 1996; LeVeque, 2007).

A expansão de Taylor é o instrumental matemático utilizado na discretização
espacial via método das diferenças finitas. As aproximações mais utilizadas para as
derivadas de primeira e segunda ordem, para um ponto (xi, yi) ∈ Ω são: diferença
avançada, diferença atrasada e diferença centrada e, neste trabalho, vamos utilizar
diferenças centradas de segunda ordem. Neste caso o erro é de O(h2). O método de
diferenças finitas em domı́nio de <2 é descrito como (Ver Ruggiero e Lopes, 1996):
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∂M

∂x
≈ Mies −Midi

2∆x
∂M

∂y
≈ Miab

−Miac

2∆y
.

∂2M

∂x2
≈ Mies − 2Mi +Midi

∆x2

∂2M

∂y2
≈ Miab

− 2Mi +Miac

∆y2
.

2.6. Método de Crank-Nicolson para a discretização temporal

O método de Crank-Nicolson (ver Cunha, (2003)) é um método numérico de
segunda ordem de aproximação no tempo e é numericamente estável se comparado
com outros métodos numéricos de diferenças finitas.

Vamos usar este método a fim de aproximar a solução do modelo deste traba-
lho, que se constitui em uma equação diferencial parcial não-linear.

Mn
i = M

n+ 1
2

i − ∆t

2

∂M

∂t
+

(−∆t
2 )2

2

∂2M

∂t2
+ 0(∆t)3. (2.3)

Mn+1
i = M

n+ 1
2

i +
∆t

2

∂M

∂t
+

(−∆t
2 )2

2

∂2M

∂t2
+ 0(∆t)3. (2.4)

Subtraindo a equação 2.3 da equação 2.4 obtemos: Mn+1
i −Mn

i =
∆t∂M

∂t

dai temos
∂M

∂t
=
Mn+1
i −Mn

i

∆t
.

Agora somando a equação 2.3 com a equação 2.4 temos
Mn+1
i +Mn

i = 2M
n+ 1

2
i

daı́ segue que Mn+ 1
2

i =
Mn+1
i +Mn

i

2
para encontrarmos a densidade de vegetação

no estante t = n+
1

2
.

Deste modo, obtemos a discretização na variável tempo o qual podemos com-

provar a estabilidade do método para α
∆t

∆x2
e α

∆t

∆y2
, segundo Carnahan et al. (1969).

Vale lembrar que no método de Crank-Nicolson, indicamos: ∆x será o incre-
mento no eixo das abscissas; ∆y será o incremento no eixo das ordenadas; ∆t será o
incremento no tempo.
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3. Aproximação numérica e simulação computacional

Os resultados que apresentaremos a seguir têm como propósito efetivar a apro-
ximação da solução do modelo descrito no capı́tulo anterior, para os métodos propos-
tos. Levando em consideração os parâmetros do modelo, buscou-se uma compatibi-
lidade com estudos teóricos. Para as simulações, os códigos utilizados serão desen-
volvidos em ambiente Matlab, cujas propriedades possibilitam uma interface gráfica
mais satisfatória. Aqui fixamos um ponto da área desmatada para fazermos o acom-
panhamento do processo evolutivo da recuperação da floresta ao longo do tempo.

3.1. Discretização do domı́nio

O domı́nio Ω como sendo retangular, consideramos uma área desmatada cer-
cada de floresta.

Figura 2: Indicação da malha do domı́nio. Fonte: Autoria própria.

• A área verde da figura 2 é a região do domı́nio que não sofreu ação do desma-
tamento.

• A área amarela da figura 2 é a região do domı́nio inicialmente desmatada.
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Agora, fazendo Ω = [0, l]x[0, h], temos que dividindo o intervalo [0, l] em mx

subintervalos, ∆x =
l

mx
e dividindo [0, h] em my subintervalos, temos ∆y =

h

my
e, para enumerar os nós da malha, vamos ter nnx = mx+ 1 como sendo o número de
nós no eixo das abscissas e nny = my + 1 o número de nós no meio das ordenadas,
para as condições de contorno.

