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Prefácio:

É com enorme prazer e orgulho que apresentamos o número 30 da

revista BIOMATEMÁTICA que começou a ser publicada em 1991,

um ano após a Biomatemática ser considerada área de pesquisa

no Departamento de Matemática Aplicada do Imecc-Unicamp. No

ińıcio, esta revista além de divulgar os trabalhos de modelagem

matemática de fenômenos biológicos, produzidos pelo grupo do

Imecc, buscava também incentivar outros estudiosos a se aventu-

rarem nesta área de pesquisa.

Nos trabalhos publicados desde seus primeiros números, é posśıvel

observar a diversidade de interesses e problemas abordados pelo

grupo e que podem ser reunidos em dois tópicos principais: (1)

Sistemas Dinâmicos de Populações (controle ótimo de tumores e

bactérias, evolução de dengue, cinética enzimática e resistência a

fungicidas) e (2) Análise Numérica de EDP parabólicas-hiperbólicas

(poluição de rios e mares, hemodiálise e secagem de batatas).

Nos primeiros tempos, o fato da Biomatemática ser uma área

de pesquisa nova, ela encontrou vários empecilhos para impor-se

no meio acadêmico. Contudo, a evolução qualitativa e quantitativa

dos trabalhos realizados pelo grupo do Imecc, acabou por consoli-

dar a Biomatemática como área de pesquisa importante na univer-

sidade. Nessa caminhada também foi fundamental o apoio recebido

da SBMAC que abriu espaço em seus congressos nacionais para re-

alizações de minicursos, sessões espećıficas e para o lançamento dos

números anuais da revista.

A permanência ativa deste grupo é resultado, em grande parte,

da modelagem de processos biológicos apoiados por instrumentos

advindos da Teoria Fuzzy. O uso dos conceitos fuzzy em Bioma-

temática tem sido muito bem aceito pelos profissionais da área

ii



biológica e uma grande quantidade de trabalhos surgiu com a in-

serção de seus argumentos nos modelos clássicos, principalmente

quando se considera a subjetividade e/ou conhecimento parcial do

fenômeno biológico.

Após 30 anos, estamos convencidos que a divulgação de traba-

lhos, muitas vezes como pré-print, na revista BIOMATEMÁTICA,

tem sido fundamental para o desenvolvimento e difusão desta área

de pesquisa, tanto no Imecc como em outros centros nacionais e

latino-americanos.

Neste aniversário de 30 anos da BIOMATEMÁTICA, registra-

mos nossa homenagem a Raul dos Santos (em memória), funcionário

exemplar do Imecc que não mediu esforços para que a publicação

dos primeiros números da revista sáısse a tempo e a contento.

Rodney C. Bassanezi
Comissão Editorial – IMECC-Unicamp.

Campinas, 1o de dezembro de 2020.
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Resumo. Neste trabalho analisamos os efeitos provocados pela inserção de

parâmetros periódicos em modelos de dinâmica populacional de uma espécie,

onde a condição inicial é considerada incerta. Mais especificamente, usamos

um sistema dinâmico fuzzy (condição inicial fuzzy), associado a um modelo

inibido com coeficientes periódicos. Neste contexto obtemos um teorema de

existência e unicidade da solução fuzzy. A motivação deste é trabalho é pro-

veniente da modelagem da dinâmica populacional do Donax gemmula.

Palavras-chave: Biomatemática; Donax gemmula; Sistemas dinâmicos

fuzzy; Perioditização.

1. Introdução

A grande maioria dos modelos matemáticos usados em ecologia teórica

para estudar a dinâmica de populações utilizam parâmetros constante em

equações diferenciais. Esta simplificação torna os modelos mais simples na

forma de sistemas autônomos. No entanto, um modelo mais realista deve-

ria utilizar as taxas de natalidade, mortalidade, condições ambientais, etc.

como fatores temporais. Também as condições iniciais de tais modelos geral-

mente são incertas o que tornam as soluções exatas dos modelos determińısticos

pouco confiáveis. Salientamos que os resultados sôbre existência e estabilidade

de soluções de sistemas determińısticos periódicos são bastante satisfatórios

1rodney@ime.unicamp.br
2diego.gomes@ifma.edu.br
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quando as oscilações são pequenas (Cushing, 1977) e o mesmo acontece quando

o sistema é fuzzy e associado a um um sistema autônomo (Cecconello et al.

(2010), Mizukoshi et al. (2009)).

Vamos apresentar neste trabalho um modelo da dinâmica populacional

do Donax gemmula, considerando a condição inicial como um número fuzzy e

os parâmetros periódicos.

As espécies do gênero Donax ocupam zonas intermares e rasas de praias

arenosas. Nestes locais estas espécies são bem sucedidas uma vez que conse-

guem coordenar seus movimentos em resposta às mudanças nas condições am-

bientais resultantes das ondas e correntes marinhas. Um fenômeno comum a

quase todas as espécies do gênero é a grande variação temporal em abundância.

Em determinados peŕıodos as populações atingem grandes densidades, podendo

chegar à quase extinção em outros peŕıodos. Muitas são as explicações para

tamanhas flutuações em abundância: falta de alimentos, ação de predadores,

baixas salinidades, etc. Entretanto, uma hipótese mais viável é apresentada por

Paes et al. (1992) que, estudando a bioecologia deste animal no litoral do Rio

Grande do Sul, constatou que sua diminuição no inverno se da principalmente

pela influência das tempestades frequentes no peŕıodo e é quando os organismos

se tornam mais lentos na sua atividade de escavação, ficando mais expostos e

arrastados para a praia, onde morrem.

2. Dinâmica Populacional do Donax gemmula –

Modelo determińıstico (Zotin e Bassanezi, 1993)

De acordo com as caracteŕısticas fisiológicas do animal, as taxas de na-

talidade e mortalidade variam com o tempo, apresentando um padrão sazonal

positivamente correlacionado com a temperatura da água durante o ano. As

tempestades de inverno são provavelmente as mais fatais, uma vez que o Do-

nax gemmula perde sua mobilidade em temperaturas baixas, dificultando sua

fixação na areia (Paes et al., 1992).

