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Prefácio:

Este é o vigésimo nono número da revista, contendo os artigos

que foram submetidos e aprovados para publicação neste número

da revista, especialmente dedicado às contribuições para esta im-

portante área de 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 às outras áreas

do conhecimento.

Comissão Editorial – IMECC-UNICAMP.
Campinas, 1o de dezembro de 2019.
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Biomatemática 29 (2019), 01–16 ISSN 1679-365X

Uma Publicação do Grupo de Biomatemática IMECC – UNICAMP

Um modelo de histerese para um sistema

marinho

Raul A. Assis1, Luciana M. E. Assis2, Polyanna P. C. Petry 3
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Resumo. Neste trabalho apresentamos um modelo de um sistema marinho

composto por uma população de algas (macroscópicas), ouriços, peixes e ho-

mem. As populações modeladas explicitamente são as populações de ouriços e

peixes, sendo que as relações com outras espécies são modeladas indiretamente.

O modelo é um aperfeiçoamento daquele proposto por Rustici et al. (2017),

que descreve adequadamente uma propriedade de bi-estabilidade e histerese do

sistema, mas falha em representar realisticamente os dois estados alternativos

do ecossistema. O modelo apresentado mantém a caracteŕıstica de histerese

e bi-estabilidade, além de descrever com precisão os dois estados alternativos

chamados “floresta de algas” e “deserto de ouriços”. A análise do sistema é

feita principalmente através de simulações numéricas que buscam ilustrar o

comportamento de histerese.

Palavras-chave: Biomatemática; equações diferenciais; ouriços–algas;

presa–predador.

1. Introdução

Florestas de algas são comunidades marinhas em recifes dominadas por

ouriços e algas marinhas (North e Pearse, 1970). Na ausência de excesso de
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2luciana.eliasdeassis@gmail.com
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predação por parte dos ouriços, tais comunidades apresentam grande diversi-

dade e uma vibrante floresta de algas marinhas. Tais sistemas são altamente

produtivos e são habitat para muitas espécies que são importantes tanto do

ponto de vista ecológico como comercial (Konar e Estes, 2003; Bonaviri et al.,

2012).

Desertos de ouriços são caracterizados por uma excessiva predação da

população de algas, por parte dos ouriços, levando a uma baixa produtividade

primária e reduzida complexidade da cadeia trófica. Dessa forma, tal estado

pode ser considerado como um colapso do sistema original (Simenstad et al.,

1978; Chapman e Johnson, 1990; Sivertsen, 1996; Graham, 2004; Christie et al.,

2009).

Uma vasta documentação sobre transições entre esses estados, tem sido

acumulada (Sala et al., 1998; Pinnegar et al., 2000; Steneck et al., 2002). Uma

forma de analisar essa transição é vê-la como uma “mudança de fase” no sistema

(Filbee-Dexter e Scheibling, 2014). Tal formulação permite compreender que

o sistema ecológico pode exibir um comportamento de histerese e, portanto,

apresentar mudanças de fases que não sejam facilmente reverśıveis.

Modelos matemáticos são ferramentas valiosas no aux́ılio da análise de

tal tipo de comportamento, pois podem identificar variáveis cŕıticas que con-

trolam tais mudanças de fase (Ludwig et al., 1978; Murray, 1989). Para este

sistema em particular, um modelo foi proposto recentemente por Rustici et al.

(2017). Apesar de representar corretamente o fenômeno de histerese, tal mo-

delo é incoerente no sentido em que o estado de desertificação é representado

como mais produtivo do que o da floresta de algas.

Neste artigo propomos um modelo para representar adequadamente o

fenômeno de histerese, sugerido pelos pesquisadores especialistas no sistema

ecológico (Filbee-Dexter e Scheibling, 2014; Rustici et al., 2017) mas que tam-

bém seja coerente do ponto de vista de decisão estratégica da poĺıtica pesqueira.

Isto é, ao representar o estado de desertificação como mais produtivo (também

no sentido de abundância de peixes), o modelo proposto por Rustici et al.

(2017) não é aconselhado para tal uso.

Dentro do mesmo contexto teórico de modelagem matemática através de

equações diferenciais para as dinâmicas populacionais (Murray, 1989; Edelstein-

Keshet, 2005) de ouriços e peixes predadores, desenvolveremos e apresentare-

mos simulações numéricas de um modelo capaz de apresentar as caracteŕısticas

mencionadas acima. Ou seja, um modelo matemático que descreva a interação
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entre pesca, peixes predadores de ouriços e a população de ouriços que des-

creva com precisão o processo de histerese no sistema e seja coerente com as

observações de menor produtividade do estado desertificado.

2. O modelo

O uso de equações diferenciais para representação e análise de fenômenos

naturais pode ser traçado, pelo menos, até os trabalhos de vanguarda de New-

ton e Leibnitz (Newton, 1999; Eves, 2011). Seu uso nas Ciências Naturais foi

tão bem-sucedido que, por vezes, as próprias equações foram tomadas como

guias na descoberta de novos fenômenos, como, por exemplo, novos planetas

(Miller, 2003) ou a a curvatura do espaço (Dyson et al., 1920).

No caso de sistemas ecológicos, os trabalhos de Lotka (1910) e Volterra

(1926) foram fundamentais como fomentadores da aplicação do mesmo tipo de

ferramenta também a sistemas biológicos. Escrito em notação contemporânea,

uma formulação de tipo Lotka-Volterra para um sistema tipo presa-predador

pode ser escrito como:

dX

dt
= rXX −A XY

dY

dt
= −mY +AE XY

(2.1)

sendo que X representa a quantidade de presas (que pode ser medida, por

exemplo, em biomassa), Y representa a quantidade de predadores, rX é a taxa

per capta reprodutiva máxima das presas, m é a taxa per capta de mortalidade

dos predadores, a constante A representa uma uma taxa de predação per capta

por predador e E um fator de conversão dos recursos de presas capturadas em

novos predadores.

Apesar de tal formulação conduzir a resultados interessantes, ela sofre de

várias limitações. Na ausência de predadores, o modelo leva a um crescimento

ilimitado do número de presas. A taxa de predação por predador também é

ilimitada, isto é, aumentando ilimitadamente o número de presas, o número

de presas consumidas por unidade de tempo pelos predadores também tende

a infinito. Isso representaria predadores insaciáveis, o que é, claramente, ir-

reaĺıstico para muitas espécies, em particular, peixes. Holling (1966) propôs

uma série de funções-resposta para estender os sistemas tipo presa-predador

e evitar tais contradições. Em particular, a função-resposta conhecida como
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Holling-Type III:

P (X) = Pmax

X2

X2 +B2
(2.2)

que representa uma taxa de predação por predador que tende a um limite

máximo Pmax e B é um limiar a partir do qual a taxa de predação começa a

apresentar saturação.

O modelo de Rustici et al. (2017) adota exatamente uma função deste

tipo para descrever a interação presa-predador:

dX

dt
= rXX(1−X/KX)−A

X2

X2 +B2
Y

dY

dt
= rY Y (1− Y/KY ) +AE

X2

X2 +B2
Y − s

√

Y

(2.3)

em que KX é a capacidade de suporte do meio para as presas, KY a capacidade

de suporte de predadores, A a taxa máxima de predação por predador, E um

“fator de conversão” de presas capturadas para reprodução de predadores, rY

a taxa reprodutiva máxima dos predadores e s um parâmetro que representa

a intensidade da atividade pesqueira. Observa-se a presença de um termo

que visa representar a atuação da atividade de pesca: −s
√

Y . Na verdade,

tal termo está relacionado com modelos que foram criados para representar

“comportamentos de bando” (Ajraldi et al., 2011). Em tal tipo de modelo,

supõe-se que os predadores não possuem a possibilidade de interagir com todas

as presas, mas somente com uma “fronteira” do bando. Em tal caso, admite-se

que o número de interações e, portanto, a taxa de predação, seja proporcional

à raiz da quantidade de presas. A aplicação de tal tipo de interação é, no

mı́nimo, questionável para o caso em questão, que modela a interação entre

pescadores e cardumes de peixes.

Abaixo, citamos um trecho de Rustici et al. (2017), no qual tal for-

mulação é apresentada:

“The simplest function that can be assumed in this context is a

linear form g(Y ) = sY . However this type of function makes the

system too sensible to fishing activity and, since there is no experi-

mental evidence of which form is the most suitable. In analogy to

the new symbiotic model Ajraldi et al. (2011) we consider here the

nonlinear contribution g(Y ) = s
√

Y . From a qualitative point of

view, the nonlinear contribution g(Y ) = s
√

Y does not change the

results but the latter allows us to vary the fishing parameter s over

a wider range.”.
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Os próprios autores reconhecem que não há uma razão clara para adoção de tal

termo, citando apenas “sensibilidade” excessiva no caso do uso do termo sY .

Tal afirmação não faz sentido, uma vez que a sensibilidade e a região de va-

riação dos parâmetros não são absolutas e dependem, inclusive, das unidades de

medida adotadas. Sendo assim, comparação de comprimento de intervalos não

possui nenhum sentido absoluto de sensibilidade e não servem para justificar

a adoção, ou não, de um certo tipo de termo. Além disso, os comportamentos

qualitativos dos sistemas não são equivalentes, uma das diferenças é que na

origem o sistema com a raiz possui uma singularidade no Jacobiano, enquanto

que o termo mais simples −sY , não.

O modelo de Rustici et al. (2017) apresenta uma propriedade indesejável

do ponto de vista de representação realista do sistema ecológico em questão.

Segundo Filbee-Dexter e Scheibling (2014):

Sea urchin barrens have much lower primary productivity and ha-

bitat structural complexity than kelp beds and consequently can

be considered a collapse of the kelp state (Simenstad et al. 1978,

Chapman & Johnson 1990, Sivertsen 1996, Graham 2004, Christie

et al. 2009).

Ou seja, o estado de desertificação leva a um colapso do ecossistema e a uma

produtividade primária menor. Também, segundo (McClanahan e Muthiga,

1988), a remoção dos predadores através da pesca em recifes quenianos resul-

taram na expansão da população de ouriços-do-mar que, aparentemente, levou

a um decréscimo de corais vivos, perda de complexidade trófica, diversidade

de espécies e biomassa de peixes. Tais evidências indicam que o estado de de-

sertificação, representado no modelo por estados de alta densidade de presas,

deveria estar associado a uma densidade inferior de predadores (peixes) quando

comparado ao estado não perturbado. Neste ponto o modelo de Rustici et al.

(2017) falha, pois associa ao estado de desertificação densidade de predadores

superiores àquela do estado não perturbado.

Em vista do mencionado nos parágrafos anteriores, nossa proposta de

modificação do modelo de Rustici et al. (2017) baseia-se sobre dois pontos

principais: modificar a hipótese de que a capacidade de suporte do meio para

predadores é constante e propor uma outra forma para o termo que representa

a atividade de pesca. Dado que a produtividade primária do meio é inferior no

caso de desertificação, sugerimos a inclusão de uma dependência decrescente

com relação à X. Dessa forma, os ouriços-do-mar terão um impacto positivo
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na população de predadores (através do termo Holling Tipo III), mas também

terão um efeito negativo, através da redução da capacidade de suporte, que

representa a redução da produtividade primária do meio ambiente. Finalmente,

para o termo de pesca, sugerimos a adoção do termo mais simples, −sY , uma

vez que a sensibilidade, mencionada pelos autores, não é, de fato, um problema

real.

Para o impacto na capacidade de suporte, causada pelo aumento de

predadores, sugerimos uma das formas funcionais mais simples: KY (X) ≡

YM (1 − X/C), onde YM representa a capacidade de suporte sem que exista

uma redução e C > KX representa a população de peixes que reduziria a zero

a capacidade de suporte de peixes do meio. Naturalmente, capacidades de

suporte negativas não têm sentido biológico, de modo que temos a condição

X < C. Note que o termo da dinâmica de crescimento rY Y (1 − Y/KY (X)),

representa a relação com presas alternativas aos ouriços, enquanto que o efeito

positivo dos ouriços sobre a população de peixes predadores é dado pelo termo

de predação expĺıcita AEP (X)Y .

Desta forma, temos ambos os efeitos inclúıdos no modelo. Um deles é

direto, através da predação dos peixes sobre os ouriços, outro indireto, no qual

os ouriços tornam o habitat menos produtivo através da redução da população

de algas. Incluindo tais hipóteses, ficamos com o modelo:

dX

dt
= rXX(1−X/KX)−A

X2

X2 +B2
Y

dY

dt
= rY Y

(

1−
Y

YM (1−X/C)

)

+AE
X2

X2 +B2
Y − sY

(2.4)

A Figura 1, ilustra as relações ecológicas entre as espécies envolvidas.
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Figura 1: Esquema com as relações ecológicas do sistema marinho. As po-

pulações de ouriço e peixes são modeladas explicitamente. A influência humana

sobre a população de peixes é expressa através do parâmetro s de intensidade

de pesca. A interação dos ouriços com as algas e destas com os peixes é dada

através da dependência de KY com relação a X na forma de uma função de-

crescente. Os ouriços diminuem a população de algas, cuja redução leva à uma

menor produtividade primária que leva a uma menor quantidade de alimento

dispońıvel para os peixes.

3. Análise do modelo

Para facilitar as simulações, adotamos um versão adimensionalizada do

modelo, fazendo x = X/KX , y = Y/YM e t∗ = rXt, obtendo (já abandonando

os asteriscos para t∗):

dx

dt
= x(1− x)− a

x2

x2 + b2
y

dy

dt
= ry

(

1−
y

1− x/c

)

+ ad
x2

x2 + b2
y − fy

(3.5)
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em que a = AYM/(rXKX), b = B/KX , c = C/KX , d = KXry/(YMrX) e

f = s/rx são parâmetros adimensionais.

As curvas de anulação para ẋ e ẏ, respectivamente, são dadas por:

x

(

−a x
y

b2 + x2
− x+ 1

)

= 0

y

(

r

(

−

y

−
x
c
+ 1

+ 1

)

+ a d
x2

b2 + x2
− f

)

= 0

(3.6)

Os pontos de equiĺıbrio com ao menos uma das populações nulas são

O = (0, 0), P =
(

0, −f+r
r

)

e Q = (1, 0).

A matriz Jacobiana no ponto O é dada por

JO =

(

1 0

0 −f + r

)

que possui autovalores 1 e −f + r, portanto, a origem é instável.

Para o ponto P , a matriz jacobiana é dada por

JP =

(

1 0
−f2

−r2+2 f r
c r

f − r

)

e possui 1 e f − r como seus autovalores, portanto, P é instável.

No caso do ponto Q, a matriz jacobiana é

JQ =

(

−1 −
a

b2+1

0 −f + r + a d
b2+1

)

e seus autovalores são −1 e a d−b2 f+b2 r−f+r
b2+1

. Portanto, Q é instável se f <

r + ad
b2+1

e estável caso contrário. Basicamente, essa condição nos informa que

a pesca muito intensa leva à extinção dos peixes. Desejamos simular condições

nas quais existem dois estados de coexistência estáveis, um com maior po-

pulação de peixes, representando a floresta de algas e outro com menor po-

pulação, representando o deserto de ouriços. Desta forma, serão simulados

apenas cenários nos quais a condição de instabilidade de Q é satisfeita, isto é,

a intensidade de pesca f é menor que r + ad
b2+1

.