O ponto Mi é o valor aproximado de M em (xi, yi) e Mn
i aproxima o valor de

M(xi, yi) no instante tn.

A ideia desta discretização está esquematizada na figura 2 considerando como
os pontos Mi−mx anterior e Mi+mx posterior a Mi no eixo espacial das abscissas e
os pontos Mi−1 abaixo e Mi+1 posterior no eixo das ordenadas, todos num instante t.

Mn+1
i = M(xi, yi, tn);

Mn
i = M(xi, yi, tn).

3.2. Aproximação da solução da equação de difusão advecção por
diferenças finitas

Sendo assim, para os pontos interiores do domı́nio, temos o esquema da figura
3.

Figura 3: Caracterização de ponto interior da malha em Ω. Fonte: Autoria própria
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Das seções 2.5 e 2.6 temos, então

∂M

∂t
|(xi, yi, tn);

∂M

∂t
| ≈ Mn+1

i −Mn
i

∆t
;

M
n+ 1

2
i ≈ Mn+1

i +Mn
i

2
.

Com algumas manipulações algébricas na equação se obtém:

∂M

∂t
= α

(
∂2Mn+ 1

2

∂x2
+
∂2Mn+ 1

2

∂y2

)
− u∂M

n+ 1
2

∂x
− v ∂M

n+ 1
2

∂y
− µMn+ 1

2

+ λMn+ 1
2

(
1− Mn+ 1

2

L

)
,

Aplicando o método de discretização para o ponto (xi, yi, tn) a equação

∂M

∂t
|(xi, yi, tn) = α

(
∂2M

∂x2
|(xi, yi, tn) +

∂2M

∂y2
|(xi, yi, tn)

)
− u∂M

∂x
|(xi, yi, tn)−

− v ∂M
∂y
|(xi, yi, tn)− µM |(xi, yi, tn) + λM |(xi, yi, tn)

(
1− M

L
|(xi, yi, tn)

)
,

se torna

Mn+1
i

∆t
≈ α

Mn+ 1
2

i+mx

−
2M

n+ 1
2

i +M
n+ 1

2
i−mx∆x2 +

M
n+ 1

2
i+1

−
2M

n+ 1
2

i +M
n+ 1

2
i−1 ∆y2

−
− u

Mn+ 1
2

i+mx

−
M

n+ 1
2

i−mx2∆x

− v
Mn+ 1

2
i+1

−
M

n+ 1
2

i−1 2∆y


− µMn+ 1

2
i + λM

n+ 1
2

i

(
1− M

N+ 1
2

i

L

)
.
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Aplicando agora o método de Crank-Nicolson se tem:

Mn+1
i −Mn

i

∆t
= α


Mn+1
i+mx +Mn

i+mx

2
− 2

(Mn+1
i +Mn

i )

2
+
Mn+1
i−mx +Mn

i−mx
2

∆x2
+

+

Mn+1
i+1 +Mn

i+1

2
− 2

(Mn+1
i +Mn

i )

2
+
Mn+1
i−1 +Mn

i−1

2
∆y2



− u


Mn+1
i+mx +Mn

i+mx

2
−

(Mn+1
i−mx +Mn

i−mx)

2
2∆x

− v

Mn+1
i+1 +Mn

i+1

2
−

(Mn+1
i−1 +Mn

i−1)

2
2∆y


− µ

[
Mn+1
i +Mn

i

2

]
+ λ

(
Mn+1
i +Mn

i

2

)(
1− Mn+1

i +Mn
i

2L

)
.