Consideramos a taxa de crescimento intŕınseca dada por:

α(t) = r(t)−m(t)

onde, r(t) é a taxa de recrutamento e m(t) é a taxa de mortalidade. Como

m(t) depende também de fatores abióticos, consideramos:

m(t) = d(t) + λf(t)
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sendo d(t) correspondente à taxa de mortalidade fisiológica, f(t) uma medida

de intensidade de tempestade e λ uma constante de proporcionalidade abiótica.

Se P (t) é a densidade populacional do Donax gemmula, podemos formu-

lar sua dinâmica usando um modelo do tipo loǵıstico:


dP

dt
= r(t)P

(
1− P

K

)
− (d(t) + λf(t))P = α(t)P

(
1− P

K(t)

)
P (0) = P0 ∈ R+

(2.1)

onde, K(t) =
Kα(t)

r(t)
é a capacidade suporte do sistema, representando a

abundância máxima da espécie onde não é comum a ocorrência de tempes-

tades. Os parâmetros r(t), d(t) e f(t) são considerados periódicos e positivos,

com T > 0 o menor peŕıodo entre eles e, consequentemente, α(t) e K(t) também

são T -periódicos.

A equação (2.1) pode ainda ser escrita como:
dP

dt
= α(t)P − β(t)P 2

P (0) = P0 ∈ R+
, (2.2)

onde β(t) =

∣∣∣∣ α(t)

K(t)

∣∣∣∣ < |α(t)| se, e só se, K(t) > 1.

Considerando a mudança de variáveis

u(t) =
1

P (t)
⇒ du

dt
= − 1

P 2

dP

dt

na equação (2.2), obtemos:
du

dt
= β(t)− α(t)u

u(0) = u0 =
1

P0
> 0

. (2.3)

A equação (2.3) é linear e vamos usar o método da variação dos parâmetros

para obter sua solução única. A solução de (2.3) é obtida como a soma da

solução da homogênea

uh(t) = u0 exp

− t∫
t0

α(s)ds

 (2.4)
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e uma solução particular up(t), que é obtida quando consideramos u0 = u0p(t)

na equação (2.4):

up(t) = u0p(t) exp

− t∫
t0

α(s)ds

 . (2.5)

Substituindo (2.5) na equação (2.3), obtemos:

dup
dt

+ α(t)up = β(t)

⇒ −u0p(t)α(t) exp

− t∫
t0

α(s)ds

+
du0p

dt
exp

− t∫
t0

α(s)ds

+ α(t)u0p(t) exp

− t∫
t0

α(s)ds

 = β(t)

⇒
du0p

dt
= β(t) exp

 t∫
t0

α(s)ds


logo,

u0p(t) =

t∫
t0

β(r) exp

 r∫
t0

α(s)ds

 dr

⇒ up(t) = exp

− t∫
t0

α(s)ds

 t∫
t0

β(r) exp

 r∫
t0

α(s)ds

 dr. (2.6)

Portanto, a solução geral u(t) é dada por:

u(t) = u0 exp

− t∫
t0

α(s)ds

+ exp

− t∫
t0

α(s)ds

 t∫
t0

β(r) exp

 r∫
t0

α(s)ds

 dr,

ou seja,

u(t) = exp

− t∫
t0

α(s)ds

u0 +

t∫
t0

β(r) exp

 r∫
t0

α(s)ds

 dr

 . (2.7)

Agora vamos procurar uma solução up(t) que satisfaça (2.7) e que seja

periódica. Como α(t) > 0 é T -periódica podemos supor que α(t) = α0 +α1(t),

com α0 > 0 e α1(t) uma função T -periódica. Então,

A(t) =

t∫
t0

α(s)ds = α0 (t− t0) + [α∗1(t)− α∗1(t0)] ,
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com α∗1(t) também T -periódica, pois
dα∗

1(t)
dt = α(t) e ainda, α∗1(0) = α∗1(T ) = 0,

no que implica que A(t0) = 0 e A(t0 + T ) = α0T. Logo,

exp

 t0+T∫
t0

α(s)ds

 = exp(α0T ).

Para que up(t) seja T -periódica, devemos ter up(t0) = up(t0 + T ) com

u0p = up(t0) = up(t0 + T ). Portanto,

up(t0 + T ) = u0p exp(−α0T ) + exp(−α0T )

t0+T∫
t0

β(s)eA(s)ds = u0p

⇔ u0p =

eα0T

 t0+T∫
t0

eA(s)β(s)ds


1− e−α0T

.

Assim, a solução periódica de (2.3) é dada por

up(t) = u0pe
−A(t) + e−A(t)

t∫
t0

β(s)eA(s)ds. (2.8)

Logo, a solução geral do sistema (2.3) é dada por

u(t) = uh(t) + up(t) = u0e
−A(t) + u0pe

−A(t) + e−A(t)

t∫
t0

β(s)eA(s)ds. (2.9)

Consequentemente, a solução geral de (2.2) é

P (t) =
1

u(t)
=

1

u0e−A(t) + up(t)
, com P0 =

1

u0
.

Temos que P ∗(t) =
1

up(t)
é denominada solução canônica de (2.2).

Proposição 2.1. A solução canônica P ∗(t) de (2.2) é periódica e limt→∞ P (t) =

P ∗(t).

Demonstração. Como up(t) é T -periódica, então P ∗(t) =
1

up(t)
=

1

up(t+ T )
=

P ∗(t+ T ), o que implica que P ∗(t) é T -periódica.
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Agora, temos que e−A(t) = exp (−α0 (t− t0)− α∗1(t) + α∗1(t0)) = exp(k0−
k1t) com k0, k1 > 0. Portanto, limt→∞ e−A(t) = 0. Logo

lim
t→∞

P (t) = lim
t→∞

1

u0e−A(t) + up(t)
=

1

up(t)
= P ∗(t).

Observamos que, para todo t > 0 e P (t) < P ∗(t) implica que P ∗(t) é

a curva de estabilidade de P (t), ou seja, a capacidade suporte da população é

periódica.

Temos ainda que a solução canônica P ∗(t) independe da condição inicial

P0.

2.1 Modelagem dos parâmetros

Os valores dos parâmetros foram obtidos por meio de dados colhidos por

Paes et al. (1992).

2.1.1 Recrutamento r(t)

Considerando que o recrutamento máximo se dá no verão e que o mı́nimo

é no inverno, uma função com estas caracteŕısticas é:

r(t) = r1 + r2

1− cos(πt6 )

2

onde, r1 é a taxa mı́nima de nascimento independentemente das condições

ambientais e r2 é o aumento de nascimentos propiciados pela melhoria das

condições climáticas.