Os pontos de equiĺıbrio com ambas as populações não-nulas são deter-

minados pela interseção das curvas:

y1(x) =
(1− x)(x2 + b2)

ax

y2(x) =

(

1−
f

r
+

ad

r

x2

x2 + b2

)

(1− x/c)

(3.7)
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A tentativa de obter fórmulas expĺıcitas para os pontos de equiĺıbrio

com ambas as populações não-nulas leva à equações intratáveis, de forma que

ilustraremos o comportamento do modelo através de simulações numéricas.

Na figura 2 apresentamos simulações que já indicam o comportamento

de histerese do sistema, bem como a caracteŕıstica reaĺıstica de representar o

estado “deserto de ouriços” com uma densidade de peixes menor que o estado

“floresta de algas”.

Fixando os parâmetros a = 0.5, b = 0.1, c = 1.5, d = 0.5 e r = 0.5,

e variando apenas a intensidade de pesca (f), que representa exatamente a

variável antropomórfica, podemos obter um, dois ou três equiĺıbrios para o

sistema. O ponto P1, o único viável para valores pequenos de f(< 0.33) é

ilustrado na figura 2-a), e representa o estado “floresta de algas”, pois está

relacionado com uma pequena população de ouriços e uma grande população

de peixes. Note que tal ponto é estável, atraindo todas as trajetórias simuladas

no sistema.

Ao aumentarmos a intensidade de pesca, quando o parâmetro f ultra-

passa o valor cŕıtico de aproximadamente 0.33, ocorre uma bifurcação do tipo

sela-nó no sistema, dando origem a dois outros pontos de equiĺıbrio, P2 e P3,

ilustrados na figura 2-b). O ponto P2 é sempre instável, de forma que não

atrai trajetórias, não sendo observável do ponto de vista biológico. O ponto P3

é estável, sendo capaz de atrair certas trajetórias do sistema, dependendo da

condição inicial. No caso de um sistema que estivesse posicionado inicialmente

no estado P1 (“floresta de algas”), mesmo com o aumento de f além do valor

limı́trofe 0.33, o sistema permaneceria no estado P1, pois este ainda é estável.

Continuando a aumentar a intensidade da pesca, quando f atinge o valor

cŕıtico de aproximadamente 0.46, temos um encontro também do tipo sela-nó

entre P1 e P2, de forma que ambos passam a ser inviáveis, restando apenas

P3 como ponto estável, situação illustrada na figura 2-c). Neste caso temos a

representação de um colapso no sistema, que se move do estado “floresta de

algas” para o estado “deserto de ouriços”.

A figura 2-d) ilustra que se fizermos o caminho inverso, reduzindo f

novamente para o intervalo 0.33 < f < 0.46, o sistema não retorna a P1,

demonstrando a caracteŕıstica de histerese do sistema e ilustrando o cuidado

necessário na manutenção da diversidade ecológica.

As simulações ilustradas na figura 2 pode ser resumida em um único dia-

grama de bifurcação em função do parâmetro f , ilustrando o ciclo de histerese
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a) b)

c) d)

Figura 2: Ilustração do fenômeno de histerese. A curva y1 é a curva de anulação

de ẋ, enquanto que y2 é a anulação de ẏ. P1 representa o equiĺıbrio em que há

uma pequena população de ouriço e grande população de peixes, representando

o estado de “floresta de algas”. P2 é um equiĺıbrio instável, sem interesse

do ponto de vista biológico. P3 representa um estado com alta população de

ouriços e baixa população de algas, representando o estado “deserto de ouriços”.

Para todas as simulações temos a = 0.5, b = 0.1, c = 1.5, d = 0.5 e r = 0.5,

enquanto que f , a intensidade de pesca é variável. a) Floresta de algas f < 0.33;

b) Floresta de algas (bi-estabilidade) 0.33 < f < 0.46; c) Deserto de ouriços

(colapso) f > 0.46; d) Deserto de ouriços (bi-estabilidade) 0.33 < f < 0.46.
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Figura 3: Diagrama de Bifurcação para População de Ouriços. Para a si-

mulação a = 0.5, b = 0.1, c = 1.5, d = 0.5 e r = 0.5, enquanto que f , a inten-

sidade de pesca, é representado pelo eixo horizontal e a população de ouriços

é representado pelo eixo vertical. As linhas tracejadas representam a transição

abrupta (descont́ınua) da população de ouriços (x) variando o parâmetro de

pesca (f).

e as bifurcações entre P2 e P3 e depois entre P2 e P1. Na figura 3 apresentamos

tal diagrama.

Como podemos observar, para valores de f menores que o valor cŕıtico

f1 ≈ 0.33, temos a existência apenas de P1, que é estável. Atravessando o valor

cŕıtico f1 o sistema apresenta mais dois pontos de equiĺıbro, um instável (P2)

e outro estável (P3) em uma bifurcação sela-nó. O sistema permanece em P1

devido às condições iniciais. Atravessando o valor cŕıtico de f2 ≈ 0.46, temos

que ocorre o colapso do sistema, que move-se para P3, o único ponto estável.

Nesta situação, o retorno do parâmetro f ao intervalo f1 < f < f2 não retorna

o sistema a P1, de forma que f deve ser reduzido para valores inferiores a f1,

completando o circuito de histerese apresentado nas figuras 3 e 4.

É importante ressaltar como o colapso do sistema, da floresta de algas

para o deserto de ouriços representa um aumento da população de ouriços e uma

diminuição na população de peixes, devido à perda de produtividade primária.

Isto pode ser visto observando as figuras 3 e 4, observando as coordenadas x e

y dos pontos P1 e P2. Desta forma, a principal fraqueza do modelo de Rustici

et al. (2017) é evitada, levando a um modelo mais coerente do ponto de vista

biológico.
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Figura 4: Diagrama de Bifurcação para População de Peixes. Para a simulação

a = 0.5, b = 0.1, c = 1.5, d = 0.5 e r = 0.5, enquanto que f , a intensidade de

pesca, é representado pelo eixo horizontal e a população de peixes é represen-

tado pelo eixo vertical. As linhas tracejadas representam a transição abrupta

(descont́ınua) da população de peixes (y) variando o parâmetro de pesca (f).

4. Conclusões

Foi apresentado um novo modelo para descrever um ecossistema mari-

nho. Nossos resultados indicam que o modelo cumpre melhor o papel de des-

crever mais realisticamente o comportamento do sistema biológico real, quando

comparado a uma proposta recente de modelo (Rustici et al., 2017). Neste sen-

tido, o modelo proposto é um melhoramento para a descrição do fenômeno de

histerese em sistemas ecológicos reais.

Mesmo que a análise numérica apresentada não esgote a análise do mo-

delo, ela é suficiente para indicar que uma tentativa de calibragem do modelo

a dados reais pode ser efetuada. Filbee-Dexter e Scheibling (2014) apresen-

tam dados de estimativas de densidades limı́trofes para as transições. Com

tais dados podeŕıamos tentar estimar parâmetros para representar os sistemas

descritos pelos autores. Tal tipo de abordagem fica reservada para trabalhos

futuros.
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Resumo. O capim pangolão (Digitaria pentzii) é uma gramı́nea originária

da África, é adaptada a uma ampla diversidade de solos. Os solos das regiões

Semiáridas em sua maioria contem baixos teores de fósforo, um dos elementos

que mais limita a produtividade das forrageiras. Assim para a obtenção de pro-

dutividades elevadas das forrageiras nestes solos torna-se necessária e impres-

cind́ıvel aplicação de bioestimulantes. Objetivou-se verificar a melhor lâmina

de irrigação e melhor dosagem de bioestimulante que maximize o crescimento

do capim pangolão. O delineamento experimental foi em blocos casualizados,

no esquema fatorial 3 x 3 sendo três ńıveis de lâminas de irrigação (50%, 75%

e 100% da ETc) e três ńıveis de bioestimulante (0, 4 e 8 ml por litro), com

quatro repetições. Foi utilizado a superf́ıcie de resposta para avaliar o cresci-

mento da altura de planta, comprimento e diâmetro de colmo, comprimento e

largura de lâmina foliar. Altura foi maximizada em 42 cm utilizando 75,29%

ETc e 3,6 ml/L, o comprimento de colmo teve seu máximo 12,59 cm quando

utilizado 81,47% ETc e 1,61 ml/L, enquanto o diâmetro de colmo maximizou

em 4,17 cm quando submetido a 79,79% ETc e 7,16 ml/L. O comprimento

e largura foliar teve seus máximos utilizando 81,02% ETc e 62,57% ETc e

8,38 ml/L e 6,79 ml/L de bioestimulante. A utilização da lâmina de irrigação

e do bioestimulante promovem incrementos no desenvolvimento de Digitaria

pentzii.
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1. Introdução

O capim pangolão (Digitaria pentzii Stent.) é uma gramı́nea originária

da região da Rodésia, na África. É uma espécie adaptada a uma ampla di-

versidade de solos, necessitando de precipitação pluvial média anual superior

a 380 mm e temperatura do ar entre 14 e 34◦C para seu estabelecimento e

desenvolvimento (Pupo, 1987).

O Semiárido pernambucano é uma região que possui grande potencial

pecuário, entretanto, apresenta baixa disponibilidade e qualidade das forragens

ao longo do ano decorrente da sazonalidade das chuvas e dos longos peŕıodos de

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

quatro meses ao ano (Lucena et al., 2016). 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.

O déficit h́ıdrico no semiárido Pernambucano é bastante comum, esse

déficit, causado pelo estresse h́ıdrico, provocam mudanças na anatomia, fisi-

ologia e bioqúımica das plantas (Lucena et al., 2019), podendo afetar todos

os seus estágios de desenvolvimento ((Balardin et al., 2011),(Cavalcante et al.,

2009)), até a produtividade (Bilibio et al., 2010), fazendo essas plantas desen-

volverem mecanismos de tolerância ou até mesmo de adaptação à tais condições

(Silva et al., 2011). O conhecimento do desempenho das plantas forrageiras em

condições de estresse h́ıdrico é de grande valia para auxiliar no entendimento

do efeito do peŕıodo ”seco”na produção de forragem, permitindo assim o uso de

práticas de manejo viáveis para melhorar o cultivo durante esse peŕıodo Araújo

et al. (2019).

Os solos das regiões Semiáridas, em sua maioria, contem baixos teores

de fósforo, um dos elementos que mais limita a produtividade das forrageiras.

O fósforo tem influência marcante no crescimento do sistema radicular e no

perfilhamento das gramı́neas forrageiras ((Cecato et al., 2008), (Volpe et al.,

2008), (Patês et al., 2008), (Bezerra et al., 2017)). Assim, para a obtenção

de produtividades elevadas das forrageiras nestes solos, torna-se necessária e

imprescind́ıvel aplicação de bioestimulantes.

Os bioestimulantes são complexos à base de hormônios que podem pro-

mover uma resposta benéfica à planta, muitas vezes, podem fazer com que a

planta expresse melhor o seu potencial genético ou simplesmente fazer com que

a planta responda melhor a uma situação adversa de estresse. O emprego de bi-
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oestimulantes vem sendo cada vez mais estudado e aplicado na agricultura mo-

derna com o objetivo de otimizar a produção em diversas culturas (Neto et al.,

2004). Os bioestimulantes podem ter ação direta na atividade meristemática

e influência nos processos fisiológicos, alterando assim a morfologia dos órgãos

vegetais das plantas e promovendo seu desenvolvimento ou inibindo-os (Castro

et al., 2008). Todos esses aspectos supracitados (estresse h́ıdrico e aplicação de

bioestimulante) nos solos do semiárido Pernambucano faz necessário o estudo

de superf́ıcie de resposta a fim de definir a melhor lâmina de irrigação e melhor

dosagem de bioestimulante que maximizam o rendimento das culturas.

A metodologia de superf́ıcie de resposta (MSR) é uma coleção de técnicas

estat́ısticas úteis para modelagem e análise nas aplicações em que a resposta de

interesse seja influenciada por duas ou mais variáveis. O objetivo é otimizar essa

resposta, podendo ser representada graficamente e utilizadas de três formas:

descrever como as variáveis em teste afetam as respostas, determinar as inter-

relações entre as variáveis em teste e descrever efeitos combinados das variáveis

em teste sobre a resposta (Achcar et al., 2016).

Nas últimas décadas o crescimento de gramı́neas forrageiras vem sendo

bastante estudado como relatado nos trabalhos de Ikeda et al. (2013) avaliando

o crescimento inicial de Urochloa spp., Mata et al. (2011) e Portes et al. (2000)

avaliando o crescimento de Brachiaria brizantha, Oliveira et al. (2000) avali-

ando o crescimento de Tifton 85’ Bermudagrass (Cynodon spp.), Dall’Agnol

et al. (2004) estudaram o crescimento de capim-elefante, Rosa et al. (2007)

estudaram o crescimento de Capim-Tanzânia, Almeida et al. (2017) estuda-

ram o crescimento de Pennisetum galucum e Lucena et al. (2019) avaliaram o

crescimento de sorgo.

2. Objetivos

– Verficar a melhor lâmina de irrigação e melhor dosagem de bioestimulante

que maximize o crescimento forrageiro do capim pangolão



20 Lucena, Leite, Borja & Costa

3. Metodologia

3.1 Área de Estudo

O experimento foi conduzido de maio a julho de 2019, na área experimen-

tal do Grupo de Estudos em Forragicultura (GEFOR), na Universidade Federal

Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UFRPE/UAST),

localizada nas coordenadas geográficas 07◦ 57’ 01”S, 38◦ 17’ 53”O, a uma alti-

tude de 523 m, Figura 1. Conforme classificação de Köppen, o clima da região

é tipo BSwh, com média anual de precipitação, temperatura do ar e umidade

relativa do ar de 632.2 mm, 26 oC e 60%, respectivamente (Leite et al. 2017).

Figura 1: Distribuição espacial do munićıpio de Serra Talhada (Lucena, 2016)

3.2 Caracterização do Solo

O tipo de solo é classificado como Typical Haplic Cambisol Ta Eutrophic,

as amostras analisadas foram coletadas a uma profundidade de 20 cm, em

seguida, homogeneizado e passado em peneira de 2,0 mm. Posteriormente,

cerca de 10,0 Kg desse solo foi acondicionado em vasos plásticos com volume

de 14,42 dm3, perfurados no fundo e com uma camada de 2,0 cm de brita para

drenagem da água de irrigação.

As análises mostraram as seguintes caracteŕısticas: pH(água) = 7, 20;

P (extrator Mehlich I) = 40mg.dm−3;K+ = 0, 45;Ca2+ = 5, 3;Mg2+ = 1, 1;

Na+ = 0, 06;Al3+ = 0, 0;H+ = 1, 23;SB = 6, 91;CTC = 8, 14(cmolc.dm−3) e

V = 84, 89.
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3.3 Delineamento Experimental

O delineamento experimental foi em blocos casualizados (DBC), no es-

quema fatorial 3 x 3, com três ńıveis de lâminas de irrigação (50%, 75% e

100% da ETc) e três ńıveis de bioestimulante (0, 4 e 8 ml por litro), com qua-

tro repetições, totalizando 36 unidades experimentais, representadas por vasos

Figura 2.