Agora multiplicando ambos os membros da equação por ∆t, daı́

Mn+1
i −Mn

i = ∆tα


Mn+1
i+mx +Mn

i+mx

2
− 2

(Mn+1
i +Mn

i )

2
+
Mn+1
i−mx +Mn

i−mx
2

∆x2
+

+

Mn+1
i+1 +Mn

i+1

2
− 2

(Mn+1
i +Mn

i )

2
+
Mn+1
i−1 +Mn

i−1

2
∆y2



−∆tu


Mn+1
i+mx +Mn

i+mx

2
−

(Mn+1
i−mx +Mn

i−mx)

2
2∆x

−

−∆tv


Mn+1
i+1 +Mn

i+1

2
−

(Mn+1
i−1 +Mn

i−1)

2
2∆y

−
∆tµ

[
Mn+1
i +Mn

i

2

]
+ ∆tλ

(
Mn+1
i +Mn

i

2

)(
1− Mn+1

i +Mn
i

2L

)
.
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Resolvendo as frações se tem:

Mn+1
i −Mn

i = ∆tα

[
Mn+1
i+mx +Mn

i+mx − 2Mn+1
i − 2Mn

i +Mn+1
i−mx +Mn

i−mx
2∆x2

+

+
Mn+1
i+1 +Mn

i+1 − 2Mn+1
i − 2Mn

i +Mn+1
i−1 +Mn

i−1

2∆y2

]

−∆tu

[
Mn+1
i+mx +Mn

i+mx −M
n+1
i−mx −Mn

i−mx)

4∆x

]
−

−∆tv

[
Mn+1
i+1 +Mn

i+1 −M
n+1
i−1 −Mn

i−1

4∆y

]
−∆tµ

[
Mn+1
i +Mn

i

2

]
+ ∆tλ

(
Mn+1
i +Mn

i

2

)(
1− Mn+1

i +Mn
i

2L

)
.

Agrupando os termos semelhantes obtemos o sistema não linear:

Mn+1
i−mx

(
− ∆tα

2∆x2
− ∆tu

4∆x

)
+Mn+1

i−1

(
− ∆tα

2∆y2
− ∆tv

4∆y

)
+Mn+1

i

(
−∆tλ

2
+

∆tα

∆x2
+

∆tα

∆y2
+

∆tµ

2
+ 1

)
+Mn+1

i+1

(
− ∆tα

2∆y2
+

∆tv

4∆y

)
+Mn+1

i+mx

(
− ∆tα

2∆x2
+

∆tu

4∆x

)
+
λ∆t

2
Mn+1
i

(
Mn+1
i +Mn

i

2L

)
=

Mn
i−mx

(
∆tα

2∆x2
+

∆tu

4∆x

)
+Mn

i−1

(
∆tα

2∆y2
+

∆tv

4∆y

)
+Mn

i

(
∆tλ

2
− ∆tα

∆x2
− ∆tα

∆y2
− ∆tµ

2
+ 1

)
+Mn

i+1

(
∆tα

2∆y2
− ∆tv

4∆y

)
+Mn

i+mx

(
∆tα

2∆x2
− ∆tu

4∆x

)
− λ∆t

2
Mn+1
i

(
Mn+1
i +Mn

i

2L

)
3.3. Implementação computacional

Na implementação computacional do sistema 2.2, o domı́nio espacial foi então
discretizado através do método de diferenças finitas centradas de segunda ordem. A
escolha do método de Crank-Nicolson nas aproximações das variáveis temporais se
deve à sua estabilidade numérica e sua margem de erro, que é de ordem de (∆t)2. Para
maiores detalhes sobre os métodos e critérios numéricos usados neste trabalho ver Lo-
pes e Ruggiero (1997); Carnahan et. al. (1969) e Kardestuncer e Norrie (1987). A
figura 2 é a discretização de um trecho do municı́pio de Lábrea no interior do Amazo-
nas através dos métodos das diferenças finitas centradas de segunda ordem usada nas
simulações.
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As figuras 4 até 7 representam a difusão da floresta num meio desmatado com
caracterı́sticas favoráveis à recuperação da área, numa situação evolutiva no tempo.
Cada figura representa a recuperação da floresta em um determinado tempo t: no
inı́cio das simulações t = 0, seguido por t = 12, 60, 131 meses. No conjunto deste
cenário é possı́vel constatar que, à medida que o tempo passa a densidade de vegetação
vai aumentando na região desmatada cuja área diminui significativamente.