Os valores encontrados experimentalmente são próximos de r1 = 0, 3 e

r2 = 0, 2.

2.1.2 Mortalidade fisiológica d(t)

A mortalidade fisiológica foi estimada como sendo proporcional à quan-

tidade de indiv́ıduos adultos em cada instante:

d(t) = λH(t)

onde, λ é a taxa de mortalidade fisiológica de adultos no instante t.
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Para a obtenção de H(t), foi feita uma interpolação com dados reais

dispońıveis:

H(t) = 0, 3025 + 1, 225 sen

(
π(t− 3)

6

)
e k = 0, 6.

2.1.3 Intensidade da tempestade f(t)

O pico de mortalidade é apresentado durante as tempestades de inverno.

No verão a mortalidade diminui. Utilizando a escala de intensidade de 0 a 4

para as tempestades observadas na região f(t) foi simulada como sendo:

f(t) = 1, 3083 + 3, 5279 cos

(
πt

6
+

π

12

)
.

2.1.4 Outros parâmetros relevantes

β = 0, 06 → Obtido empiricamente;

k = 650 → Obtido da literatura;

P0 = 122 → Observado (Paes et al., 1992);

t é considerado em meses.

A Figura 1 mostra a solução P (t) e a solução canônica P ∗(t) do modelo

determińıstico (2.2).

Figura 1: Solução geral P (t) e canônica P ∗(t).
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2.2 Modelagem com sistema dinâmico fuzzy

Na modelagem de fenômenos como este da dinâmica de Donax gemmula,

os parâmetros e condição inicial utilizados estão carregados de subjetividade e

imprecisão. Uma modelagem mais adequada deve levar em consideração estes

fatores de modo que a imprecisão inerente ao processo biológico seja mensurada

de alguma maneira. Os sistemas dinâmicos fuzzy têm esta finalidade quando

trocamos parâmetros e/ou condição inicial por números fuzzy.

2.2.1 Preliminares

Definição 2.1. Seja U um conjunto universo. Um subconjunto fuzzy F de U

é definido por uma função ϕF denominada grau de pertinência de F :

ϕF : U −→ [0, 1] .

O valor ϕF (x) ∈ [0, 1] indica o grau que o elemento x de U pertence a

F .

Definição 2.2. Um subconjunto fuzzy A é um número fuzzy quando A é um

subconjunto de R e ϕA : R −→ [0, 1] satisfaz:

(i) Todo α-ńıvel de A, isto é, [A]
α

= {x ∈ A |ϕA(x) > α} é não-vazio para

0 < α 6 1;

(ii) [A]
α

= {x ∈ R |ϕA(x) > α} é um conjunto fechado de R;

(iii) supp A = {x ∈ R |ϕA(x) > 0} é limitado.

O conjunto dos números reais fuzzy será denotado por F(R).

Definição 2.3 (Prinćıpio de Extensão de Zadeh). Sejam f uma função

tal que f : X −→ Z e A um subconjunto fuzzy de X. A extensão de Zadeh de

f é uma função f̂ que leva A em um subconjunto fuzzy f̂(A) de Z de modo

que o grau de pertinência de f̂(A) é dado por:

ϕf̂(A)(z) =

{
supf−1(z) ϕA(x) , se f−1(z) 6= ∅

0 , se f−1(z) = ∅
,

onde, f−1(z) = {x : f(x) = z} é a imagem inversa de z.
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Sistemas dinâmicos fuzzy

Seja um sistema dinâmico determińıstico dado por:
dx

dt
= f(t, x(t))

x(0) = x0 ∈ Rn
(2.10)

Se considerarmos que a condição inicial é imprecisa e modelada por um

número fuzzy que é transportado pela extensão de Zadeh da função de estado

f̂ , temos um sistema dinâmico fuzzy, denotado por:
dx

dt
=̂ f(t, x(t))

x(0) = x0 ∈ F(Rn)
(2.11)

Dizemos que (2.11) é o sistema fuzzy associado ao sistema determińıstico

(2.10). A solução fuzzy de (2.11) é a extensão de Zadeh da solução de (2.10). Os

seguintes resultados estabelecem a equivalência entre os pontos de equiĺıbrios

dos sistemas (2.10) e (2.11).

Teorema 2.1 (Mizukoshi et al. (2009)). Se x∗ é um estado de equiĺıbrio para

(2.10) então χ{x∗} é um estado de equiĺıbrio para (2.11). Além disso:

1. χ{x∗} é estável para o sistema (2.11) se, e somente se, x∗ é estável para

(2.10);

2. χ{x∗} é assintoticamente estável para (2.11) se, e somente se, x∗ é as-

sintoticamente estável para (2.10);

3. χ{x∗} é instável para (2.11) se, e somente se, x∗ é instável para (2.10).

As definições de estados de equiĺıbrio e de estabilidade usadas em (2.11)

são análogas ao caso clássico, porém como estamos no espaço dos números

fuzzy, a métrica utilizada é a de Hausdorff, isto é, dados conjuntos A ∈ Rn e

B ∈ Rn, a distância entre A e B é dada por:

dH(A,B) = max

{
sup
y∈A

inf
x∈B
‖x− y‖ , sup

x∈B
inf
y∈A
‖x− y‖

}
. (2.12)

Se considerarmos o caso em que a subjetividade aparece nos parâmetros

da função f , então precisamos aplicar a extensão de Zadeh ao fluxo do sistema

determińıstico 
dx

dt
= f(x(t), b)

x(0) = x0 ∈ Rn
(2.13)
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onde, x0 ∈ Rn e b ∈ Rn é um parâmetro para f .

Para poder usar o mesmo Teorema 2.1 consideramos um novo sistema

determińıstico n+ 1-dimensional
dx
dt = f(x(t), b)
db
dt = 0

x(0) = (x0, b) ∈ Rn+1

(2.14)

onde, b agora aparece na condição inicial.

O sistema fuzzy associado ao sistema (2.14) é dado por
dx

dt
=̂ f(x(t), b)

x(0) = (x0, b̂) ∈ Rn+1 ×F(Rn)
(2.15)

Em resumo temos:

– Se ϕt(x) : A ⊂ Rn −→ Rn é a solução do sistema determińıstico (2.10)

então, a extensão de Zadeh ϕ̂t(x̂0) : A ⊂ F(Rn) −→ F(Rn) de ϕt(x) é a

solução de (2.11) e satisfaz as mesmas propriedades de estabilidade que

ϕt(x).