Figura 2: Delineamento amostral (V1- 50% Etc e 0 ml/L ; V2- 50% Etc e 4

ml/L ; V3- 50% Etc e 8 ml/L; V4- 75% Etc e 0 ml/L ; V5- 75% Etc e 4 ml/L ;

V6- 75% Etc e 8 ml/L; V7- 100% Etc e 0 ml/L ; V8- 100% Etc e 4 ml/L ; V9-

100% Etc e 8 ml/L)

Inicialmente foram transplantados dois perfilhos de capim pagolão por

vaso. Para evitar condição de estresse h́ıdrico nos primeiros 30 dias após im-

plantação do experimento todas as plantas foram mantidas sob condição de

capacidade de campo, com base no método gravimétrico, utilizando-se balança

com precisão de 20,0 g. O conteúdo de água no vaso foi controlado diariamente

pelo peso do conjunto vaso + solo + água repondo-se o volume de água con-

sumido (evapotranspiração) pelo sistema solo-planta conforme Casaroli e Lier

(2008).

Aos 30 dias após o plantio (DAP) com o pleno pegamento das mudas

todas as plantas foram submetidas ao corte de uniformização, os mesmos fo-

ram realizados com a utilização de tesoura de poda e régua milimétrica. Em

seguida foram realizadas de 7 em 7 dias após o corte de uniformização a aferição

do comprimento de lâmina foliar (CF), largura de lâmina foliar (LF), compri-
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mento de colmo (CC), diâmetro de colmo (DC) e altura de plantas (AP). O

comprimento da lâmina foliar foi considerado como a distância entre a ĺıgula e

a extremidade do ápice foliar, para a largura da lâmina foliar foi considerada

como a maior medida intermediária central do limbo. O comprimento do colmo

foi considerado o ińıcio do colmo próximo à superf́ıcie do solo até a ĺıgula da

última folha completamente expandida, para o diâmetro do colmo, a avaliação

foi feita a 1,0 cm do colo, a altura de planta foi medida da superf́ıcie do solo

até a parte mais alta da planta.

3.4 Superf́ıcie de Resposta

Para análise das variáveis supracitadas foi utilizado a metodologia de

análise de superf́ıcie de resposta. A superf́ıcie de resposta para este estudo foi

definida pela equação 3.1 sendo a representação geométrica obtida quando uma

variável resposta é plotada como uma função de dois fatores quantitativos.

Y = f(X1, X2) + ǫ (3.1)

onde,

Y é a resposta (altura de planta, diâmetro e comprimento de colmo, largura e

comprimento de folha); X1 e X2 são os fatores (lâmina de irrigação e doses de

bioestimulante) e ǫ é o erro aleatório independente com distribuição normal.

Denota-se a resposta esperada por:

E(Y ) = f(X1, X2) = η

então,

η = f(X1, X2)

é chamada de superficie de resposta (Achcar et al., 2016).

No presente estudo a função f(X1, X2) é definida pela equação 3.2

Y = f(X1, X2) = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X1X2 + β4X
2

1
+ β5X

2

2
+ ǫ (3.2)



Superf́ıcie de resposta no desenvolvimento do capim Pangolão ... 23

em que, β0, β1, β2, β3, β4 e β5 são os parâmetros desconhecidos e ǫ é o erro

aleatório independente que segue distribuição normal de média 0 e variância

σ2 > 0 constante.

Codificando as variáveis X1 e X2 por:

x1u =
(X1u − X̄1)

sX1

e x2u =
(X2u − X̄2)

sX2

onde, u = 1, 2, ..., N ; N é o total de observações e X1u e X2u é o u-ésimo ńıvel

das variáveis independentes (lâmina de irrigação e doses de bioestimulante),

respectivamente.

A média amostral e o desvio padrão das variáveis X1 e X2 são represen-

tados por:

X̄1 =

N
∑

u=1

X1u

N
e X̄2 =

N
∑

u=1

X2u

N

sX1
=

√

√

√

√

N
∑

u=1

(X1u − X̄1)2

N
e sX2

=

√

√

√

√

N
∑

u=1

(X2u − X̄2)2

N

Assim a variável resposta Y fica definida depois da codificação das

variáveis pela equação 3.3:

Yu = β0 + β1x1u + β2x2u + β3x1ux2u + β4x
2

1u + β5x
2

2u + ǫu (3.3)

onde, ǫu é o erro aleatório independente e segue distribuição normal com

média zero e variância σ2 > 0 constante.

O modelo descrito em 3.3 pode ser reescrito na forma matricial pela

equação 3.4.

Y = βX + ǫ (3.4)

em que,

Y ′ = [Y1, Y2, ..., YN ], X é a matriz NXp; p = 6; β é um vetor pX1 de

parâmetros desconhecidos e ǫ′ = [ǫ1, ǫ2, ..., ǫN ].
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3.4.1 Estimação dos parâmetros

Utilizando o estimador de mı́nimos quadrados para o modelo tem-se que

a estimativa dos parâmetros é definida pela equação 3.5.

β̂ = (X ′X)−1X ′Y (3.5)

A fim de encontrar a melhor lâmina de irrigação (LI) e a dose de bioes-

timulante ideal (B) que maximize a altura da planta, diâmetro e comprimento

de colmo, largura e comprimento de folha de campim pangolão recorremos ao

ponto estacionário. Este ponto se existir será calculado através da equação 3.6.

∂Ŷ

∂X1

= 0 e
∂Ŷ

∂X2

= 0 (3.6)

ou seja, resolver o sistema de equações definido pelas equações 3.7 e 3.8:

∂Ŷ

∂X1

= β̂1 + 2β̂3X1 + β̂5X2 = 0 (3.7)

∂Ŷ

∂X2

= β̂2 + 2β̂4X2 + β̂5X1 = 0 (3.8)

3.4.2 Teste de hipótese

Para testar a significância do modelo ajustado é realizado um procedi-

mento de análise de variância (ANOVA). Considerando o sistema de equações

normais na euqação 3.9 definida abaixo.

X ′Xβ̂ = X ′Y (3.9)

Pode-se obter as somas de quadrados total (SQT), regressão (SQReg) e

reśıduos (SQR) pela ANOVA utilizando as equações 3.10, 3.11 e 3.12.

SQT = Y ′Y −

(
∑N

i=1
Yi)

2

N
(3.10)

SQR = Y ′Y − β̂′X ′Y (3.11)

SQReg = β̂′X ′Y −

(
∑N

i=1
Yi)

2

N
(3.12)



Superf́ıcie de resposta no desenvolvimento do capim Pangolão ... 25

O teste individual de significância de cada coeficiente pode conduzir a

otimização do modelo através da eliminação ou adição de termos. As hipóteses

utilizadas para testar qualquer um dos coeficientes de regressão são:

H0 : βi = 0 (3.13)

H1 : βi 6= 0

O teste utilizado para realizar o teste de hipótese em 3.13 é definido pela

equação 3.14.

t =
β̂i

√

V̂ (β̂i)
=

β̂i
√

ciiσ̂2

(3.14)

em que cii é o elemento da diagonal da matriz (X ′X)−1 correspondente ao

coeficiente em teste. A estat́ıstica do teste segue distribuição t com o número

de graus de liberdade do reśıduo.

3.4.3 Adequação do modelo

Para avaliar a adequação do modelo foi utilizado o coeficiente de deter-

minação do modelo ajustado R2

aju definido pela equação 3.15.

R2

aju =
R2(N − 1)− p

N − p− 1
; 0 ≤ R2

aju ≤ 1 (3.15)

onde, R2 = SQReg
SQT

.

4. Resultados

Verifica-se na Figura 3 comportamento quadrático da altura de planta,

atingindo seu máximo de 42 cm quando utilizado uma lâmina de irrigação de

75,29% ETc e 3,6 ml/L de bioestimulante.
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Figura 3: Superf́ıcie de resposta para altura de planta do capim pangolão em

função da lâmina de irrigação e do bioestimulante

A superf́ıcide de resposta definida pela equação 4.16 para altura de planta

do capim pangolão mostrou uma precisão de 97,86% sugerindo um ótimo ajuste.

AP = 1, 29B + 1, 054LI − 0, 179B2

− 0, 007LI2 (4.16)

Verifica-se na Figura 4 um comportamento quadrático para o compri-

mento de colmo, atingindo seu máximo de 12,59 cm quando utilizado uma

lâmina de irrigação de 81,47% ETc e 1,61 ml/L de bioestimulante.

Assim como para altura de planta a superf́ıcie de resposta do compri-

mento de colmo definida pela equação 4.17 se mostrou bastante adequada, pois

a mesma apresentou poder de precisão de 94,93%.

CC = 0, 81B + 0, 293LI − 0, 0017LI2 − 0, 00994B : LI (4.17)
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Figura 4: Superf́ıcie de resposta para comprimento de colmo do capim pangolão

em função da lâmina de irrigação e do bioestimulante

Avaliando o diâmetro de colmo do capim pangolão verifica-se na Figura

5 que o mesmo atingiu seu máximo de 4,17 cm quando submetido a uma lâmina

de irrigação de 79,79% ETc e uma dose de 7,16 ml/L de bioestimulante.
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Figura 5: Superf́ıcie de resposta para diâmetro de colmo do capim pangolão

em função da lâmina de irrigação e do bioestimulante

A superficie de resposta do diâmetro de colmo apresentou precisão de

87,88% além de um comportamento linear crescente tanto para a lâmina de ir-

rigação quanto para o uso de bioestimulante, porém com uma iteração negativa

entre as duas variáveis explicativas. A superf́ıcie de resposta para o diâmetro

de colmo é expressa pela equação 4.18.

DC = 0, 583B + 0, 0523LI − 0, 0073B : LI (4.18)

Verifica-se na Figura 6 que o comprimento de lâmina foliar atinge sueu

máximo de 31,84 cm quando utilizado uma lâmina de irrigação de 81,02% ETc

e uma dosagem de 8,38 ml/L de bioestimulante. A superficie de resposta do

comprimento de lâmina foliar apresentou elevado poder de precisão (R2 =

97, 93%) indicando um bom ajuste.
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A superf́ıcie do comprimento de lâmina foliar apresentou comportamento

semelhante ao diâmetro de colmo (crescente para lâmina de irrigação e bioesti-

mulante e negativo para iteração). A superf́ıcie de resposta para o comprimento

de lâmina foliar é definida pela equação 4.19.

CF = 3, 8B + 0, 393LI − 0, 0469B : LI (4.19)
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Figura 6: Superf́ıcie de resposta para comprimento de lâmina foliar do capim

pangolão em função da lâmina de irrigação e do bioestimulante

Verifica-se na Figura 7 um comportamento quadrático negativo em função

do bioestimulante e linear em função da lâmina de irrigação para a largura de

lâmina foliar do capim pangolão, atingindo sua largura máxima de 1,65 cm

quando utilizado uma lâmina de irrigação de 62,57% ETc e uma dose de 6,79

ml/L de bioestimulante.

A superf́ıcie de resposta da largura de lâmina foliar apresentou elevado
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poder de precisão (R2 = 95, 87%) indicando uma adequação no ajuste. A

superf́ıcie de resposta para a largura de lâmina foliar do capim pangolão é

expressa pela equação 4.20.

LF = 0, 311B + 0, 019LI − 0, 01B2

− 0, 0028B : LI (4.20)
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Figura 7: Superf́ıcie de resposta para largura de lâmina foliar do capim pan-

golão em função da lâmina de irrigação e do bioestimulante

5. Conclusões

A utilização da lâmina de irrigação e do bioestimulante promovem in-

crementos no desenvolvimento de Digitaria pentzii. A utilização da lâmina de

irrigação no intervalo de 75 e 82 % de ETc promovem o crescimento de Di-

gitaria pentzii. As doses de bioestimulante entre 1,6 a 3,6 ml/L provomem o
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crescimento da altura e comprimento de colmo de Digitaria pentzii, enquanto

que doses no intervalo de 6,8 a 8,4 ml/L auxiliam no crescimento do diâmentro

de colmo, largura e comprimento de lâmina foliar.
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de Ensino Agŕıcola, S.Paulo.

Rosa, S. R. A., Castro, T. A. P., e Oliveira, I. P. (2007). Análise de cresci-
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leguminosas. Ciência Animal Brasileira, 8(2):251–260.

Silva, E. M. B., Silva, T. J. A., Cabral, C. E. A., Kroth, B. E., e Resende, D.

(2011). Desenvolvimento inicial de gramı́neas submetidas ao estresse h́ıdrico.

Revista Caatinga, 24(2):180–186.

Volpe, E., Marchetti, M. E., Macedo, M. C. M., e Lempp, B. (2008). Acúmulo
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Modelo farmacocinético de compartimento único

via equações diferenciais fuzzy

Francielle Santo Pedro1,

Departamento Multidisciplinar, EPPEN–UNIFESP, 06110-295, Osasco/SP.

Laécio C. Barros2, Estevão Esmi3,
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Resumo. A farmacocinética estuda o metabolismo de farmácos no orga-

nismo. Utiliza-se modelos matemáticos multicompartimentais para prever a

concentração plasmática do mesmo. Diversos parâmetros e mecanismos são

estudados neste processo, o que gera variações de indiv́ıduo para indiv́ıduo.

Pensando nisto, propõe-se uma cinética de eliminação de primeira ordem para

o antibiótico Ertapeném através das equações diferenciais fuzzy linearmente

interativas que, além de indicar a evolução do ńıvel de concentração no san-

gue, apresenta a variação da incerteza no tempo por meio de um parâmetro. O

modelo mostra-se bastante satisfatório quanto à interpretação de sua solução.

Palavras-chave: Farmacocinética; Modelo de compartimento único;

Equações diferenciais Fuzzy; Interatividade.

1. Introdução

A farmacocinética estuda o processo de metabolismo dos medicamentos

no corpo. Os modelos farmacocinéticos se utilizam das equações diferenciais

para predizer a concentração plasmática da droga em diferentes instantes (Me-

negotto, 2011). Os parâmetros farmacocinéticos (meia-vida, volume de distri-

buição, constante de eliminação, entre outros) são as medidas mais importantes

1fsimoes@unifesp.br

2laeciocb@ime.unicamp.br

3eelaureano@ime.unicamp.br
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após a interupção de sua administração. Contudo, não intuitivamente, quanto

mais longa a meia-vida de um fármaco mais tempo é necessário para que este

atinja sua concentração de equiĺıbrio (Rang et al., 2015). Essa informação é

importante para que o cĺınico possa avaliar se uma dose de ataque será ne-

cessária.

O volume de distribuição relaciona a quantidade total do fármaco no

organismo à sua concentração no plasma (Rang et al., 2015). O volume de

distribuição varia com altura e peso individuais, sendo as principais causa de

variação o acúmulo de gordura ou o acúmulo de ĺıquidos. Ele também varia

com a idade (Benet e Zia-Amirhosseini, 1995).

A constante de eliminação corresponde à fração de fármaco eliminada

por unidade de tempo (Rang et al., 2015).

1.3 Modelo de um único compartimento

O modelo de um único compartimento (ou modelo monocompartimental

ou cinética de eliminação de primeira ordem) é considerado um processo linear,

porque a taxa de eliminação é proporcional à concentração da droga. Em outras

palavras, quanto maior a concentração da droga, maior a taxa de eliminação.