Distribuição inicial das regiões desmatadas, t = 0:

Os parâmetros λ, L para as simulações deste trabalho foram obtidos com base
nestas imagens do INPE. Para que os resultados qualitativos sejam mais visivéis na
solução aproximada, o parâmetro µ = 0 foi inicialmente assumido como um valor
efetivo no algoritmo mencionado.

O parâmetro α foi calculado de acordo com o que foi proposto em Edelstein-
Kesht (1988).

Tabela 1: Tabela dos parâmetros usados na simulação da difusão de mata. Fonte: Autoria
própria, usando as imagens acima.

Parâmetro valor unidades
α 0.327e− 2 Km2/mês
µ 0.0 unid.
λ 0.115 Km2/mês
L 16.7101 anc. de vegetação
TF 131 meses corresp. a 11 anos

Figura 4: Densidade inicial de vegetação
(T (0)) – Fonte: Geradas pelo MATLAB
como resultados das simulações.

Figura 5: T (12) Fonte: Geradas pelo MA-
TLAB como resultados das simulações.
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Figura 6: T (60) – Fonte: Geradas pelo MA-
TLAB como resultados das simulações.

Figura 7: T (131) – Fonte: Geradas pelo
MATLAB como resultados das simulações.

A Figura 4 mostra a densidade final de vegetação para t = 131.
Efetuadas todas as iterações, obtém-se um cenário para a distribuição final da

cobertura vegetal do meio, como mostra a figura 7.
A fim de observarmos o comportamento evolutivo da recuperação da floresta,

escolhemos dois nós da malha um que estava na região impactada e o outro fora dessa
região.

Para um acompanhamento evolutivo, elegemos os nós 145 e 312 assinalados
na figura 2.

O nó 145, situado na região desmatada inicialmente, se ver que há uma rápida
recuperação da vegetação, o que já era esperado pela modelagem desenvolvida neste
capı́tulo, pois a difusão e a dinâmica advectiva fazem com que o aumento da densidade
de vegetação aconteça de forma gradativa.

O nó 312, está na região onde não há desmatamento inicial, percebe-se que
não há variação de densidade na região, correspondendo totalmente às expectativas da
modelagem proposta.

Estes resultados serão utilizados nos capı́tulos seguintes para se estudar e ana-
lisar os efeitos da recuperação da densidade de mata sobre o convı́vio de duas espécies
competidoras sem caracterı́sticas migratórias do ecossistema local.

4. Modelagem do convı́vio de duas espécies competido-
ras com recuperação da mata

O modelo clássico de Lotka-Volterra de 1927 (Batschelet, 1978) é um modelo
de importância histórica na modelagem matemática de sistemas ecológicos, este mo-
delo mostra que nenhuma espécie existe isoladamente de outras. Kot (2001), descreve
que o modelo surgiu em meados da década de 1920. Sistemas de equações diferenci-
ais ordinárias que incorporam relações intra e interespecı́ficas começaram a ser usados
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de diversos modos no estudo e na compreensão de muitos fenômenos de convı́vio en-
tre espécies. No entanto, estes modelos consideravam somente a variação no tempo,
pressupondo uma distribuição espacial homogênea das populações envolvidas.

Os fenômenos de dispersão (Sossae, 2003), que são observados em quase todo
tipo de população existente na natureza, tornaram necessário a inclusão das variáveis
espaciais nas modelagens, cujo pioneiro foi Skellam (1951).

4.1 Modelo matemático

Agora apresentamos um sistema de Equações Diferenciais Parciais não- linea-
res envolvendo termos do tipo Lotka-Volterra e dinâmicas vitais do tipo Verhulst (ver
Sossae, 2003), adaptado para a presente situação.