– No caso em que f(x(t), b) também depende do parâmetro b, como na

equação (2.13), se considerarmos um sistema ampliado como (2.14), então

a solução ϕt(x0, b) pode ser considerada como a projeção da solução de

(2.14) com condição inicial (x0, b). Desta forma, analogamente ao caso

anterior, a solução fuzzy ϕ̂t(x̂0, b) de (2.15) será a projeção da extensão

de Zadeh da função ϕ̂t(x̂0, b̂) (ver: Cecconello et al., 2010).

Modelos alternativos para a dinâmica do Donax gemmula

O modelo loǵıstico clássico pressupõe que a população se estabilize e

convirja para sua capacidade suporte K, considerando que taxa de crescimento

intŕınseca é dada por um parâmetro real fixo r. A equação que descreve tal

modelo é dada por (Bassanezi (2002), Bassanezi e Ferreira Jr (1988)):
dP

dt
= rP

(
1− P

K

)
P (0) = P0 > 0

(2.16)

e sua solução é

P (t) =
KP0

P0 + (K − P0)e−rt
. (2.17)
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Tal modelo macroscópico é frequentemente usado, simulando os valores

médios dos parâmetros com dados experimentais. Modelos mais realistas uti-

lizam os parâmetros como funções do tempo em modelos mesoscópicos onde

as soluções são mais complicadas como é o caso do modelo de Donax gemmula

(2.1) onde, r e K são considerados periódicos


dP

dt
= r(t)P

(
1− P

K

)
− (d(t) + λf(t))P = α(t)P

(
1− P

K(t)

)
P (0) = P0 ∈ R+

(2.18)

com solução esboçada na Figura 2.

Figura 2: Modelo loǵıstico e modelo loǵıstico periódico.

Entretanto, tanto no modelo loǵıstico como no loǵıstico modificado o

cálculo dos parâmetros está sempre sujeito a erros por falta de informações

precisas do fenômeno analisado. Uma forma de obter soluções mais adequadas

ao fenômeno é utilizar a imprecisão como fator de destaque para a obtenção

dos parâmetros, considerando-os como sendo dados por números fuzzy. Assim,

o modelo loǵıstico pode ser associado ao modelo “loǵıstico fuzzy”:


dP

dt
=̂ r̂P

(
1− P

K̂

)
P̂ (0) =

(
P̂0, r̂0, K̂0

)
; P̂0, r̂0, K̂0 ∈ F(R)

(2.19)



12 Bassanezi & Gomes

cuja solução é dada pela extensão de Zadeh da solução de (2.16), ou seja,

P (t) =
K̂P̂0

P̂0 +
(
K̂ − P̂0

)
e−r̂t

. (2.20)

Figura 3: Projeção do gráfico da solução do modelo loǵıstico fuzzy.

2.2.2 Periodização de parâmetros em modelos de crescimento ini-

bido

A modelagem de qualquer fenômeno está sujeita aos objetivos a serem

atendidos. Se nosso objetivo é ter apenas uma tendência geral seguida pelo

fenômeno, podemos utilizar os modelos macroscópios onde, via de regra, os

parâmetros são valores médios provenientes de dados experimentais. Entre-

tanto, se levarmos em consideração que os parâmetros também são dependentes

do tempo, podemos obter modelos mais realistas e adequados ao fenômeno es-

tudado, como no caso analisado anteriormente do Donax gemmula. Um outro

exemplo de modelo macroscópico é obtido quando modelamos o crescimento

de peixes, utilizando o modelo clássico de von Bertalanffy e não consideramos

o fato que o peixe perde peso durante a piracema, peŕıodo que ocorre uma

vez por ano. Um modelo mais real (modelo mesoscópio) deveria considerar a

taxa de crescimento intŕınseco como uma função periódica (ver: Souza, 2018,

p. 27). Quando o modelo macroscópico é suficiente para entender a dinâmica
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de crescimento então, basta simular os coeficientes ou ajustá-los numa equação

autônoma de resolução mais ou menos simples. Entretanto, se desejarmos

modelos mais coerentes que levam em consideração alterações ambientais ou

mesmo caracteŕısticas próprias das espécies em questão, precisamos utilizar

modelos não autônomos que, via de regra, têm resolução complicada ou so-

mente computacional e, mesmo assim, utilizando parâmetros variáveis pouco

confiáveis. Nesse caso, as “soluções exatas” obtidas destes modelos estão car-

regadas de subjetividade e/ou imprecisões.

Uma maneira simples de se obter “soluções” com pequenas perturbações

dos parâmetros é considerar o efeito de perturbação (mudança de variável) na

própria solução. Assim, se β é um parâmetro, tomamos na solução o parâmetro

βp = β(1+εh(t)) onde, ε é a perturbação de β, agindo periodicamente por meio

da função h(t) periódica com |h(t)| 6 1. Definição de perioditização de um

modelo variacional L(β) o conjunto de funções periódicas com as propriedades

anteriores.

Um modelo de crescimento inibido perioditizado, associado a (2.1), é

denotado simbolicamente por:
dx

dt
=̌ rpf(x,Kp)x

x(0) = x0 > 0; Kp ∈ L(β) e/ou rp ∈ L(β)
. (2.21)

Então, se Φ(x0, r, t) é o fluxo de
dx

dt
= rf(x,K)x

x(0) = x0 > 0; K, r ∈ R

definimos o fluxo de (2.21) por Φřp = Φ(x0, řp, t), ou seja, o fluxo do sistema pe-

riodizado é dado pela periodização do(s) parâmetro(s) do fluxo determińıstico.

O modelo periodizado (2.21) pode ser de três tipos distintos dependendo dos

parâmetros considerados, podemos ter r(t) ou K(t) ou ambos pertencentes a

L(β).

Teorema 2.2. Se K ∈ R e rp ∈ L(β) então o fluxo de um sistema periodi-

tizado convege para a mesma capacidade suporte K do sistema determińıstico

associado.