Sendo assim, a concentração plasmática apresenta um decáımento exponencial

e se representado em um gráfico semilogaŕıtmico apresenta um comportamento

linear (Menegotto, 2011).

A concentração plasmática da droga no instante t é dada pela equação

diferencial:

C ′(t) = −kC(t), cuja solução é dada por C(t) = C(0)e−kt (1.1)

sendo, C a concentração do farmáco; C(0) é a concentração inicial da droga

imediatamente após a injecção intravenosa e k é a taxa de eliminação.

Na prática, um método para encontrar a taxa de eliminação constante k

consiste em traçar o logaritmo da concentração plasmática da droga em função

do tempo, o que produzirá uma reta. A inclinação dessa reta será −k. A

meia-vida pode ser obtida através da relação C(t) = 1

2
C(0), o que implicará

em t 1

2

= 0.693
k

e a extrapolação para ordenada no tempo zero fornece uma

estimativa para C(0). Note que C(0) não corresponde à concentração máxima

de droga no plasma.

Noventa e cinco por cento das drogas em concentração terapêutica são

eliminadas pela cinética de primeira ordem. Nelas os processos de eliminação
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não estão saturados e podem se adaptar às necessidades do corpo, para reduzir

o acúmulo do medicamento (Benet e Zia-Amirhosseini, 1995).

2 Concentração plasmática do Ertapeném Só-

dico

O Ertapeném é um fármaco antibiótico de ação prolongada da classe dos

carbapenemas que foi desenvolvido para enfrentar os microorganismos gram-

negativos produtores de β-lactamase resistentes à penicilina (Rang et al., 2015).

Apesar de possuir um amplo espectro de ações antibacterianas, o Ertapeném

está licenciado para uma limitada gama de indicações (Rang et al., 2015). Ele

geralmente é administrado via intravascular e é eliminado principalmente pelos

rins (Rang et al., 2015). A cinética de eliminação deste farmáco é apresentada

por um modelo monocompartimental (Tängdén et al., 2013).

Na Tabela 1∗ temos as concentrações plasmáticas médias (mcg/mL) do

Ertapeném após infusão intravenosa de dose única de 1g com velocidade de

infusão constante durante 30 minutos dadas a adultos jovens saudáveis.

Tabela 1: Concentrações plasmáticas médias (mcg/mL) do Ertapeném após

infusão intravenosa de dose única de 1g

0.5h 1h 2 h 4 h 6 h 8 h 12 h 18 h 24 h

155 115 83 48 31 20 9 3 1

Os parâmetros farmacocinéticos foram calculados com ajuste assumindo

linearidade, isto é, linearidade no tempo de absorção e o logaritmo das con-

centrações. A meia-vida plasmática média em adultos jovens saudáveis é de

cerca de 4 horas, a constante de eliminação é 0.203 e a concentração inicial,

dada pelo intercepto da reta dos dados linearizados, é de aproximadamente 115

mcg/mL. O modelo determińıstico é dado por

C
′

(t) = −0.203C(t) C(0) = 115 ∈ R, (2.2)

cuja solução C(t) = 115e−0.203t é mostrada no Figura 1.

∗Os dados da Tabela 1 foram obtidos de http://www.anvisa.gov.br/datavisa/

fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=23904302016&pIdAnexo=3954808 em

19/07/2019.
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Figura 1: Concentrações plasmáticas do Ertapeném (mcg/mL) por tempo (h).

Os pontos são as medições experimentais obtidas pela Tabela 1. A concentração

inicial é C0 = 115 mcg/mL e k = 0.203.

2.1 Múltiplas doses

Os fármacos podem ser administrados em dose única, administrados con-

tinuamente como infusão IV ou em doses fixas orais sucessivas em intervalos

constantes (ver Figura 2). Alcança-se a concentração de equiĺıbrio quando a

velocidade de eliminação é igual a velocidade de administração, assim, a con-

centração no plasma e nos tecidos ficam relativamente constante (Rang et al.,

2015). A concentração no estado de equiĺıbrio é diretamente proporcional à

velocidade de infusão e inversamente proporcional à depuração do fármaco.

Quanto menor e mais frequente são as doses, mais próxima da infusão cont́ınua

se parece, e menores são as suas oscilções nas concentrações (Rang et al., 2015).

Na prática, alcança-se a concentração no estado de equiĺıbrio após 3 a 5 meias-

vidas (Rang et al., 2015).

A equação clássica do estudo de concentração plasmática sob o regime

de doses múltiplas é obtido pelo método de sobreposição e é dado pela equação

Cdm = (C0

n
∑

j=0

e−jkT )e−k(t−nT ), para nT ≤ t < (n+ 1)T.
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Figura 2: Concentrações plasmáticas do Ertapeném (mcg/mL) por tempo (h).

A concentração inicial é C0 = 115 mcg/mL, k = 0.203 e e as doses são admi-

nistradas a cada 16 horas.

Raramente é posśıvel determinar a concentração do fármaco diretamente

do local de ação. Veja que o valor adotado no modelo determińıstico é o

intercepto da reta formada pelos logaritmos dos dados. No entanto, como

pode ser visto na Figura 1, há valores de concentração superior ao C0 adotado

por nós neste trabalho. Por isso amostras alternativas são utilizadas, dentre

elas destaca-se o plasma sangúıneo (Storpirtis e Consiglieri, 1995). Entretanto,

o sangue possui muitas células de protéınas e estas dificultam a predição da

concentração do pŕıncipio ativo espećıfico (Tozer e Rowland, 2009). Além disso,

a concentração plasmática somente tem uma relação precisa com a concentração

de um fármaco próximo ao seu alvo (enzima, receptor, etc) se este se encontra

no sangue circulante (Rang et al., 2015). Ou seja, a situação anterior é pouco

plauśıvel para a grande parte dos fármacos.

Outro fato interessante, é que há situações onde se deseja obter dados

farmacocinéticos de uma população de pacientes, entretanto, na maioria das

vezes, os dados farmacocinéticos são obtidos através de estudos limitados e as

amostras são obtidas de forma oportunista durante o tratamento cĺınico. Isto

é, os dados coletados de cada voluntário são poucos além de serem aplicados

apenas em adultos sádios (Rang et al., 2015).

Por esses motivos, e muitos outros levantados anteriormente na Introdução

(como doenças, interações medicamentosas, variações fisiológicas ou genéticas),
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a concentração plasmática de um fármaco pode variar de indiv́ıduo para in-

div́ıduo, sendo assim, uma abordagem com equações diferenciais fuzzy que lida

com incerteza se apresenta como uma alternativa.

Neste trabalho trataremos a incerteza a partir das equações diferenciais

fuzzy.

3 Equações diferenciais fuzzy via derivada inte-

rativa

Um número fuzzy U é um subconjunto fuzzy de R, definido pela função

de pertinência µU : R −→ [0, 1] e dizemos que µU (t) é o grau de pertinência

de t em U . Quando U é um subconjunto clássico sua função de pertinência se

reduz a função indicadora χU : R −→ {0, 1} em que χU : R = 1 se t ∈ U e

χU : R = 0 se t /∈ U (Barros et al., 2016).

Denotamos o conjuntos dos números fuzzy por RF . O α-ńıvel de um

número fuzzy U , é dado por [U ]α = {t ∈ R | µU (t) ≥ α}, 0 < α ≤ 1, e

[U ]0 = {t ∈ R|µU (t) > 0} = supp U.

A métrica utilizada é a de Pompieu-Hausdorff d∞ : R×R −→ R+∪{0} e

é definida por d∞(U, V ) = sup
0≤α≤1

max {|u+

α − v+α |, |u
−

α − v−α |}, sendo U, V ∈

RF , [U ]α = [u−

α , u
+

α ] e [V ]α = [v−α , v
+

α ] (Gomes et al., 2015).

Uma distribuição de possibilidade conjunta J é um subconjunto de R
2

com função de pertinência normal e suporte compacto. Denotamos por FJ(R
2)

a famı́lia de distribuição de possibilidade conjunta de R
2.

Sejam U1, U2 ∈ RF e J ∈ FJ(R
2). A distribuição J é uma distribuição

de possibilidade conjunta de U1 e U2 se

max
tj∈R,j 6=i

µJ(t1, t2) = µUi
(ti).

A interatividade entre números fuzzy é determinada por uma distribuição de

possibilidade conjunta (Carlsson et al., 2004).

Seja J uma distribuição de possibilidade conjunta de U1, U2 ∈ RF e

f : R2
−→ R uma função cont́ınua. A função fJ é dita ser o prinćıpio de

extensão de f via J (Carlsson et al., 2004) e sua função de pertinência é dada

por

µfJ (U1,U2)
(z) = sup

z=f(t1,t2)

µJ(t1, t2).
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Dois números fuzzy são linearmente correlacionados (Barros e Santo Pe-

dro, 2017) se existem q, r ∈ R tais que [V ]α = q[U ]α + r.

As quatro operações aritméticas entre números fuzzy linearmente corre-

lacionados (Simões, 2017) é definida, em ńıveis, por:

• [V +L U ]α = (1 + q)[U ]α + r, ∀α ∈ [0, 1].

• [V −L U ]α = (q − 1)[U ]α + r, ∀α ∈ [0, 1].

• [V ·L U ]α = {qx2

1
+ rx1 ∈ R|x1 ∈ [U ]α}, ∀α ∈ [0, 1].

• [V ÷L U ]α = {q + r
x1

∈ R|x1 ∈ [U ]α}, ∀α ∈ [0, 1].

Sejam V e W números fuzzy linearmente correlacionados com U , isto

é, existem q1, r1 e q2, r2 tais que V = q1U + r1 e W = q2U + r2. Considere

[V ]α = [v−α , v
+

α ] e [W ]α = [w−

α , w
+

α ], ∀α ∈ [0, 1]. Temos que,

[V +L W ]α =











i. [v−α + w−

α , v
+

α + w+

α ] se q1q2 ≥ 0

ii. [v−α + w+

α , v
+

α + w−

α ] se q1q2 < 0 e |q1| ≥ |q2|

iii. [v+α + w−

α , v
−

α + w+

α ] se q1q2 < 0 e |q1| < |q2|

(3.3)

Proposition 1 (Simões, 2017) Sejam U ∈ RF \ R e V,W,Z ∈ RF . Se Z é

linearmente correlacionado com W , W é linearmente correlacionado com V e V

é linearmente correlacionado com U , então o operador soma +L é associativo,

isto é, (V +L +W ) +L Z = V +L +(W +L Z).

Um processo fuzzy é uma função fuzzy que associa cada número real

com um número fuzzy, isto é, F : R −→ RF . Dizemos que um processo fuzzy

é linearmente correlacionado (Simões, 2017) quando, para h suficientemente

pequeno, temos

[F (t+ h)]α = q(h)[F (t)]α + r(h). (3.4)

Isto significa que o valor futuro F (t + h) está linearmente correlacionado com

o valor presente F (t), para cada h suficientemente pequeno.

Seja F : [a, b] → RF um processo fuzzy linearmente correlacionado para

todo t0, t0 + h ∈ [a, b]. De acordo com Barros e Santo Pedro (2017), F é dita

ser L-diferenciável em t0 se existe um número fuzzy F
′

L(t0) tal que o limite

lim
h→0

F (t0 + h)−L F (t0)

h

existe e é igual a F
′

L(t0), na métrica d∞. Ademais, F
′

L(t0) é chamada de

derivada fuzzy linearmente correlacionada de F em t0. No extremo de [a, b],

consideramos a derivada de apenas um lado.
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Theorem 1 (Barros e Santo Pedro, 2017) Se F : [a, b] → RF L-diferenciável

em t0 e [F (t)]α = [f−

α (t), f+

α (t)], para α ∈ [0, 1], então f−

α e f+

α são diferenci-

aveis em t0 e para cada h com valor absoluto suficientemente pequeno, temos

[F
′

L(t0)]α =











i. [(f−

α )
′

(t0), (f
+

α )
′

(t0)] se q(h) ≥ 1

ii. [(f+

α )
′

(t0), (f
−

α )
′

(t0)] se 0 < q(h) < 1

iii. {(fα)
′

(t0)} se q(h) ≤ 0

.

A variação individual em reposta a uma dose é, na grande maioria das ve-

zes, maior que a variabilidade da concentração plasmática em relação à aquela

dose (Rang et al., 2015). assim, visando uma forma para descrever essa va-

riabilidade na concentração, vamos considerar que a concentração plasmática

do Ertapeném é um processo fuzzy linearmente interativo (ver equação (3.4)).

Dessa forma, obtemos o seguinte problema de valor inicial fuzzy:

C
′

(t) = −kC(t) C(0) = C0 ∈ RF , (3.5)

sendo que k ∈ R e C(t) ∈ RF .

Da literatura, sabe-se que após 4 a 5 meia-vidas o processo de eliminação

do fármaco é considerado completo. Assim, optamos pelo caso (ii) do Teo-

rema 1, pois não espera-se muita incerteza ao final do processo.

Resolvendo o seguinte sistema, ∀α ∈ [0, 1],

{

[(c+α )
′

(t), (c−α )(t)
′

] = [−kc+α (t),−kc−α (t)]

[C(0)]α = [c−
0α, c

+

0α]
, (3.6)

obtemos o processo fuzzy C(t) = C0e
−kt, sendo C0 ∈ RF (Ver Figura 3).
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Figura 3: Concentrações plasmáticas do Ertapeném (mcg/mL) por tempo (h).

Os pontos são as medições experimentais obtidas pela Tabela 1. A concentração

inicial é dada pelo número fuzzy triangular C0 = (80; 115; 170) e k = 0.203.

Na Figura 1, a curva determińıstica não abrange todos os dados ex-

perimentais, diferentemente da a curva fuzzy obtida pela Figura 3. Neste

último caso, podemos obter os parâmetros q(h) e r(h) do processo fuzzy fa-

zendo a seguinte substituição: C(t + h) = C0e
−k(t+h) = (e−kh)C0e

−kt + 0 =

q(h)C(t) + r(h). Logo, q(h) = e−kh e r(h) = 0. Dessa forma, e−kh é a razão

com que a incerteza (ou imprecisão) decáı.

O tratamento com o ertapeném dura, em média, 3 a 15 dias, sendo

que é recomendado a dosagem de 1g por dia. A equação via aritmética fuzzy

interativa do estudo de concentração plasmática sob o regime de doses múltiplas

é obtida pela equação

Cdm = (C0 +L C0e
−kT +L C0e

−2kT +L · · ·+L C0e
−nkT )e−k(t−nT ),

para nT ≤ t < (n + 1)T , onde C0 ∈ RF e +L representa a soma interativa

fuzzy pela conjunta L.

Considerando que as concentrações iniciais são números fuzzy interati-

vos, obtemos na Figura 6, as concentrações obtidas durante 5 dias de trata-

mento sob regime de doses múltiplas.



Modelo farmacocinético de compartimento único via ... 45

Na Figura 4 apresentamos o regime de doses múltiplas administradas

a cada 16 horas (4 meia-vidas). Nela vemos que a concentração plásmatica

máxima e minima tende a um valor de estado de equiĺıbrio. Já na Figura 5

e 6 apresentamos o regime de doses múltiplas administradas a cada 08 horas

e 24 horas, respectivamente. Na primeira, vemos esse estado de equiĺıbrio

mais nitidamente e no segundo, devido a curta meia-vida, não acontece este

fenômeno.
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Figura 4: Concentrações plasmáticas do Ertapeném (mcg/mL) por tempo (h).