Levando em conta duas populações P e C que interagem entre si, o sistema
não linear que descreve tais fenômenos para as densidades populacionais P (x, y, t),
C(x, y, t) e M(x, y, t) com (xy) ∈ Ω ⊂ <2, t ∈ (0, T ] é dado pelo sistema:



∂M

∂t
− div(α∇M) +∇MV + µM = λM

(
1− M

L

)
− aPM − bCM ;

∂P

∂t
− div(αp∇P ) + µpP = λpP

(
1− P + γpC

K

)
+ apPM ;

∂C

∂t
− div(αc∇C) + µcC = λcC

(
1− C + γcP

K

)
+ acCM.

(4.5)

Nesta proposta de modelagem, os principais fenômenos considerados são:

• A dispersão populacional de cada espécie;

• Decaimento das espécies devido ao impacto do meio;

• Dinâmicas vitais; e

• Relações intra e interespecı́ficas.

Em termos dos parâmetros serão considerados:

• αp = αp(x, y, t), αc = αc(x, y, t) representam as dispersões populacionais de
cada espécie;

• λpγc
K

,
λcγp
K

representam a taxa de relação interespecı́fica (o sinal negativo ca-
racteriza a competição);
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• λp, λc taxas de crescimento intrı́nsecas de P e C respectivamente;

• K é a capacidade de suporte para ambas as espécies considerada como comum;

• L é a capacidade de suporte do meio para a cobertura vegetal;

• µp, µc representa o decaimento populacional natural de cada espécie;

• ap é o quanto a população P se beneficia com o crescimento de M ;

• ac é o quanto a população C se beneficia com o crescimento de M ;

• a, b representam, respectivamente a mortalidade de M , devido as ações das
espécies.

As equações que descrevem esse tipo de modelagem de Difusão-Advecção
têm uma solução analı́tica de dificı́lima obtenção, mesmo para domı́nios considerados
reais e regulares. A maneira é usar uma aproximação por um método adequado. Neste
trabalho uma proposta de solução para (4.5), será por aproximação numérica pelo
método de Diferenças Finitas nas variáveis espaciais com o uso de Crank-Nicolson no
tempo.

Esta combinação de métodos exige caracterı́sticas de regularidade da solução.
Neste trabalho vamos utilizar as diferenças centradas, e neste caso, obtêm-se

um erro da ordem 0(h2)[7], tanto no espaço quanto no tempo.

4.2. Descrição das condições de fronteira

Levando em consideração a condição de fronteira considera-se Γi, i = 1, ..., 4,
como sendo a fronteira de ∂Ω, conforme a situação nos ensaios computacionais iremos
tratar de ∂Ω igual em toda a borda, mas o algoritmo prevê a possibilidade de condições
distintas em bordas distintas.

• Neste trabalho vamos recorrer a uma forma mais geral, usando as condições ho-
mogÊneas de Robin, que descreve uma variação de M e das espécies estudadas
na fronteira dependente do próprio M e cada espécie.

Sendo η um vetor unitário normal a ∂Ω externo a Ω, ∂Ω é composta por Γ1, Γ2,
Γ3 e Γ4, com

∂Ω = Γ1 ∪ Γ2 ∪ Γ3 ∪ Γ4 e Γi ∩ Γj = ∅
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∂M

∂η

∣∣∣∣
Γi

= ciM ;

∂P

∂η

∣∣∣∣
Γi

= ρiP ;

∂C

∂η

∣∣∣∣
Γi

= σiC.

(4.6)

• ci, ρi, σi aqui, são os parêmetros de proporcionalidade adequado para a condição
de Robin em cada parte Γi de ∂Ω.