Demonstração. Seja K ∈ R e x0 < K para todo t > 0 então, se r > 0 temos

lim
t→∞

Φ (x0, r, t) = K. Portanto, lim
t→∞

Φ (x0, rp, t) = lim
t→∞

Φ (x0, r (1 + εh(t)) , t).
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Por outro lado, como Φ(x0, r, t) é uma função cont́ınua e crescente em todas

suas variáveis temos,

lim
t→∞

Φ (x0, r (1 + εh(t)) , t) = Φ
(
x0, lim

t→∞
r (1 + εh(t)) , t

)
= Φ

(
x0, r + ε lim

t→∞
h(t), t

)
.

Como, |h(t)| 6 1⇒
∣∣∣r + ε lim

t→∞
h(t)

∣∣∣ 6 r + ε⇒

K = lim
t→∞

Φ (x0, r − ε, t) 6 lim
t→∞

Φ (x0, r (1 + εh(t)) , t) 6 lim
t→∞

Φ (x0, r + ε, t) = K.

Teorema 2.3. Se Kp ∈ L(β) e rp ∈ L(β) então o fluxo de um sistema perio-

ditizado convege para a capacidade suporte Kp.

Demonstração. Se Kp ∈ L(β), r > 0 e 0 < x0 < Kp(t) para todo t > 0, o fluxo

periodizado é limitado por Kp. Ainda, temos que o peŕıodo do fluxo é o mesmo

da função periódica Kp, logo, os pontos de máximo do fluxo convergem para

os pontos de máximo de Kp e o mesmo acontece com os pontos de mı́nimo de

ambas funções o que implica que lim
t→∞

Φ(x0, r, t) = Kp(t) pois, dado um ε > 0,

existe t∗ > 0 tal que |Φ (x0, r, t)−Kp(t)| < ε para todo t > t∗.

No caso em que rp1 e Kp2 são funções periódicas de L(β) com peŕıodos

distintos p1 6= p2, consideramos o peŕıodo p = max {p1, p2}, comum à ambas

funções e recáımos no caso anterior.

Exemplo 2.1. Seja o sistema determińıstico inibido dado pelo modelo de von

Bertalanffy: 
dx

dt
= αx

2
3 − βx

x0 > 0 e K =

(
α

β

)3 (2.22)

cuja solução é Φ(β, t) = K
(

1− e−
β
3 t
)3

.

Um sistema perioditizado, associado ao modelo de von Bertalanffy (2.22),

denotado por 
dx

dt
=̌ αx

2
3 − rpx

x0 > 0, K =

(
α

β

)3

e rp ∈ L(β)
(2.23)

tem a sua “solução” dada por Φrp(t) = K
(

1− e−
rp
3 t
)3

.
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No caso em que modelamos o crescimento em peso das corvinas temos a

solução de (2.22) dada por

x(t) = 5, 6
(
1− 0, 627e−0,26t

)3,16
.

Uma solução de (2.23) perioditizada é dada por (ver: Souza, 2018, p. 30):

x(t) = 5, 6
[
1− 0, 627e−0,26(1+0,04 cos 2πt)t

]3,16

.
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Crescimento perioditizado

(a) Capacidade suporte não periódica.
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(b) Capacidade suporte periódica.

Figura 4: Soluções do modelo perioditizado de crescimento de corvina.

Observamos que, para todo sistema (2.21) tem-se um sistema não autônomo

com coeficientes periódicos cuja solução é a mesma de (2.21), basta derivar sua

solução. Por exemplo, no caso do modelo perioditizado de von Bertalanffy o

modelo não autônomo correspondente é dado por:
dx

dt
= α(t)x

2
3 − λ(t)x

x0 > 0, λ = β′ e β ∈ L(β)
.

Exemplo 2.2. Consideremos o modelo loǵıstico
dP

dt
= 0, 2P

(
1− P

K

)
P0 = 10 e K = 100

cuja solução é

P (t) =
100

1 + 9e−0,2t
.

Se considerarmos o crescimento intŕınseco periódico dado por rp(t) = 0, 2(1 +

0, 1 cos t), então teremos a perioditização da solução na forma

P (t) =
100

1 + 9e−0,2(1+0,1 cot t)t
.
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A Figura 5 e a Figura 6 mostram as soluções dos modelos loǵıstico

clássico e perioditizado:

Figura 5: Soluções do modelo

loǵıstico e periódico com K ∈ R.

Figura 6: Variações do modelo

loǵıstico e loǵıstico periódico.

Proposição 2.2. A solução periodizada do modelo loǵıstico pode ser obtida do

modelo não autônomo periódico e vice-versa, isto é, dado um sistema loǵıstico

com taxa de crescimento periódico
dP

dt
= α(t)P

(
1− P

K

)
P0 > 0 e K ∈ R+

onde, α(t) ∈ L(β), isto é, α(t) = α + εh(t) com h(t) periódica e |h(t)| 6 1,

basta considerar na solução do sistema perioditizado a mudança de h(t) por
t∫

t0

h(s)ds.

Demonstração. Separando as variáveis e integrando a equação membro-a-membro

temos,

∫
dP

P
(
1− P

K

) =

∫
(α+ εh(t))dt⇒ ln

∣∣∣∣∣ P (t)

1− P (t)
K

∣∣∣∣∣ = αt+ ε

t∫
t0

h(s)ds+ C.

Para t = 0, temos

C = ln

∣∣∣∣∣ P0

1− P0

K

∣∣∣∣∣ = ln

∣∣∣∣ P0K

K − P0

∣∣∣∣ .
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Portanto,

ln

∣∣∣∣P (K − P0)

P0(K − P )

∣∣∣∣ = αt+ε

t∫
t0

h(s)ds⇒ P

K − P
=

P0

K − P0
exp

αt+ ε

t∫
t0

h(s)ds

 .

Explicitando P (t) vem

P (t) =
K

1 +
(
K
P0
− 1
)

exp

−
αt+ ε

t∫
t0

h(s)ds

 .

No modelo loǵıstico se a capacidade suporte é periódica, isto é, se K =

Kp ∈ L(β) então a “solução” perioditizada é bem mais simples de ser obtida do

que por meio da solução de um modelo variacional com parâmetro periódico.

Se supormos, no modelo anterior que Kp = 100(1 + 0, 03 cos t), P0 = 10 e

α = 0, 2, a solução perioditizada vem dada por (Figura 7)

P (t) =
100(1 + 0, 03 cos t)

1 +
[

100(1+0,03 cos t)
10 − 1

]
e−0,2t

.