A concentração inicial é C0 = 115 mcg/mL, k = 0.203 e e as doses são admi-

nistradas a cada 16 horas.
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Figura 5: Concentrações plasmáticas do Ertapeném (mcg/mL) por tempo (h).

A concentração inicial é C0 = 115 mcg/mL, k = 0.203 e e as doses são admi-

nistradas a cada 8 horas.
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Figura 6: Concentrações plasmáticas do Ertapeném (mcg/mL) por tempo (h).

A concentração inicial é C0 = 115 mcg/mL, k = 0.203 e as doses são adminis-

tradas a cada 24 horas.



Modelo farmacocinético de compartimento único via ... 47

4 Conclusão

A variação inter e intraindividual é substancial e pode ser causada por va-

riações farmacocinéticas, isto é, diferentes concentrações do fármaco nos locais

de ação ou variações farmacodinâmicas, isto é, diferentes respostas à mesma

concentração de um fármaco (Rang et al., 2015). Quando essa variabilidade

não é levada a sério, ela pode resultar em perda de eficácia e efeitos adversos

inesperados (Rang et al., 2015). Neste trabalho apresentamos um modelo de

cinética de eliminação de primeira ordem fuzzy. No texto argumentamos que

muitos fatores podem influenciar a concentração plásmatica em um indiv́ıduo,

assim, levando em conta essa natureza incerta (ou imprecisa), um modelo de

equações diferenciais fuzzy interativo foi proposto. Em particular, estudamos

o antibiótico do tipo carbapenéns, chamado Ertapeném. O interessante desta

nova abordagem é que modelamos um cenário de incertezas e sua evolução no

tempo através do parâmetro q(h) = e−kh, para cada h. Ademais, obtemos um

resultado satisfatório sem precisar tornar nosso modelo muito complexo.
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dinâmica: as bases quantitativas da terapia farmacológica. Artmed Editora.
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Resumo. O metabolismo corporal animal é constantemente composto por

dois processos, a saber: o anabolismo (śıntese de protéına nos organismos) e

o catabolismo (quebra de protéınas nos organismos), ressalta-se que o anabo-

lismo e o catabolismo dependem do meio no qual o animal vive, pois o peso

de um animal depende da resultante do anabolismo e do catabolismo. Neste

trabalho encontramos uma função f que correlaciona fuzzy interativamente o

peso do animal (peixe) e o seu parâmetro de anabolismo e calculamos o ı́ndice

de interatividade entre estes dois parâmetros.

Palavras-chave: Modelo von Bertalanffy; números fuzzy interativos;

prinćıpio de extensão de Zadeh; Biomatemática.

1. Introdução

O metabolismo animal corporal está constatemente sendo reposto por

dois processos o anabolismo (śıntese de protéına nos organismos) e o catabo-

lismo (quebra de protéınas nos organismos), em que o peso de qualquer animal

depende da resultante do anabolismo e do catabolismo (Melo et al., 2012). Di-

ante do exposto, pretendemos com este trabalho encontrar uma função f que

correlaciona fuzzy interativamente o peso do animal e o parâmetro de anabo-

lismo. Mostraremos também que a correlação entre os parâmetros citados é

perfeita, ver Carlsson et al. (2006).

Este trabalho está dividido da seguinte forma, na secção 2 apresenta-

mos alguns conceitos básicos sobre interatividade fuzzy, na secção 3 definimos

1silviadss@gmail.com

2praroberto@gmail.com
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números fuzzy f -correlacionados assim como também serão vistas algumas das

propriedades dos números fuzzy f -correlacionados, na secção 4.1 apresentamos

os principais resultados deste trabalho.

2. Conceitos básicos e interatividade entre núme-

ros fuzzy

Nesta secção apresentaremos alguns conceitos básicos da teoria fuzzy

(Barros et al., 2016) e também apresentaremos algumas das propridades de

números fuzzy interativos (Carlsson et al., 2006, 2004).

Definição 1 Um subconjunto fuzzy A de R
n é dado por uma função

µ
A
: Rn

−→ [0, 1]. Os α-ńıveis de A são definidos da seguinte maneira

[A]α = {x ∈ R
n : µ

A
(x) ≥ α} para 0 < α ≤ 1.

Se α = 0, [A]0 = {x ∈ Rn : µ
A
(x) > 0} (o fecho do suporte de A).

Denotamos por F(Rn) o espaço de todos os subconjuntos fuzzy de R
n cujos

α-ńıveis são compactos e não vazios.

Definição 2 O subconjunto fuzzy A de R é chamado um número fuzzy se todos

os α-ńıveis de A são intervalos fechados de R e o suporte de A

supp(A) = {x ∈ R : µ
A
(x) > 0}

é limitado.

A famı́lia de todos os números fuzzy é denotada por E(R).

Definição 3 Uma distribuição de possibilidade sobre R
n é um conjunto fuzzy

C de R
n com função de pertinência µ

C
: Rn

−→ [0, 1] satisfazendo µ
C
(x0) = 1

para algum x0 ∈ R
n.

A famı́lia das distribuições de possibilidade de R
n será denotada por Fc(R

n).

Definição 4 Considere A1, ..., An ∈ E(R), então C ∈ Fc(R
n) é chamada uma

distribuição de possibilidade conjunta se max
xj∈R,j 6=i

µC(x1, ..., xn) = µ
A
(xi). Além

disso, A1, ..., An são chamadas as distribuições marginais de C.
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Neste caso,

µ
C
(x1, ..., xn) ≤ min(µ

A1
(x1), ..., µAn

(xn)) e [C]α ⊆ [A1]
α
× ...× [An]

α.

Definição 5 Dois números fuzzy A e B são ditos não interativos se, e somente

se, sua distribuição de possibilidade conjunta C for dada por

µ
C
(x, y) = min{µ

A
(x), µ

B
(x)}.

Caso contrário, são ditos interativos.

Para números fuzzy não interativos temos:

[C]α = [A]α × [B]α,

para todo x ∈ R
n, y ∈ R

m e todo α ∈ [0, 1].

Definição 6 Sejam f : Rn
−→ R

k uma função, A1, ..., An números fuzzy inte-

rativos com distribuição de possibilidade conjunta C. A extensão de f aplicada

a (A1, ..., An) segundo C é o subconjunto fuzzy f
C
(A1, ..., An) cuja função de

pertinência é definida por

µf
C

(A1,...,An)(y) =







sup
(x1,...,xn)∈f−1(y)

µC(µA1
(x1), · · · , µAn(xn)), se f

−1(y) 6= ∅

0 , se f−1(y) = ∅,

sendo f−1(y) = {(x1, ..., xn) : f(x1, ..., xn) = y} .

Com relação ao prinćıpio de extensão segundo C temos:

Proposição 1 Sejam A1, ..., An números fuzzy, C uma distribuição de possi-

bilidade conjunta com distribuições marginais A1, ..., An e f : Rn
−→ R uma

função cont́ınua. Então

[fC(A1, ..., An)]
α = f([C]α),

para todo α ∈ [0, 1]. Além disso, f
C
(A1, A2, ..., An) é sempre um número fuzzy.

2.1. Números fuzzy f-correlacionados

Nesta seção apresentaremos algumas definições e propriedades sobre os

números fuzzy f-correlacionados (Cabral et al., 2015).
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Definição 7 Sejam f : X −→ Y , X,Y ⊂ R uma função monótona injetora e

A,B ∈ E(R) números fuzzy. Dizemos que A e B são correlacionados segundo

a função f ou f-correlacionados, se sua distribuição de possibilidade conjunta

C é dada por

µ
C
(x, y) = µ

A
(x)X

{y=f(x)}(x, y) = µ
B
(y)X

{y=f(x)}(x, y) (2.1)

em que

X
{y=f(x)}(x, y) =







1 se y = f(x)

0 se y 6= f(x)

é a função caracteŕıstica da curva γ(x) = (x, f(x)).

Neste caso, temos

[B]α = f([A]α), ∀α ∈ [0, 1],

µ
B
(x) = µ

A
(f−1(x)), ∀x ∈ R se [A]α = [aα

1
, aα

2
],

[C]α = {(x, y) ∈ R
2 : µ

C
(x, y) ≥ α}

= {(x, y) ∈ R
2 : µ

A
(x)X

{y=f(x)}(x, y) ≥ α}

= {(x, f(x)) : µ
A
(x) ≥ α}

= {(x, f(x)) : x ∈ [aα
1
, aα

2
]}.

É interessante notar que a partir de (2.1) os únicos elementos (x, y) ∈ R
2

que tem pertinência não nula a C são os que estão sobre a curva

γ(x) = (x, f(x)).

Quando f(x) = qx + r com q 6= 0, os números fuzzy A e B são chama-

dos completamente correlacionados (Carlsson et al., 2006). Neste contexto, a

distribuição de possibilidade conjunta de A e B é dada por

µ
C
(x, y) = µ

A
(x)X

{qx+r=y}(x, y) = µ
B
(y)X

{qx+r=y}(x, y) (2.2)

sendo

X
{qx+r=y}(x, y) =

{

1 se qx+ r = y

0 se qx+ r 6= y

a função caracteŕıstica da reta γ(x) = {(x, y) ∈ R
2 : (x, qx+ r)}.

Quando f(x) = q
x
+ r, com x > 0 e q 6= 0, os números fuzzy A e B são

chamados hiperbolicamente correlacionados. Neste contexto, a distribuição de

possibilidade conjunta C de A e B tem a seguinte função de pertinência.
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X
{

q

x
+r=y}(x, y) =

{

1 se q
x
+ r = y

0 se q
x
+ r 6= y

cuja função caracteŕıstica da reta γ(x) = {(x, y) ∈ R
2 : (x, q

x
+ r)}.

3. Modelo de von Bertalanffy generalizado

Nesta secção apresentaremos a solução do modelo de von Bertalanffy

generalizado (Scapim e Bassanezi, 2008; Scapim, 2008). O modelo de von

Bertalanffy clássico foi criado em 1938 por um biólogo austŕıaco para descrever

o comportamento do crescimento do peixe e tal modelo é dado por:







dP

dt
= θP

2

3 − βP

P (0) = P0

(3.3)

sendo que P (t) é a massa do peixe em função do tempo, P0 é a masaa inicial,

α e β são as constantes de anabolismo e de catabolismo, respectivamente. O

Valor 2

3
vem da relação alométrica do peso do peixe com a área corporal do

peixe.

Em 2008 uma generalização do modelo de von Bertalanffy foi proposto

por Scapim e Bassanezi (2008) no estudo do crescimento em peso de vários

animais sendo dada por;







dP

dt
= θP γ

− βP

P (0) = P0

(3.4)

em que P = P (t) é a massa do animal, P0 é a massa inicial do animal, θ e β são

os parâmetros de anabolismo e catabolismo, respectivamente, e γ é o parâmetro

de alometria que depende da espécie estudada e estima-se que 0 < γ < 1.

A solução da equação 3.4 é dada por:

P (t) = P∞

{

1 +

[

(

P0

p∞

)

1−γ

− 1

]

e−β(1−γ)t

}

1

1− γ
(3.5)

em que P∞ é o peso final do animal (Scapim e Bassanezi, 2008).

Utilizamos os dados do peixe tambaqui P∞ = 25.6, β = 1.0288,

γ = 0.687, θ = 2, 8367 e P0 = 0.2, obtidos em Scapim e Bassanezi (2008). Para
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encontrarmos a solução do modelo de von Bertalanffy generalizado, tais dados

podem ser obtidos em Scapim (2008). Assim, a curva da solução determińıstica

do modelo de von Bertalanffy é dada pela Figura 1.

Figura 1: Solução do Modelo de von Bertalanffy

4. Resultados

4.1. Um estudo para o modelo de von Bertalanffy em que

a condição inicial e o parâmetro de anabolismo são

f-correlacionados

Nesta secção faremos um estudo utilizando interatividade fuzzy para

condição inicial e o parâmetro de anabolismo do peixe tambaqui. Para isto,

iremos considerar os parâmetros de anabolismo fuzzy e a condição inicial fuzzy

completamente correlacionadas pela função f(x) = 2.1x+2.52. Observa-se que

a função f(x) foi obtida através de uma regressão linear, onde os dados do peso

inicial do peixe tambaqui podem ser encontrados em Scapim (2008).

Pelo o exposto acima, temos que se [A]α = [aα
1
, aα

2
] então

f([A]α) = [B]α = 2.1[aα
1
, aα

2
] + 2.52 = [2.1aα

1
+ 2.31, 2.1aα

2
+ 2.52].

Agora para obtenção do gráfico da solução fuzzy interativa façamos
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P̂0 = [A]α = [0.1α + 0.1, 0.3 − 0.1α] e θ̂ = [B]α = [0.21α + 2.52, 2.52 − 0.21α].

O gráfico da solução interativa fuzzy para o modelo de von Bertalanffy, em que

a condição inicial e o parâmetro de anabolismo são completamente correlacio-

nados, conforme apresentado pela figura 2.

Figura 2: Solução fuzzy

4.2. Índice de interatividade entre o parâmentro de anabo-

lismo e o peso inicial do peixe tambaqui

Nesta seção utilizaremos Carlsson et al. (2004) para encontrarmos o

ı́ndice de interatividade fuzzy entre o parâmetro de anabolismo e o peso inicial

do peixe tambaqui. Para isto, precisamos da seguinte definição a seguir.
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Definição 8 Seja A um número fuzzy com [A]α = [aα
1
, aα

2
], com α ∈ [0, 1]. A

função f : [0, 1] −→ R é dita de ponderação se f é não negativa, monótona

crescente e satisfaz a seguinte condição de normatização:

∫

1

0

g(α)dα = 1

De acordo com Carlsson et al. (2004) temos o ı́ndice de interatividade

para dois números fuzzy A e B é dado por:

ρg(A,B) =
CoVg(A,B)

√

V arg(A)V arg(B)
(4.6)

em que CoVg(A,B) é a covariância dos números fuzzy A e B , V arg(A),

V arg(B) são, respectivamente, as variâncias dos números fuzzy A e B.

Agora, para o cálculo do ı́ndice de interatividade façamos

P̂0 = [A]α = [0.1α+ 0.1, 0.3− 0.1α] e θ̂ = [B]α = [0.21α+ 2, 52, 2, 52− 0.21α].

Por 4.6 a covariância entre P̂0 e θ̂ é dada por:

COVg(P̂0, θ̂) =
1

12

∫

1

0

[0.3− 0.1α− (0.1α+ 0.1)]× (4.7)

[2.4(0.3− 0.1α− (0.1α+ 0.1))] g(α)dα

COVg(P̂0, θ̂) =
2.4

12

∫

1

0

[0.3− 0.1α− (0.1α+ 0.1)]2g(α)dα, (4.8)

e as variâncias são dadas por:

Vg(P̂0) =
1

12

∫

1

0

[0.3− 0.1α− (0.1α+ 0.1)]2g(α)dα, (4.9)

Vg(θ̂) =
1

12

∫

1

0

[0.3− 0.1α− (0.1α+ 0.1)]2g(α)dα, (4.10)

Desta forma, conclúımos que o ı́ndice de interatividade entre os parâme-

tros de anabolismo e o peso inicial do peixe tambaqui é

ρg(P̂0, θ̂) =
CoVg(P̂0, θ̂)

√

V arg(P̂0)V arg(θ̂)
= 1.