Nessa situação, a equação que descreve tais fenômenos, levando em conta as
populações P,C e M que interagem entre si, o sistema não linear de equações a
derivadas parciais para as densidades populacionais P (x, y, t), C(x, y, t) e M(x, y, t)

com (x, y) ∈ Ω ⊂ <2 e t ∈ (0, T ], é escrito da seguinte maneira:

P = P (x, y, t), C = C(x, y, t), M = M(x, y, t) com (x, y) ∈ Ω ⊂ <2 e
t ∈ (0, T ];



∂M

∂t
= α∆M −∆M · V + (λ− µ)M −

(
λ

L
M − aP − bC

)
M ;

∂P

∂t
= αp∆P + (λp − µp)P −

(
λp
K
P − λpγc

K
C − apM

)
P ;

∂C

∂t
= αc∆C + (λc − µc)C −

(
λc
K
C − λcγp

K
C − acM

)
C

(4.7)



∂P

∂η

∣∣∣∣
Γi

= ρiP ;

∂C

∂η

∣∣∣∣
Γi

= σiC, e

∂M

∂η

∣∣∣∣
Γi

= ciM

(4.8)


P (x, y, 0) = P0(x, y);

C(x, y, 0) = C0(x, y);

M(x, y, 0) = M0(x, y)∀(x, y) ∈ Ω ⊂ <2, t ∈ (0, T ].

(4.9)
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5. Aproximação numérica da resolução do sistema e si-
mulação computacional

5.1. Aproximação da solução do sistema não-linear

Reescrevendo o sistema 4.7, na forma:



∂M

∂t
= α

(
∂2M

∂x2
+
∂2M

∂y2

)
− u∂M

∂x
− v ∂M

∂y
− (µ− λ)M

−
(
λ

L
M − aP − bC

)
M

∂P

∂t
= αp

(
∂2P

∂x2
+
∂2P

∂y2

)
− (µp − λp)P

−
(
λp
K
P +

λpΓc
K

C − apM
)
P ;

∂C

∂t
= αc

(
∂2C

∂x2
+
∂2C

∂y2

)
− (µc − λc)C

−
(
λc
K
C +

λcΓp
K

P − apM
)
C

(5.10)

Usando o método das diferenças finitas para a variável espacial e o método de
Crank-Nicolson, para a variável temporal, visto nas seções 2.5 e 2.6 respectivamente.

Escrevendo a solução para a evolução da densidade de vegetação M , se tem:

Mn+1
i −Mn

i

∆t
= α

Mn+ 1
2

i+mx − 2M
n+ 1

2
i +M

n+ 1
2

i−mx
∆x2

+
M

n+ 1
2

i+1 − 2M
n+ 1

2
i +M

n+ 1
2

i−1

∆y2


− u

Mn+ 1
2

i+mx −M
n+ 1

2
i−mx

2∆x

− v
Mn+ 1

2
i+1 −M

n+ 1
2

i−1

2∆y

− (µ− λ)M
n+ 1

2
i

−
(
λ

K
M

n+ 1
2

i − aPn+ 1
2

i − bCn+ 1
2

i

)
M

n+ 1
2

i .

Com alguns procedimentos algébricos se tem:



226 Santos & Meyer

Mn+1
i−mx

(
− ∆tα

2∆x2
− ∆tu

4∆x

)
+Mn+1

i−1

(
− ∆tα

2∆y2
− ∆tv

4∆y

)
+Mn+1

i

(
−∆tλ

2
+

∆tα

∆x2
+

∆tα

∆y2
+

∆tµ

2
+ 1

)
+Mn+1

i+1

(
− ∆tα

2∆y2
+

∆tv

4∆y

)
+Mn+1

i+mx

(
− ∆tα

2∆x2
+

∆tu

4∆x

)
+

∆t

2
Mn+1
i

(
λ

L

Mn+1
i +Mn

i

2
− aP

n+1
i + Pni

2
− bC

n+1
i + Cni

2

)
=

= Mn
i−mx

(
∆tα

2∆x2
+

∆tu

4∆x

)
+Mn

i−1

(
∆tα

2∆y2
+

∆tα

4∆y

)
+Mn

i

(
∆tλ

2
− ∆tα

∆x2
− ∆tα

∆y2
− ∆tµ

2
+ 1

)
+Mn

i+1

(
∆tα

2∆y2
− ∆tv

4∆y

)
+Mn

i+mx

(
∆tα

2∆x2
− ∆tu

4∆x

)
−

− ∆t

2
Mn
i

(
λ

L

Mn+1
i +Mn

i

2
− aP

n+1
i + Pni

2
− bC

n+1
i + Cni

2

)
.