Se considerarmos também que α = 0, 2(1 + 0, 1 cos t), a função vem dada pela

Figura 8.
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Figura 7: Solução do modelo loǵıstico

com capacidade de suporte periódica.
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Figura 8: Taxa de crescimento e

capacidade suporte periódicos.

Finalmente, podemos considerar a solução fuzzy de um sistema periodi-

tizado como sendo a extensão de Zadeh da solução loǵıstica periodizada, isto
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é, 
dP

dt
=̂ r̂pP

(
1− P

K̂p

)
P̂ (0) =

(
P̂0, r̂0, K̂0

) (2.24)

onde, P̂0 ∈ F(R) e r̂p, K̂p são funções periódicas fuzzy, obtidas da fuzzificação

dos parâmetros de rp(t) e Kp(t). Logo,

P̂ (t) =
K̂p(t)P̂0

P̂0 +
(
K̂p(t)− P̂0

)
e−r̂p(t)t

(2.25)

onde, Kp(t) = K(1 + ε1h1(t)) e rp(t) = r(1 + ε2h2(t)), com h1,2(t) funções

periódicas e P̂0, r̂p, K̂p ∈ F(R).

No caso do modelo do Donax gemmula, obtemos a solução esboçada na

Figura 9.

Figura 9: Gráfico da solução (2.25) com P0 fuzzy e rp, Kp perioditizados.

Observamos que, do fato de se ter o resultado do Teorema 2.2 e Teorema

2.4 então, o Teorema 2.1 vale também para os sistemas perioditizados (ou

periódicos equivalentes) associados aos modelos fuzzy correspondentes.
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Teorema 2.4. Sejam os modelos inibidos clássicos e os periódicos correspon-

dentes:
dx

dt
= f(x(t), r,K) = rxF (x,K)

x(0) = x0 e r,K ∈ R
�


dx

dt
= rpxF (x,K)

x(0) = x̂0 ∈ F(R), K ∈ R e rp ∈ L(β)

O estado de equiĺıbrio K é o mesmo para os dois sistemas e mantém as mesmas

caracteŕısticas de estabilidade em ambos modelos determińıstico e fuzzy perio-

ditizado. Se Kp(t) é um equiĺıbrio periódico assintótico para o modelo periódico

determińıstico então a extensão de Zadeh Kp(t) será uma curva de equiĺıbrio

para o modelo fuzzy correspondente.
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Figura 10: Solução do modelo

loǵıstico com condição inicial fuzzy

e capacidade de suporte periódica

fuzzy.
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Figura 11: Taxa de crescimento

e capacidade suporte periódicos

fuzzificados e condição inicial

fuzzy.

Referências

Bassanezi, R. C. (2002). Ensino–aprendizagem com modelagem matemática.
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(2):134–142.

Souza, S. D. (2018). Estoque e controle de peixe na amazôniva. Tese de Dou-
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Resumo. O DNA ou ácido desoxirribonucleico é uma molécula que existe

dentro das células de todos os seres vivos, é encontrado mais especificamente

nos cromossomos. As sequências de DNA podem ser representadas através

de longas cadeias de letras A, C, G, T chamados de nucleot́ıdeos. O objetivo

deste estudo é verificar diferentes padrões em sequência de DNA de diferentes

tamanhos e com percentual de ocorrências dos nucleot́ıdeos diferentes através

do método de análise de lacunaridade. Sequências de DNA de tamanhos 5000,

15000 e 100000 utilizando diferentes proporções de ocorrências das bases (A, C,

G e T) foram simuladas para aplicação do método de análise de lacunaridade.

Os resultados mostraram que quanto maior a ocorrência de uma determinada

base na sequência de DNA menor é o valor de lacunaridade indicando um

comportamento mais uniforme da distribuição da base dentro da sequencia de

DNA independente do tamanho da sequência.

Palavras-chave: Lacunaridade; Sequências de DNA; Simulação.

1. Introdução

O DNA ou ácido desoxirribonucleico é uma molécula que existe den-

tro das células de todos os seres vivos, é encontrado mais especificamente nos

cromossomos. Na composição do DNA entram quatro bases nitrogenadas cha-

madas de nucleot́ıdeos, ou simplesmente, de bases: adenina (A), guanina (G),

timina (T) e citosina (C). A molécula de DNA tem uma estrutura semelhante

à de uma escada torcida, formando um espiral. Os nucleot́ıdeos formam os de-

graus, estando à adenina emparelhada com a timina e a guanina com a citosina

1leandroricardo est@yahoo.com.br
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constituindo uma dupla sequência de bases (Pedrosa, 2013) (Griffiths et al.,

2000) conforme pode-se observar na Figura 1.

Figura 1: Forma do DNA

As sequências de DNA podem ser representadas através de longas ca-

deias de letras A, C, G, T. A localização f́ısica do nucleot́ıdeo na sequência de

DNA é denominada śıtio (Griffiths et al., 2000). Associa-se ao ácido desoxirri-

bonucleico (DNA) à hereditariedade que desvenda a sua natureza (Avery et al.,

1994). A estrutura da molécula de DNA, formada por duas cadeias enroladas

em hélice, constitúıda por sequência de nucleot́ıdeos (Watson e Crick, 1953).

Com a descoberta do DNA começou o desenvolvimento de técnicas para

a sua análise, principalmente a partir dos anos 60. Hoje em dia a genética está

presente em várias áreas do conhecimento, como por exemplo: medicina, agri-

cultura, farmácia, história, identificação de paternidade e resolução de alguns

crimes.

O uso dos sequenciadores automáticos é essencial quando se deseja re-
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alizar sequenciamento em larga escala, como nos projetos genoma. O desen-

volvimento e utilização de sequenciadores automáticos tornam mais eficientes e

rápidos o sequenciamento de DNA, já que as etapas de leitura do gel e o proces-

samento de sequências são realizadas através de programas de computador. O

sequenciamento de DNA é um processo que determina a ordem dos nucleot́ıdeos

(blocos que constituem a molécula de DNA) em uma amostra. Existem vários

métodos dispońıveis, e cada um apresenta vantagens e desvantagens.