Sendo desta forma, uma correlação perfeita.
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5. Conclusões

Neste artigo encontramos uma solução fuzzy para o modelo de von Ber-

talanffy cuja constante de anabolismo e o peso inicial do peixe tambaqui são

números fuzzy f -correlacionados pela função f(x) = 2.1x + 2.31. Ressalta-se

que a solução determińıstica do modelo de von Bertalanffy é uma das curvas

da solução fuzzy encontrada.

Neste trabalho nós também calculamos o ı́ndice de interatividade fuzzy

entre os parâmetros acima citados e conclúımos que a correlação entre eles é

dita perfeita, ou seja, ρg(P̂0, θ̂) = 1.
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de Minas Gerais, Escola de Veterinária, B.Horizonte/MG.
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1. Introduction

Mathematical models have become important tools in analyzing chemical

reactions, of special interest are enzymatic reactions in biochemical systems.

Enzymes are important in regulating biological processes acting as activators

or inhibitors in a reaction. A basic scheme for a catalyzed reaction is based

into the Michaelis-Menten equation which is fundamental for enzyme kinetics.

It can be described by the following kinetic mechanism:

I(t)
−→ S + E

k1

⇄

k−1

C
k2

−→ P + E , (1.1)

1hdiaz@umich.mx

2Blara@fismat.umich.mx
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where E denotes enzyme, S denotes substrate, P denotes product and C de-

notes enzyme substrate complex. I(t) is the rate of input of the substrate into

the system. Letting [A] denote concentration of a chemical specie A. The law

of mass action is well studied. It assumes that the rate of a reaction is pro-

portional to the concentrations of its reactants; however in the most common

models for chemical concentrations the reactions occur at mixed or crowded

concentrations in intracellular environment. So for to account these aspects

we consider a generalized mass-action law where the rate of a reaction is pro-

portional to the powers of the concentrations of its reactants see Regensburger

(2012). The generalized mass-action law leads to the system of following non-

linear reaction equations

d[S]

dt
= I(t)− k1[S]

α[E]β + k−1[C]γ ,

d[E]

dt
= −k1[S]

α[E]β + (k−1 + k2)[C]γ ,

d[C]

dt
= k1[S]

α[E]β − (k−1 + k2)[C]γ ,

d[P ]

dt
= k2[C]γ .

(1.2)

All of the parameters are positive constants. Since the scheme (1.2) is

reversible then by adding the second and third equations in the system (1.2)

we have ([E] + [C])′ = 0, therefore [E] + [C] = K for all time t for some

positive constant K, using this relation and since the last equation in system

(1.2) decouples from the other equations we can reduce model (1.2) to a two-

dimensional system in terms of [S] and [C] as follows:

d[S]

dt
= I(t)− k1(K − [C])β [S]α + k−1[C]γ ,

d[C]

dt
= k1(K − [C])β [S]α − (k−1 + k2)[C]γ .

(1.3)

In chemical engineering is common that the nutrients are supplied at

periodic form. In the biological context frequently the rate of input of the

substrate I fluctuates in periodic way, due to intrinsic oscillations in living

organisms, see glycolytic oscillations in Stoleriu et al. (2005). Thus, due to the

interest of the chemical industry or for biological reasons, we can assume that

I is a non negative, non constant continuous T -periodic function

I(t+ T ) = I(t) and I(t) ≥ 0, ∀t ∈ R.
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In addition, we consider a controlled situation where the enzyme is entering

the process at a time-dependent oscillatory consumption rate, with an equal

amount of extraction of the compound. Thus, we add the arrows
J(t)
−→ E, C

J(t)
−→,

in (1.1). Because of mass conservation, the non negative, non constant contin-

uous T -periodic function, J(t), need to be subtracted of the rate of compound

[C]. Hence get the system

d[S]

dt
= I(t)− k1(K − [C])β [S]α + k−1[C]γ ,

d[C]

dt
= −J(t) + k1(K − [C])β [S]α − (k−1 + k2)[C]γ .

(1.4)

This kind of model may be useful for the analysis of biochemical reactors

where the enzyme degradation with time is periodically regenerated by replac-

ing exhausted enzyme by fresh active enzyme, see for instance NIIR Board

(2004).

In the study of enzymatic models the analysis of periodic solutions is seen

as an important goal as this periodicity reveals the recurrence of biochemical

rhythms of living organisms. Hence, determining existence of such solutions

under different parameter configurations and input functions is crucial. In this

work, using the theory of cooperative systems, we give sufficient conditions for

the existence of periodic orbits for the above system.

2. Results

We first review the cooperative systems this material is included for com-

pleteness and to fix some of the notation, for a brief introduction to cooperative

systems see (Smith, 1995). For two points u, v ∈ R
n denote the partial order

u ≤ v if ui ≤ vi for each i, also denote u < v if u ≤ v and u 6= v. Consider a

system

ẋ = f(t, x(t), y(t))

ẏ = g(t, x(t), y(t)),
(2.5)

where f, g are C1 in an open D ⊂ R
2 and continuous T -periodic functions on

t, recall that (2.5) is said a cooperative system in R×D if

fy(t, x, y) ≥ 0, and gx(t, x, y) ≥ 0, ∀ t ∈ R, (x, y) ∈ D. (2.6)
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The cooperative systems have very important properties for example:

the monotonicity of the local flow generated by (2.5).

We say that a pair of T -periodic differentiable functions (a(t), b(t)) is a

subsolution pair of (2.5) if

ȧ ≤ f(t, a(t), b(t))

ḃ ≤ g(t, a(t), b(t)), for all t,
(2.7)

analogously a pair of T -periodic differentiable functions (A(t), B(t)) is a super-

solution pair if

Ȧ ≥ f(t, A(t), B(t))

Ḃ ≥ g(t, A(t), B(t)), for all t.
(2.8)

We say that sub and supersolution pairs are ordered if for all t we have

a(t) < A(t) and b(t) < B(t).

An important feature for cooperative system (2.5) about periodic orbits

was established in Korman (2016), Theorem 2.1. More precisely, the following

result holds

Theorem 2.1 Assume that the system (2.5) is cooperative and has ordered

sub- and super- solution pairs (a(t), b(t)) and (A(t), B(t)). Then the system

has a T -periodic solution (x(t), y(t)), satisfying a(t) < x(t) < A(t), b(t) <

x(t) < B(t), ∀t.

For a T periodic continuous function M : [0, T ] → R, we set

M∗ := max
t∈[0,T ]

M(t) and M∗ := min
t∈[0,T ]

M(t). (2.9)

Now we state our main result

Theorem 2.2 Assume α, β, γ, k1, k2, k−1,K are positive constant and I(t), J(t)

are non constant continuous T -periodic functions. If

I∗ < k2K and I∗ − J∗

≥ 0, (2.10)

then there is at least one T -periodic solution [S(t)], [C(t)] of (1.4) whose com-

ponents are positive.
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Proof: By straightforward calculation for the system (1.4) condition (2.6) is

verified,

k1β(K − [C])β−1 + γk−1[C]γ−1

≥ 0, αk1(K − [C])β [S]α−1

≥ 0.

Therefore (1.4) is a cooperative system.

So, to establish the existence of periodic solutions of at least one periodic

solution of (1.4) via the Theorem 2.1 we need to construct ordered sub- and

super-solution pairs.

For a sub-solution pair; we consider

a(t) := S1,

b(t) := 0,
(2.11)

with S1 a positive constant to be chosen. Calling f(t, x, y) and g(t, x, y) the

right sides in equation (1.4). By the condition of subsolution pair (2.7) we need

to verify

f(t, S1, 0) ≥ 0,

g(t, S1, 0) ≥ 0.

So, we take

g = −J(t) + k1K
β [S1]

α
≥ −J∗ + k1K

β [S1]
α, (2.12)

therefore doing

[S1] =

(

J∗

k1Kβ

)
1

α

,

We obtain g ≥ 0. Now replacing this [S1] in f(t, S1, 0) and using (2.10), we get

f = I(t)− k1K
β J∗

k1Kβ
= I(t)− J∗

≥ I∗ − J∗

≥ 0. (2.13)

Thus considering (2.12) and (2.13), we satisfy both inequalities in (2.7).

Therefore they constitute a sub-solution pair.

For constructing a super-solution pair, we propose

A(t) := S2,

B(t) := C2.

with S2, C2 two constants to be determined. By the condition of subsolution

pair (2.8) we need to verify

f(t, S2, C2) ≤ 0,

g(t, S2, C2) ≤ 0.
(2.14)
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Substituting in the first equation of the previous system, we have

f(t, S2, C2) = I(t)−k1(K−C2)
βSα

2
+k−1C

γ
2
≤ I∗−k1(K−C2)

βSα
2
+k−1C

γ
2
= 0.

(2.15)

So, we need take

[S2] =

(

I∗ + k−1C
γ
2

k1(K − C2)β

)
1

α

.

Substituting this [S2] in the second equation in (2.14) and taking Cγ
2

such that I∗ ≤ k2C
γ
2
< k2K, we get

g(t, S2, C2) = −J(t) + k1(K − C2)
β I∗ + k−1C

γ
2

k1(K − C2)β
− (k−1 + k2)C

γ
2

= −J(t) + I∗ − k2C
γ
2
≤ I∗ − k2C

γ
2
≤ I∗ − k2K, (2.16)

using (2.10), then g(t, S2, C2) ≤ 0.

Thus considering (2.15) and (2.16), we satisfy both inequalities in (2.8).

Consequently, (A(t), B(t)) form a super-solution pair.

Therefore Theorem 2.1 applies, so there exists at least one T -periodic

solution for system (1.4), which proves the result. ✷

Theorem 2.2, gives a generalization of previous results. In the particular

case of the law of mass action, α = β = γ = 1, without subtraction, J ≡ 0,

Katriel (2007) proved the existence of periodic orbits of (1.4), by using Leray-

Schauder degree theory. Stoleriu et al. (2005) proved the existence of periodic

solutions when the input rate is I := I0(1 + ǫ sin(ωt)) for 0 ≤ ǫ ≤ 1, using

Brouwer’s fixed-point theorem.

2.1. Examples

In the previous section we established analytically the existence of peri-

odic solutions for system (1.2) of enzymatic reactions. We now provide numer-

ical evidence of the existence of periodic solutions. To do so, we numerically

solve these equations using a 4th order accurate Runge-Kutta integrator which

we program in FORTRAN 95.

Example 1. Consider the system

d[S]

dt
= I(t)− k1(K − [C])β [S]α + k−1[C]γ ,

d[C]

dt
= −J(t) + k1(K − [C])β [S]α − (k−1 + k2)[C]γ .

(2.17)
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where parameters are determined by α = β = γ = 1, k1 = 2, k−1 = 1,

k2 = 1.5, and K = 3. The substrate input function is determined by I(t) =

1 + 0.3 sin(2πt) and the subtraction function is given by J(t) = 0.3 + 0.25 cos(2πt),

note that I∗ − J∗ = 0.15 and 0 < I∗ < (3)(1.5) = 4.5. Numerical simulations

are shown in the next figures 1 and 2, which exhibit an oscillatory behavior

according to the Theorem 2.2.

Figure 1: Time plots for enzymatic model

(2.17). We consider the initial conditions S0 =

0.2 and C0 = 0.2.

Figure 2: The solutions converge to the cor-

responding numerical approximation of the pe-

riodic orbit.

Example 2. Consider the system

d[S]

dt
= I(t)− k1(K − [C])β [S]α + k−1[C]γ ,

d[C]

dt
= −J(t) + k1(K − [C])β [S]α − (k−1 + k2)[C]γ .

(2.18)

where parameters are determined by α = 5, β = 2, γ = 3, k1 = 3.5, k−1 = 0.4,

k2 = 1.9 and K = 0.8. The substrate input function is determined by I(t) =

1 + 0.5 sin2(t) and the subtraction function is given by J(t) = 0.3 + 0.2 cos2(t),

note that I∗ − J∗ = 0.5 and 0 < I∗ < (1.9)(0.8) = 1.52. Numerical simulations

are shown in the next figures 3 and 4, which exhibit an oscillatory behavior

according to the Theorem 2.2.
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Figure 3: Time plots for enzymatic model

(2.18). We consider the initial conditions S0 =

2.5 and C0 = 0.7.

Figure 4: The solutions converge to the cor-

responding numerical approximation of the pe-

riodic orbit.

3. Discussion

For applications the analysis of Michaelis-Menten equations require the

localization of fixed points. Under the conditions of periodic substrate and

enzyme supply for a given reaction, applications require the existence of peri-

odic solutions. Our analysis give some description of conditions that warranty

the existence of such limit cycles. This models may be useful for biochemical

reactors. Such applicability remains to be explores. We also may extend this

analysis based on cooperative systems to competitive systems with applications

in other more detailed enzyme reactions.
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Resumo. Neste trabalho apresentamos ummodelo matemático epidemiológico

para a aids na cidade de Manaus, capital do Amazonas, entre 2009 e 2014. A

partir da observação do alto número de casos infectados pelo v́ırus HIV con-

centrado na cidade e uma elevada taxa de letalidade, verificamos a necessidade

de analisar o aumento de casos desta doença. Para isso, utilizamos o modelo

SI que divide a população em suscet́ıvel e infectado e as interações compar-

timentais foram modeladas por um sistema de equações diferenciais com os

dados dos casos confirmados da aids em Manaus, fornecido pela Fundação de

Vigilância em Saúde. Com isso, descobrimos o valor da taxa de transmissão

da doença e a solução da equação do modelo, em seguida estabelecemos a

solução interativa fuzzy que auxiliaram na análise da cidade que apresentou

um crescimento de pessoas contaminadas pela aids.

Palavras-chave: SI; epidemiologia; aids; interatividade fuzzy.

1. Introdução

Segundo o Ministério da Saúde (Ministério da Saúde, 2019), a aids ou

śındrome da imunodeficiência adquirida é uma doença infecto-contagiosa cau-

sada pelo v́ırus HIV (sigla em inglês do Vı́rus da Imunodeficiência Humana),

que atacam as células fundamentais para a imunidade do corpo humano. O

v́ırus é capaz de alterar o DNA das células linfócitos T CD4+ e fazer cópias

de si mesmo. Depois de se multiplicar, rompe os linfócitos em busca de outros

para continuar a infecção.
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70 Lopes & Prata

A transmissão do HIV e, por consequência da aids, ocorre pelas relações

sexuais desprotegidas, pelo uso de seringas contaminadas feito por mais de

uma pessoa, por transfusão de sangue contaminado, por instrumentos que fu-

ram ou cortam não esterilizados, de mãe para filho durante a gravidez e a

amamentação. A aids ainda não tem cura, mas existe tratamento capaz de

controlar a śındrome. No Brasil, o Amazonas aparece em terceiro lugar no ran-

king dos estados brasileiros com uma das maiores casos confirmados de HIV. E

Manaus ocupa a quarta posição na lista das capitais brasileiras com os maiores

números de infectados pelo v́ırus, apontam a Organização das Nações Unidas

(ONU, 2018).