Analogamente, para a população P (pacas), se tem:

∂P

∂t
= αp

(
∂2P

∂x2
+
∂2P

∂y2

)
− (µp − λp)P −

(
λp
K
P +

λpγc
K

C − apM
)
P.

Usando o método das diferenças finitas, se tem:

Pn+1
i − Pni

∆t
= αp

Pn+ 1
2

i−mx − 2P
n+ 1

2
i + P

n+ 1
2

i+mx

∆x2
+
P
n+ 1

2
i−1 − 2P

n+ 1
2

i + P
n+ 1

2
i+1

∆y2

−
− (µp − λp)P

n+ 1
2

i −
(
λp
K
P
n+ 1

2
i +

λpγc
K

C
n+ 1

2
i − apM

n+ 1
2

i

)
P
n+ 1

2
i .

Com alguns procedimentos algébricos se tem:
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2
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2
+ 1
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)
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2
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K
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2
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i +Mn
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2

)
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)
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(
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)
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(
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2
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∆x2
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∆y2
− ∆tµp

2
+ 1

)
+ Pni+1

(
∆tαp
2∆y2

)
+ Pni+mx

(
∆tαp
2∆x2

)
+
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2
Pni

(
λp
K

Pn+1
i + Pni

2
+
λpγc
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2
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i +Mn

i

2
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.

Analogamente, para C (cotias), se tem:

∂C

∂t
= αc

(
∂2C

∂x2
+
∂2C

∂y2

)
− (µc − λc)C −

(
λc
K
C +

λpγc
K

P − acM
)
C.

Com algumas manipulações algébricas, se tem:
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Cn+1
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i + Cni

2
− λcγp

K

Pn+1
i + Pni

2
− ac

Mn+1
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.



A · (Mn,Mn+1, Pn, Pn+1, Cn, Cn+1) ·Mn+1 =

= B · (Mn,Mn+1, Pn, Pn+1, Cn, Cn+1) ·Mn;

Ap · (Mn,Mn+1, Pn, Pn+1, Cn, Cn+1) ·Mn+1 =

= Bp · (Mn,Mn+1, Pn, Pn+1, Cn, Cn+1) ·Mn;

Ac · (Mn,Mn+1, Pn, Pn+1, Cn, Cn+1) ·Mn+1 =

= Bc · (Mn,Mn+1, Pn, Pn+1, Cn, Cn+1) ·Mn.

(5.11)

A não linearidade de 5.11 será abordada pelo método de Douglas-Dupont (Sos-
sae, 2003).

6. Implementações computacionais

Nestas simulações, as densidades populacionais iniciais P e C das duas espécies
(paca e cotia, respectivamente) serão distribuı́das de forma homogênea na parte do
domı́nio não desmatado, e nula na parte de mata destruı́da.

A tabela seguinte mostra os parâmetros utilizados nesta simulação.
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Tabela 2: Tabela dos parâmetros usados nas simulações das dinâmicas iterativas. Fonte: auto-
ria própria, usando as imagens divulgadas pelo INPE.

Par. Valor Par. Valor Par. Valor Unid.