Dentre as novas técnicas de sequenciamento chamadas de sequencia-

mentos de nova geração podemos destacar as plataformas: 454 FLX, Applied

Biosystems (SOLiD system) e o Heliscope True Single Molecule Sequencing

(tSMS). Essas plataformas possuem caracteŕısticas comuns em relação à eco-

nomia de tempo e custo do sequenciamento (Carvalho e Silva, 2010). Atual-

mente existem cada vez mais sequências de DNA de tamanhos maiores para

serem analisadas e a quantidade de sequências que se está analisando faz com

que, computacionalmente, tenha-se um processo muito lento recorrendo assim

a metodologias com desempenho computacional satisfatório como o método de

análise de lacunaridade.

A lacunaridade é um método de avaliação da distribuição do tamanho

de lacunas dentro de um sistema f́ısico (Mandelbrot, 1982). Originalmente, a

lacunaridade foi desenvolvida para detecção de padrões de texturas de objetos

fractais, mas pode ser generalizado para qualquer padrão espacial, incluindo

aqueles com propriedades fractais e multifractais e pode ser usado tanto com

os dados quantitativos quanto para dados binários e também em dimensões 1D,

2D e 3D (Plotnick et al., 1996).

2. Objetivos

– Verificar diferentes padrões em sequência de DNA de diferentes tamanhos

e com percentual de ocorrências dos nucleot́ıdeos diferentes através do

método de análise de lacunaridade.
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3. Metodologia

3.1 Dados

Foram simuladas sequências de DNA de tamanhos 5.000, 15.000 e 100.000.

Para cada base (A, C, G e T), era atribúıdo um percentual de ocorrência den-

tro da sequência de DNA. Para compor a sequência o processo de seleção foi

realizado da seguinte maneira: uma das bases dentro uma amostra de tamanho

quatro era selecionada para compor a sequência naquela posição (ver exemplo

abaixo), este processo foi repetido 5.000, 15.000 e 100.000 vezes. Por exemplo:

Suponha que uma sequencia de DNA de tamanho dez, simulada aleatoriamente

fosse definida por:

AACGTCCAGT

O primeiro nucleot́ıdeo da sequência foi selecionado da seguinte forma:

uma variável contendo os valores 1-A, 2-C, 3-G e 4-T foi criada, selecionava-se

por meio de sorteio computacional um dos valores supracitados, sendo referido

valor utilizado como a primeira letra da sequencia no exemplo foi selecionado

o valor 1 correspondente a letra A. Este processo era repetido ao longo de toda

sequencia de DNA. No exemplo acima os valores selecionados em cada passo

foram: 1123422134.

3.2 Lacunaridade

Vários métodos para o cálculo da lacunaridade foram desenvolvidos com

o avanço computacional (Gefen et al., 1983); (Voss, 1986); (Lin e Yang, 1986);

(Allain e Cloitre, 1991); (Dong, 2000); (Lucena e XavierJr., 2020), entre eles

destaca-se o algoritmo de deslizamento de caixa (método apresenta os melho-

res resultados em relação a esforço computacional no cálculo da lacunaridade)

”gliding box” (Allain e Cloitre, 1991). Esse método é amplamente utilizado

nos estudos de ecologia (Plotnick et al., 1993) que usou a lacunaridade para

desenvolver ı́ndice de textura de florestais, enquanto Malhi e Cuesta (2008) ava-

liaram imagens de IKONOS nas florestas tropicais da Amazônia. Na geologia

pode-se destacar o estudo de Roy et al. (2010).

Na área de tecnologia de alimentos Camilo et al. (2010) que detectou

padrões na cristalização da cana de açúcar utilizando imagens fractais com

aux́ılio da análise de lacunaridade 2D verificando que a mesma apresentou
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padrões diferentes, enquanto Li et al. (2012) utilizou análise de lacunaridade

para estudar a avaliação automática de melão e observou que a lacunaridade é

diferente em as fases de crescimento do melão. Na área de planejamento urbano

Myint e Lam (2005) conseguiram distinguir dois padrões urbanos, um padrão

onde existem maior concentração de casa e outro com menos concentração de

habitações, em imagens de textura na cidade de Oklahoma utilizando análise

de lacunaridade 2D. Na climatologia podemos destacar os trabalhos onde a

lacunairde foi aplicada na precipitação (Lucena et al., 2018), na direção do

vento (Lucena e Filho, 2019) e aplicando em focos de queimadas na área da

Amazônia Legal (Lucena et al., 2017).

Na área de medicina destacam-se os trabalhos em análise de padrões

de retina humana diferenciando padrões de lacunaridade de pacientes sadios e

com uma determinada patologia (Cheng e Huang, 2003), radiografias dentárias

em que a lacunaridade foi menor em regiões com maior concentração de osso

(Yasar e Akqunlu, 2005), imagens de tomogra?as computadorizadas de ossos

trabeculares onde a lacunaridade foi menor em regiões onde apresentaram me-

nos porosidades do osso (Dougherty e Henebry, 2001), análise de angiogramas

verificando que a análise de lacunaridade é maior em pacientes patológicos do

que em relação a pacientes sadios (Landini et al., 1995), na avaliação de tecidos

epidermais em que a lacunaridade foi maior em tecidos epidermais de pacientes

patológicos do que em relação a pacientes sem patologias (Karperien e Jelinek,

2015) e na análise da morfologia e remodelação microvascular onde foi posśıvel

observar que a lacunaridade é diferente para o córtex, pele e músculos da coxa

(Gould et al., 2011).

Na análise de DNA, a lacunaridade é uma medida da distribuição dos

segmentos, definido como uma sequência consecutiva contendo uma determi-

nada base (A, C, G e T) escolhida, e as lacunas definidas como uma sequência

consecutiva em que a base escolhida não ocupa a sequência. Valores grandes

de lacunaridade implicam em grandes tamanhos de lacunas e uma maior hete-

rogeneidade, enquanto que pequenos valores implicam em menores tamanhos

de lacunas, o que sugere uma distribuição mais uniforme (Mandelbrot, 1982).

Abaixo está descrito os passos para o cálculo da lacunaridade:

Passo 1: Uma caixa de tamanho r é colocada na origem da sequência de

DNA e o número s de śıtios ocupados (com uma determinada base A, C, G e

T escolhida) é contado.

Passo 2: A caixa é movida ao longo de toda a sequência de DNA, e sua
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massa (número dos śıtios ocupados contendo a base (A, C, G e T) escolhida) é

calculada.