Uma ferramenta que auxilia esse estudo é a modelagem matemática em

epidemiologia. Esta baseia-se em transformar situações reais em modelos ma-

temáticos que, após analisados, proporciona resultados que podem ser inter-

pretados e aplicados na realidade. Deste modo, utilizamos o modelo SI (sus-

cet́ıvel-infectado) com os dados das taxas de detecção do v́ırus HIV/AIDS da

cidade de Manaus, capital do Amazonas, para analisar o comportamento da

doença entre os anos de 2009 e 2014.

Para isso, apresentamos a formulação do modelo SI e sua análise, com o

intuito de encontrar o parâmetro e a solução do modelo. Em seguida, aborda-

mos a situação da doença na cidade estudada e a simulação com dados reais.

Além dos tópicos abordados, constam neste trabalho os conceitos básicos e

interatividade entre números fuzzy com sua solução interativa.

2 Objetivos

Os objetivos desse trabalho foram:

– Estudar o comportamento dos casos confirmados de aids em Manaus, a

partir de uma análise do modelo SI.

– Estabelecer uma solução interativa fuzzy para os infectados registrados

pelo v́ırus HIV em Manaus.

3 Modelo SI

Omodelo matemático estudado é do tipo SI, permitindo analisar somen-

tes os indiv́ıduos que contraem a doença e não voltam a classe dos suscet́ıveis,
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ver Marcolino (2008). Esses indiv́ıduos infectados estão ativos para transmi-

tirem a doença, ou seja, são infecciosos. Este é o que melhor descreve a aids

causada pelo v́ırus HIV, uma doença que ainda não existe cura.

Consideramos uma população total de humanos (N) constante e sem

dinâmica vital, isto é, não são considerados o número de nascimentos e nem

de mortes. A população é subdividida em duas classes de estado: as dos

indiv́ıduos suscet́ıveis (S) e as dos indiv́ıduos infectados (I), assim N = S + I.

Consideramos também α o coeficiente de transmissão da doença. Portanto,

temos as seguintes equações diferenciais que descrevem o modelo SI:



















dS

dt
= −αSI

dI

dt
= αSI

(3.1)

com α > 0.

Note que se N(t) = S(t)+ I(t) é constante, então dN
dt

= 0 e se N(t) = 1,

para todo t ≥ 0, então pode-se escrever:

S(t) = 1− I(t), ∀t (3.2)

Substituindo a equação (3.2) na segunda equação do sistema (3.1), obtém-

se a densidade de infectados através da equação

{

dI
dt

= α(1− I)I

I0 = dado
(3.3)

Separando as variáveis da primeira equação do sistema (3.3), temos:

dI

(1− I)I
= αdt (3.4)

Resolvendo a equação (3.4) pelo método de separação de variáveis, ob-

temos:
∫

1

I
dI +

∫

1

1− I
dI =

∫

αdt (3.5)

Resultando em

I =
eαt+c

1 + eαt+c
(3.6)

em que c é a constante de integração.

Com as condições iniciais, S(0) = S0, I(0) = I0 e, fazendo S0 = 1 − I0,

obtemos o seguinte resultado:
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I0 =
ec

1 + ec
=⇒

I0(1 + eαt+c) = eαt+c =⇒

ec =
I0

1− I0
=⇒

ec =
I0
S0

Substituindo ec na expresção (3.6):

I(t) =
eαt ×

I0
S0

1 + eαt ×
I0
S0

(3.7)

Portanto, a solução anaĺıtica I é dada por:

I(t) =
I0e

αt

S0 + I0eαt
(3.8)

Dáı também encontramos a solução anaĺıtica para os suscet́ıveis, usando

(3.2) e (3.8), logo:

S(t) = 1− I(t) =⇒

S(t) = 1−
I0e

αt

S0 + I0eαt
=⇒

S(t) =
S0

S0 + I0eαt
(3.9)

Podemos observar que quando t → ∞ temos que I(t) = 1 e S(t) = 0.

Logo, por essa informação observada toda a população será infectada, isto é,

haverá uma epidemia.

4. A situação da aids em Manaus

Os ı́ndices de infectados do HIV em todo o Brasil são motivos de grande

preocupação, principalmente nos âmbitos estruturais e de saúde. Sabemos que

a região norte é uma das que mais sofrem com a falta de serviços públicos de

saúde, assim, um estudo epidemiológico nesta região é de suma importância

devido a carência da população. Com isso, demos ênfase na cidade de Manaus,

capital do Amazonas, que teve suas altas variações em relação aos casos de

aids. Segue abaixo os dados do número de casos de infectados pelo v́ırus HIV
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em Manaus entre os anos de 2009 e 2014, conforme em Fundação de Vigilância

em Saúde (2019).

Tabela 1: Números de infectados e suscet́ıveis da aids em Manaus entre os anos

de 2009 e 2014.

Ano Número de Infectados Número de Suscet́ıveis

2009 229 1.738.412

2010 551 1.802.463

2011 599 1.831.825

2012 674 1.861.164

2013 957 1.981.222

2014 988 2.019.313

A Tabela 1 apresenta o número de infectados e uma estimativa do

número de suscet́ıveis por HIV/AIDS, fornecidos pela Fundação de Vigilância

em Saúde (Fundação de Vigilância em Saúde, 2019).

Figura 1: População da Cidade de Manaus Infectada pelo Vı́rus HIV

Na Figura 1 temos a ilustração dos casos confirmados da aids em Manaus

dos anos de 2009 a 2014, obtida pelos comandos do Microsoft Office Excel. Note

o crescimento de pessoas infectadas pelo v́ırus HIV em um intervalo de 6 anos

na capital amazonense.

Durante esses anos o estado do Amazonas apresentou um ı́ndice de in-

fecciosidade bastante elevado. E, em Manaus, concentrou a maior incidência de
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contaminação e apenas seis dos 62 munićıpios não registraram novos casos de

HIV, conforme Fundação de Vigilância em Saúde (2019). No estado, a maior

concentração de infectados por HIV estava entre 20 e 35 anos de idade, sendo

o maior público homens jovens e heterossexuais, apesar de existirem pessoas

que temeram informar a orientação sexual.

Esse aumento do número de casos foi de encontro a ampliação da oferta

de diagnósticos de teste rápido para HIV, sendo o atendimento descentralizado

para o diagnóstico e visou a crescer mais ainda o número de casos, alertou

Fundação de Vigilância em Saúde (2019), pelo fato de muitas pessoas não

saberem de terem aids. Atualmente o teste leva entorno de 15 minutos, en-

quanto antes demorava quase 10 dias para realizar o exame. Essa rapidez no

diagnóstico é uma vantagem para reduzir o número de óbitos, pois as pessoas

infectadas podem iniciar de imediato o tratamento, controlando a doença.

De acordo com a Tabela 1 durante os anos de 2009 a 2014 foram registra-

dos 3.998 infectados e 11.234.399 suscet́ıveis. Então, os valores proporcionais

são I0 = 666, 3 e S0 = 1.872.399, 8.

5. Simulação com dados reais em Manaus

Temos como objetivo obter a solução numérica do modelo proposto com

dados reais. Para isso, será preciso determinar o parâmetro α.

O parâmetro α é fundamental em modelos que estudam doenças infecto-

contagiosas, uma vez que determina eventuais crescimentos de indiv́ıduos in-

fectados. Para estimar o valor de α, foi preciso aplicar a técnica de análise de

regressão linear ao gráfico da Figura 1 com o intuito de observar a relação entre

o número de infectados e o tempo, essa técnica foi utilizada por Falcão et al.

(2017).

Ao obter a reta de regressão linear, dada por y = ax + b, calculamos o

α.
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Figura 2: População da Cidade de Manaus Infectada pelo Vı́rus HIV e a Reta

de Regressão Linear.

Assim, definimos a reta de regressão linear, sendo o coeficiente angular

a uma estimativa para o valor referente ao parâmetro α (ver Figura 2).

y = 0, 1454x+ 291, 75 (5.10)

Logo, temos o valor da taxa de transmissão da doença:

α = 0, 1454 (5.11)

Com esses dados obtivemos as equaçõs das soluções das populações in-

fectada e suscet́ıvel de Manaus, respectivamente:

I(t) =
0, 6663e0,1454t

1.872, 399 + 0, 6663e0,1454t
(5.12)

S(t) =
1.872, 399

1.872, 399 + 0, 6663e0,1454t
(5.13)

E, a partir das equações (5.12) e (5.13), foi posśıvel plotar o gráfico da

solução do modelo ilustrado conforme a Figura 3 abaixo.
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Figura 3: Gráfico da solução com os dados da população infectada de Manaus.

Note que a Figura 3 apresenta um crescimento de indiv́ıduos infectados

na capital amazonense. A solução pode ser verificada quando S0 = 1.872, 399,

I0 = 0, 6663 e o parâmetro α = 0, 1454 nas equações (3.8) e (3.9).

6. Conceitos básicos e interatividade entre núme-

ros fuzzy

Nesta seção apresentaremos alguns conceitos básicos da teoria fuzzy

(Barros et al., 2016) e também apresentaremos algumas das propridades de

números fuzzy interativos Carlsson et al. (2006, 2004).

Definição 1 Um subconjunto fuzzy A de R
n é dado por uma função µ

A
:

R
n
−→ [0, 1]. Os α-ńıveis de A são definidos da seguinte maneira

[A]α = {x ∈ R
n : µ

A
(x) ≥ α} para 0 < α ≤ 1.

Se α = 0, [A]0 = {x ∈ Rn : µ
A
(x) > 0} (o fecho do suporte de A).

Denotamos por F(Rn) o espaço de todos os subconjuntos fuzzy de R
n cujos

α-ńıveis são compactos e não vazios.
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Definição 2 O subconjunto fuzzy A de R é chamado um número fuzzy se todos

os α-ńıveis de A são intervalos fechados de R e o suporte de A

supp(A) = {x ∈ R : µ
A
(x) > 0}

é limitado.

A famı́lia de todos os números fuzzy é denotada por E(R).

Definição 3 Uma distribuição de possibilidade sobre R
n é um conjunto fuzzy

C de R
n com função de pertinência µ

C
: Rn

−→ [0, 1] satisfazendo µ
C
(x0) = 1

para algum x0 ∈ R
n.

A famı́lia das distribuições de possibilidade de R
n será denotada por Fc(R

n).

Definição 4 Considere A1, ..., An ∈ E(R) então C ∈ Fc(R
n) é chamada uma

distribuição de possibilidade conjunta se max
xj∈R,j 6=i

µC(x1, ..., xn) = µ
A
(xi). Além

disso, A1, ..., An são chamados as distribuições marginais de C.

Neste caso,

µ
C
(x1, ..., xn) ≤ min(µ

A1
(x1), ..., µAn

(xn)) e [C]α ⊆ [A1]
α
× ...× [An]

α.

Definição 5 Dois números fuzzy A e B são ditos não interativos se, e somente

se, sua distribuição de possibilidade conjunta C for dada por

µ
C
(x, y) = min{µ

A
(x), µ

B
(x)}.

Caso contrário, são ditos interativos.

Para números fuzzy não interativos temos:

[C]α = [A]α × [B]α,

para todo x ∈ R
n, y ∈ R

m e todo α ∈ [0, 1].

Definição 6 Sejam f : Rn
−→ R

k uma função, A1, ..., An números fuzzy inte-

rativos com distribuição de possibilidade conjunta C. A extensão de f aplicada

a (A1, ..., An) segundo C é o subconjunto fuzzy f
C
(A1, ..., An) cuja função de

pertinência é definida por

µf
C

(A1,...,An)(y) =







sup
(x1,...,xn)∈f−1(y)

µC(µA1
(x1), · · · , µAn(xn)), se f

−1(y) 6= ∅

0 , se f−1(y) = ∅,

sendo f−1(y) = {(x1, ..., xn) : f(x1, ..., xn) = y}.
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Com relação ao prinćıpio de extensão segundo C temos:

Proposição 1 Sejam A1, ..., An números fuzzy, C uma distribuição de possi-

bilidade conjunta com distribuições marginais A1, ..., An e f : Rn
−→ R uma

função cont́ınua. Então

[fC(A1, ..., An)]
α = f([C]α),

para todo α ∈ [0, 1]. Além disso, f
C
(A1, A2, ..., An) é sempre um número fuzzy.

7. Solução interativa fuzzy para os casos de aids

em Manaus

Utilizando a definição 7 e a condição S + I = 1 encontramos a solução

fuzzy interativa da seguinte forma:

Se [S]α = [B]α = f([A]α = [I]α), ∀α ∈ [0, 1] e pelas condições acima

temos que os α-ńıveis da distribuição de possibilidade conjunta entre I e S são

establecido por:

[C]α = {(I, 1− S) : x ∈ [aα
1
, aα

2
]} (7.14)

Assim a solução interativa fuzzy em que S e I são correlacionados é dada

por:

I(t) =
I0e

αt

I0(eαt − 1) + 1
(7.15)

Agora para α = 0, 1454 obtido em (5.11) na seção 5 e I0 um número

fuzzy, temos:

I(t) =
Î0e

0,1454t

Î0(e0,1454t − 1) + 1
(7.16)

8. Conclusões

Neste trabalho, foi apresentado, inicialmente, o modelo SI com N cons-

tante e sem dinâmica vital, conforme Marcolino (2008). Para analisar o mo-

delo para a aids em Manaus foi apresentado com uma breve apresentação da

epidemiologia da doença, em seguida feito o estudo do sistema de equações
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diferenciais que descreve o modelo e também a aplicação do modelo com os

dados dos casos confirmados pelo v́ırus HIV na cidade estudada.

Através dessa análise e utilização dos dados das taxas de detecção da

aids, foi posśıvel calcular o parâmetro α e a solução do sistema (3.1). Com isso,

ajustamos o gráfico na dinâmica dos casos confirmados. E também encontramos

a solução interativa fuzzy para o número de infectados, com I0 fuzzy. Assim,

com os dados e resultados encontrados, observamos que a falta de estrutura e

interesse por parte do governo durante os anos estudados foi um dos fatores que

resultou no crescimento de pessoas contaminadas pelo v́ırus HIV e, é evidente

que uma população sem diagnóstico eficiente e acesśıvel e sem informações

suficientes não se mobilizará para tentar conter a doença.
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Biomatemática 29 (2019), 81–92 ISSN 1679-365X

Uma Publicação do Grupo de Biomatemática IMECC – UNICAMP
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Resumo. Neste trabalho estudamos um modelo presa-predador, considerando

inicialmente retardo na população das presas que beneficia a biomassa dos

predadores. Em seguida, estudamos a estabilidade desse novo modelo com

retardo. Constrúımos um segundo modelo que também considera retardo no

crescimento das presas e o estudo da estabilidade nessa outra situação. Por

fim, usamos a noção de número fuzzy para modelar posśıveis incertezas no

parâmetro que representa o retardo nos modelos estudados. Encerramos o

artigo fazendo análises do modelo fuzzy obtido.

Palavras-chave: Presa-predador; estabilidade; conjuntos fuzzy; retardo.