α 0.327 × 10−2 αp 0.14 × 10−5 αc 0.1325 × 10−5 área/tempo
µ 0.0 µp 0.001 µc 0.003 no real

u 0.01 up 0.0 uc 0.0 km/mês

v 0.0075 vp 0.0 vc 0.0 km/mês

λ 0.115 λp 0.171 λc 0.0156 no real

L 16.7101 K 20.7101 K 20.7101 no real

a −1 × 10−8 ap 2, 15 × 10−8 ac 1, 65 × 10−6 área/ind. t2

b −0.2e− 7 γc 0.002 γp 0.001 área/ind. t2

A tabela 2 mostra os parâmetros utilizados na simulação do convı́vio entre duas
espécies competidoras, sem caracterı́stica migratória sob o aumento de densidade de
vegetação.

Os parâmetros up; vp;uc; vc são considerados nulos porque as espécies paca e
cotia, não possuem caracterı́stica migratória, µ é nulo inicialmente para que os resulta-
dos qualitativos sejam mais visı́veis na solução aproximada, como visto anteriormente.
Portanto, é suposto aqui que as simulações tentam retratar o convı́vio destas espécies
diante da recuperação de M .

Os gráficos a seguir descrevem a partir das condições iniciais o comportamento
evolutivo de M,P e C em instante escolhidos, a saber t = 0; 131.

Neste cenário observamos um comportamento qualitativamente semelhante ao
anterior no que diz respeito à recuperação da floresta. Ao longo do tempo as condições
ambientais vão favorecendo o convı́vio entre espécies e após t = 131 vimos que a
mata já está totalmente recuperada, porém ainda não está totalmente ocupada pelas
espécies. Somente algum tempo depois esta área recuperada passa a ser ocupada.

Distribuição inicial da mata e das espécies competidoras.



230 Santos & Meyer

Figura 8: Densidade ini-
cial de vegetação – M(0).
Fonte: Geradas pelo MA-
TLAB como resultados das
simulações.

Figura 9: Distribuição ini-
cial da população de pacas –
P (0). Fonte: Geradas pelo
MATLAB como resultados
das simulações.

Figura 10: Distribuição ini-
cial da população de cotias –
C(0). Fonte: Geradas pelo
MATLAB como resultados
das simulações.

Para o instante de tempo t = 131 temos as figuras 11, 12 e 13.

Figura 11: Densidade final da vegetação – M(131). Fonte: Geradas pelo MATLAB como
resultados das simulações.

Figura 12: Distribuição final da população de pacas – P (131). Fonte: Geradas pelo MATLAB
como resultados das simulações.



Modelagem matemática de aumento de densidade de vegetação ... 231

Figura 13: Distribuição final da população de cotias – C(131). Fonte: Geradas pelo MATLAB
como resultados das simulações.

Com t = 131 unidades de tempo, o que corresponde ao tempo final de 11 anos
pode-se perceber agora que a área anteriormente afetada pelo desmatamento já está
totalmente recuperada e estes resultados são coerentes com a realidade. Porém as
espécies P e C ainda não estão totalmente recuperadas, ainda estão em fase de au-
mento das densidades populacionais e levarão mais algum tempo para se recuperarem
totalmente.

Observamos que a área que foi afetada pelo desmatamento é onde há as meno-
res densidades populacionais. Desse modo a competição interespecı́fica está influen-
ciando negativamente na dinâmica populacional.

Por outro lado, as regiões onde se tem maior densidade populacional das espécies
P e C se situam onde não se teve impacto do desmatamento.

7. Conclusões

Neste cenário observamos um comportamento qualitativamente semelhante ao
anterior no que diz respeito à recuperação da floresta e das espécies competidoras.

Para as espécies competidoras vimos que os modelos aqui apresentados podem
ser relevantes instrumentos matemáticos que contribuam significativamente para os
planos e execução de ações governamentais de preservação da biodiversidade, forta-
lecendo o equilı́brio ecológico entre as espécies e ampliando a diversidade, visando o
resgate de regiões já destruı́das, de modo consciente e planejado.

A matemática aplicada e computacional na subárea de ecologia matemática
pode e deve criar ambiente e instrumento de simulação para suporte técnico a en-
tidades governamentais auxiliadoras na analise de procedimentos de possı́vel e/ou
provável impacto ambiental.
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