1. Introdução

As equações diferenciais com retardo modelam fenômenos que envolvem

um lapso de tempo entre causa e efeito. Do ponto de vista das aplicações, o

interesse destas equações está no fato que muitos fenômenos naturais, nota-

damente biológicos, têm a necessidade de se considerar peŕıodos de incubação

ou de gestação correspondendo a um retardo temporal entre causa e efeito

(Volterra, 1928). Desta forma, para estes fenômenos, modelos descritos por

equações com retardo temporal são considerados adequados.

Nos modelos descritos por equações diferenciais com retardamento, em

muitos casos, o retardo é um parâmetro incerto. No estudo da dinâmica do

HIV, tradicionalmente, tais incertezas têm sido modeladas por meio de métodos

1rmotta@ufu.br

2laeciocb@ime.unicamp.br

3rodney@ime.unicamp.br
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estat́ısticos. Mittler et al. (1998) assumem que o retardo é dado por distribuição

de probabilidade. No entanto, nas últimas décadas, também a teoria dos con-

juntos fuzzy tem contribúıdo significativamente na modelagem matemática de

fenômenos incertos. Esse é o caso do estudo sobre a dinâmica do HIV, feito em

(Jafelice et al., 2014), em que o retardo é modelado como sendo um parâmetro

fuzzy.

Neste trabalho, estudamos o modelo presa-predador incorporando re-

tardo fuzzy em cada equação do sistema presa-predador clássico.

2. Objetivos

O famoso modelo de Lotka-Volterra de interação presa-predador é (Bas-

sanezi e Ferreira, 1988):



















dN1(t)

dt
= b1N1(t)− a12N1(t)N2(t)

dN2(t)

dt
= −b2N2(t) + a21N1(t)N2(t), bi > 0 e aij > 0.

(2.1)

em que N1 é o número de presas, N2 é o número de predadores, b1 é a taxa

de crescimento das presas, a12 é a taxa de conversão (correlacionada com a

probabilidade de captura da presa), b2 é a taxa de mortalidade do predador

e a21 é a taxa de conversão do alimento em predador. No modelo clássico

presa-predador de Lotka-Volterra (2.1) o efeito dos predadores sobre as presas

é essencialmente instantâneo. Pretendemos estudar os modelos presa-predador

modificados assumindo que em muitas interações entre espécies a resposta do

predador pode ser atrasado com relação ao contato com a presa. Também,

podemos considerar retardo em relação ao peŕıodo de gestação das presas.

O objetivo deste trabalho é:

• Estudar a estabilidade do modelo presa-predador quando consideramos

retardo na conversão da presa em alimento do predador;

• Estudar a estabilidade do modelo presa-predador quando consideramos

retardo no crescimento das presas e na sua conversão, como alimento em

predador;

• Considerar nos dois modelos estudados anteriormente, o retardo como

um parâmetro fuzzy.
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3. Fundamentação teórica das equações diferen-

ciais com retardo

Consideremos o espaço vetorial n-dimensional R
n sobre os reais com

norma euclidiana ‖ · ‖, C([a, b],Rn) é o espaço de Banach das aplicações φ :

[a, b] → R
n cont́ınuas, munido da norma do supremo e r ≥ 0 um número real

dado.

Seja [a, b] = [−r, 0] e C = C([−r, 0], R
n), cuja norma de um elemento

φ ∈ C é dada por:

‖φ‖ = sup
−r≤θ≤0

‖φ(θ)‖.

Definição 1 Sejam τ ∈ R, A ≥ 0 e x ∈ C([τ − r, τ +A],Rn) = C. Para cada

t ∈ [τ, τ +A], definimos a função xt ∈ C por:

xt(θ) = x(t+ θ),

sendo −r ≤ θ ≤ 0 (Hale, 1971).

Definição 2 Sejam D ⊂ R× C, f : D → R uma função, “·”representando a

derivada à direita em relação a t. A equação

ẋ(t) = f(t, xt) (3.2)

é dita uma equação diferencial funcional com retardamento sobre D e será

denotada por EDFR. Se desejarmos enfatizar que a equação é definida por f ,

escrevemos EDFR(f).

A equação (3.2) inclui como caso particular, as equações diferenciais

ordinárias. Basta para isto tomar r = 0.

4. Fundamentação teórica dos conjuntos fuzzy

Um subconjunto fuzzy ̥ do conjunto universo U é definido em termos de

uma função de pertinência u que a cada elemento x de U associa um número

u(x), entre zero e um chamado de grau de pertinência de x a ̥. Assim, o

conjunto fuzzy ̥ é simbolicamente indicado por sua função de pertinência

(Barros e Bassanezi, 2010)

u̥ : U → [0, 1] .
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Os valores u̥(x) = 1 e u̥(x) = 0 indicam, respectivamente, a pertinência

plena e a não pertinência do elemento x a ̥.

É interessante notar que um subconjunto clássico A de U é um particular

conjunto fuzzy para o qual a função de pertinência é a função caracteŕıstica de

A, isto é,

uA : U →{0, 1}.

Suporte de um conjunto fuzzy ̥ são todos os elementos de U que têm

grau de pertinência diferente de zero em ̥ e denotamos por supp(̥). Se ̥ for

um conjunto em R, seu suporte é um intervalo fechado [a, b].

Sejam X e Y conjuntos e f uma aplicação de X em Y : f : X −→ Y .

Seja A um conjunto fuzzy em X. O Prinćıpio de Extensão de Zadeh afirma

que a imagem de A pela função f é um conjunto fuzzy B = f(A) em Y , cuja

função de pertinência é dada por

uB(y) = sup
{x:f(x)=y}

uA(x). (4.3)

O Prinćıpio de Extensão de Zadeh pode ser descrito da seguinte forma:

• O grau de pertinência de um valor do contradomı́nio é definido direta-

mente pelo grau de pertinência de sua pré-imagem.

• Quando um valor do contradomı́nio é mapeado por vários do domı́nio, o

seu grau de pertinência é obtido pelo sup dos graus de pertinência dos

valores da entrada.

5. Modelo presa-predador com retardo na equação

dos predadores

O primeiro modelo presa-predador com retardo estudado é dado por:



















dN1(t)

dt
= b1N1(t)− a12N1(t)N2(t)

dN2(t)

dt
= −b2N2(t) + a21N2(t)N1(t− T )

(5.4)

em que T > 0 é o retardo.



Modelo presa-predador com retardo 85

5.1. Estudo da estabilidade

Os pontos de eqúılibrio de (5.4) são P1 = (0, 0) e P2 = ( b2
a21

, b1
a12

), os

mesmos pontos de eqúılibrio do sistema (2.1).

De fato: Supondo que N∗ é um ponto de eqúılibrio de uma equação

diferencial sem retardo então N∗ = N(t) para todo t, ou ainda, N∗ = N(t− s)

para qualquer t e s. Logo, N∗ é ponto de eqúılibrio de uma equação diferencial

com retardo em N .

O sistema de equações diferenciais com retardo (5.4) é quase linear e

podemos estudar a estabilidade dos pontos de eqúılibrio através da matriz

jacobiana. Para o ponto de eqúılibrio P2 = ( b2
a21

, b1
a12

) a equação obtida para os

autovalores é:

λ2 + b1b2β = 0 (5.5)

sendo β = dN1(t−T )

dN1

.

• Se β < 0 então os autovalores são reais com sinais contrários, logo, P2 =

( b2
a21

, b1
a12

) é ponto de sela.

• Se β > 0 os autovalores são complexos puros, logo, P2 é centro.

A figura 1 apresenta o gráfico da solução determińıstica do sistema (5.4)

com T = 1, com as condições iniciais N1(0) = 15 e N2(0) = 5; e com os valores

dos parâmetros b1 = 0.1, b2 = 0.05, a12 = 0.01 e a21 = 0.001.
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Figura 1: Gráfico da solução do sistema (5.4) com T = 1.
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6. Modelo presa-predador com retardo fuzzy na

equação dos predadores

O modelo presa-predador com retardo fuzzy na equação dos predadores

é dado por:


















dN1(t)

dt
= b1N1(t)− a12N1(t)N2(t)

dN2(t)

dt
= −b2N2(t) + a21N2(t)N1(t− T )

(6.6)

com T sendo um número fuzzy triangular apresentado na figura 2.

A partir da solução numérica da equação diferencial com retardo (6.6),

consideramos o retardo T como um parâmetro fuzzy triangular, ilustrado na

figura 2.

Figura 2: Parâmetro fuzzy (T ).

A função de pertinência de T = (0.1; 1; 1.9) é dada por (Barros e Bassa-

nezi, 2010):

uT (T ) =



















0 se T ≤ 0.1
1

0.9
(T − 0.1) se 0.1 < T ≤ 1

−
1

0.9
(T − 1.9) se 1 < T ≤ 1.9

0 se T > 1.9

(6.7)

O suporte do número fuzzy é dado por [0.1, 1.9]. A figura 3 apresenta

a solução numérica do sistema (6.6), obtida atráves do Prinćıpio da Extensão

de Zadeh da solução determińıstica para T como parâmetro fuzzy triangular
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com suporte no intervalo 0.1 ≤ T ≤ 1.9, para cada instante t fixo. Observa-se

que na região central o grau de pertinência aproxima-se de 1. Esta região é a

que melhor representa o fenômeno biológico do ponto de vista de credibilidade

(pertinência).

Figura 3: Gráfico da solução do sistema (6.6) com T = (0.1; 1; 1.9).

7. Modelo presa-predador com retardo

O segundo modelo presa-predador com retardo estudado é dado por:


















dN1(t)

dt
= b1N1(t− T )− a12N1(t)N2(t)

dN2(t)

dt
= −b2N2(t) + a21N2(t)N1(t− T )

(7.8)

em que T > 0 é o retardo.

7.1. Estudo da estabilidade

Os pontos de eqúılibrio são P1 = (0, 0) e P2 = ( b2
a21

, b1
a12

), os mesmos

pontos de eqúılibrio do sistema (2.1). Para o ponto de eqúılibrio P2 = ( b2
a21

, b1
a12

)

a equação obtida para os autovalores é:

λ2

− (b1β − b1)λ+ b1b2β = 0 (7.9)

sendo β = dN1(t−T )

dN1

. Os autovalores são dados por:

λ =
(b1β − b1)±

√

(b1β − b1)2 − 4b1b2β

2
. (7.10)
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Estudamos o sinal do ∆ = (b1β − b1)
2
− 4b1b2β da equação (7.10), que

é uma equação de segundo grau na variável β. A equação

(b1β − b1)
2

− 4b1b2β = 0 (7.11)

tem o valor do delta positivo, logo, a concavidade da parábola é para cima e

os valores de β são:

β1 =
2b2

1
+ 4b1b2 −

√

16b3
1
b2 + 16b2

1
b2
2

2b2
1

.

β2 =
2b2

1
+ 4b1b2 +

√

16b3
1
b2 + 16b2

1
b2
2

2b2
1

.

Temos vários casos para estudar a estabilidade do ponto de eqúılibrio depen-

dendo dos autovalores.

• Se β = β1 então o valor do delta da equação (7.11) é nulo. Neste caso,

temos;

– Se β = β1 = 1 os autovalores da equação (7.9) são iguais a zero.

– Se β = β1 < 1 ou β = β1 > 1 os autovalores são negativos ou

positivos, respectivamente, temos um ponto de eqúılibrio impróprio.

• Se β = β2 então o valor do delta da equação (7.11) é nulo. Neste caso,

temos;

– Se β = β2 = 1 os autovalores da equação (7.9) são iguais a zero.

– Se β = β2 < 1 ou β = β2 > 1 os autovalores são negativos ou

positivos, respectivamente, temos um ponto de eqúılibrio impróprio.

• Se β < β1 ou β > β2 então o valor do delta da equação (7.11) é positivo.

Os autovalores da equação (7.9) são reais. Estudamos alguns casos para

os autovalores:

– Se β < β1 e β < 0 então os autovalores da equação (7.9) tem sinais

contrários e o ponto de eqúılibrio é ponto de sela.

– Se β < β1 e 0 < β < 1 então os autovalores da equação (7.9) são

negativos e o ponto de eqúılibrio é estável.

– Se β < β1 e β > 1 então os autovalores da equação (7.9) são positivos

e o ponto de eqúılibrio é instável.
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– Se β > β2 e β < 0, então os autovalores da equação (7.9) tem sinais

contrários e o ponto de eqúılibrio é ponto de sela.

– Se β > β2 e 0 < β < 1 então os autovalores da equação (7.9) são

negativos e o ponto de eqúılibrio é estável.

– Se β > β2 e β > 1 então os autovalores da equação (7.9) são positivos

e o ponto de eqúılibrio é instável.

• Se β1 < β < β2 então o valor do delta da equação (7.11) é negativo.

Os autovalores da equação (7.9) são complexos. Estudamos alguns casos

para os autovalores:

– Se β1 < β < β2 e β = 1 então o ponto de eqúılibrio é centro.

– Se β1 < β < β2 e β < 1 então o ponto de eqúılibrio é estável.

– Se β1 < β < β2 e β > 1 então o ponto de eqúılibrio é instável.

A figura 4 apresenta o gráfico da solução do sistema sem retardo (2.1)

e o gráfico da solução do sistema com retardo (7.8) com T = 1. Pelo com-

portamento das soluções podemos observar como o retardo, que ocorre nos

fenômenos biológicos, modifica a solução do sistema (2.1).

tempo
0 50 100 150 200 250

po
pu

la
çõ

es

0

20

40

60

80

100

120
presa
predador
presa retardo
predador retardo

Figura 4: Gráfico da solução do sistema sem retardo (2.1) e do sistema com

retardo (7.8).
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8. Modelo presa-predador com retardo fuzzy

O modelo presa-predador com retardo fuzzy é dado por:



















dN1

dt
= b1N1(t− T )− a12N1N2

dN2

dt
= −b2N2 + a21N2N1(t− T )

(8.12)

com T = (0.1; 1; 1.9) sendo um número fuzzy triangular apresentado na fi-

gura 2. O suporte do número fuzzy é dado por [0.1, 1.9]. Obtemos a solução

fuzzy do sistema (8.12) utilizando o Prinćıpio da Extensão de Zadeh da solução

determińıstica com o parâmetro fuzzy T em cada instante t fixo, veja figura 5.

O gráfico do plano de fase do sistema (8.12) é apresentado na figura 6.

Figura 5: Gráfico da solução do sistema (8.12).
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Figura 6: Plano de fase do sistema (8.12).

A solução fuzzy do sistema (8.12) foi defuzzificada pelo centro de gra-

vidade em cada instante t. Na figura 7 apresentamos os gráficos da solução

defuzzificada do sistema (8.12) e a solução determińıstica com T = 1.

Figura 7: Solução defuzzificada do sistema (8.12).
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9. Conclusão

Os pontos de eqúılibrio dos sistemas de equações diferenciais com re-

tardo (5.4) e (7.8) apresentam os mesmos pontos de eqúılibrio do sistema de

equações diferenciais sem retardo (2.1), pois não dependem do retardo T . Con-

sequentemente, os sistemas de equações diferenciais com retardo fuzzy (6.6) e

(8.12) têm os mesmos pontos de eqúılibrio de (2.1). Os gráficos das soluções

destes sistemas são apresentados por faixas, cuja a região central tem o grau de

pertinência que proxima-se de 1, representando melhor o fenômeno biológico do

ponto de vista de credibilidade, pois considera posśıveis “tolerância” no valor

do retardo biológico em questão.
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