Passo 3: A distribuição de probabilidade de massa da caixa é dada por:

P (s, r) =
n(s, r)

N(r)
(3.1)

onde, n(s, r) é o número de caixas de tamanho r com massa s e N(r) =

N−r+1 é o número total de caixas de tamanho r (N é o tamanho da sequência

de DNA).

Passo 4: A lacunaridade para o tamanho de caixa r é definida por:

L(r) =
M2

[M1]2
(3.2)

onde, M1 é o primeiro momento da distribuição de P (s, r) e definido

por:

M1 =

r∑
s=0

sP (s, r) (3.3)

enquanto que é o segundo momento da distribuição de P (s, r) e definido

por:

M2 =

r∑
s=0

s2P (s, r) (3.4)

Passo 5: A lacunaridade diminui com tamanho de caixa e segue uma lei

de potência:

L(r) = αrβε (3.5)

onde o expoente β < 0 pode ser estimado como coeficiente angular da

reta logL(r) versus logr via método de mı́nimos quadrados e ε ∼ N(0, σ2)

(Martinez et al., 2007).

Observe-se, abaixo, um exemplo (exemplo hipotético criado pelo autor

onde o próprio atribui os referidos percentuais para cada base) do cálculo da

lacunaridade para tamanhos de caixa 2 utilizando a base A como referência e

para uma sequência de DNA hipotética de tamanho 50 com 30% de ocorrência

para a base A, 16% para C, 20% para G e 34% para T.

TTGTTCATTAAGGCTGTATGATTATGAAACCGCGAATGGCTCATTAATCA
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Utilizado um tamanho de caixa dois, a caixa é colocada no ińıcio da

sequência e contado quantas bases A preenchem a caixa logo,

Observa-se que não existe nenhum śıtio ocupado com a base A, então a

caixa é deslizada para frente,

Novamente verifica-se que não existem śıtios ocupados com a base A,

este processo é feito até a última caixa ser deslizada e obtermos um dos śıtios

ocupados com a base A

Assim define-se a distribuição de massa para a base A (1). Verifica-se que

25 caixas de tamanho 2 não apresentaram a base A, já 19 caixas apresentaram

uma base A e cinco caixas apresentaram duas base A, assim pode-se calcular

as suas respectivas probabilidades (25/49 = 0,51 para caixas sem nenhuma

base A, 19/49 = 0,388 para caixas com uma base A e 5/49 =0,102 para caixas

com duas base A), logo M1 = 0 ∗ 0, 51 + 1 ∗ 0, 388 + 2 ∗ 0, 102 = 0, 592, já

M2 = 02∗0, 51+12∗0, 388+22∗0, 102 = 0, 796 obtendo um valor de lacunaridade

de 2,271.

Tabela 1: Cálculo da lacunaridade de tamanho de caixa 2 para uma sequência

hipotética de tamanho 50 tomando como referência a base A.

s n(s, r) P (s, r) s ∗ P (s, r) s2P (s, r) L(2)

0 25 0,51 0 0

1 19 0,388 0,388 0,388

2 5 0,102 0,204 0,408

M1 = 0, 592 M2 = 0, 796 2,271

No exemplo anterior o cálculo da lacunaridade para as bases C, G e

T utilizando a mesma sequência de DNA é observado nas Tabelas 2, 3 e 4,

respectivamente.
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Tabela 2: Cálculo da lacunaridade de tamanho de caixa 2 para uma sequência

hipotética de tamanho 50 tomando como referência a base C.

s n(s, r) P (s, r) s ∗ P (s, r) s2P (s, r) L(2)

0 34 0,694 0 0

1 14 0,286 0,286 0,286

2 1 0,02 0,04 0,08

M1 = 0, 326 M2 = 0, 366 3,444

Tabela 3: Cálculo da lacunaridade de tamanho de caixa 2 para uma sequência

hipotética de tamanho 50 tomando como referência a base G.

s n(s, r) P (s, r) s ∗ P (s, r) s2P (s, r) L(2)

0 31 0,633 0 0

1 16 0,327 0,327 0,327

2 2 0,04 0,08 0,16

M1 = 0, 407 M2 = 0, 487 2,94

Tabela 4: Cálculo da lacunaridade de tamanho de caixa 2 para uma sequência

hipotética de tamanho 50 tomando como referência a base T.

s n(s, r) P (s, r) s ∗ P (s, r) s2P (s, r) L(2)

0 21 0,429 0 0

1 23 0,469 0,469 0,469

2 5 0,102 0,204 0,408

M1 = 0, 673 M2 = 0, 877 1,936

4. Resultados

Utilizando uma sequência de DNA de 5.000 e uma frequência relativa

de 45% para a base A, 25% para C, 20% para G e 10% para T, observa-

se que os maiores valores de lacunaridade é representado pela base T (base

que apresentou a menor frequência ao longo da sequência de DNA) indicando

um comportamento heterogêneo da sua distribuição, enquanto que os menores

valores de lacunaridade são referentes à base A (base que apresentou a maior

frequência ao longo da sequência de DNA) indicando uma distribuição mais

uniforme, Tabela 5.
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Tabela 5: Valores de lacunaridade para simulação da sequencia de DNA de

tamanho 5000 e proporções de A=45%, C=25%, 20% e T =10%, respectiva-

mente.
Lacuna- Tamanho de Janela

ridade 2 4 8 16 32 64 128

A 1,538 1,265 1,138 1,072 1,038 1,022 1,011

C 2,019 1,609 1,33 1,171 1,087 1,047 1,026

G 2,329 1,804 1,452 1,242 1,133 1,077 1,045

T 4,275 3,005 2,165 1,644 1,309 1,136 1,06

O maior expoente β de lacunaridade é atribúıdo à base que ocorre com

menos frequência (T) na sequência de DNA indicando um comportamento he-

terogêneo de sua distribuição, enquanto que o menor expoente é referente à

base mais frequente (A) na sequência de DNA indicando um comportamento

mais uniforme na sua distribuição (Figura 2).

Figura 2: Lacunaridade emṕırica em relação ao tamanho de janela da sequência

de DNA de tamanho 5000 com frequências de 45%, 25%, 20% e 10% para as

bases A, C, G e T, respectivamente.

Utilizando uma de sequência de DNA de 5.000 e uma frequência relativa

de 35% para a base A, 5% para C, 10% para G e 50% para T, observa-se

que a base T (base com maior ocorrência ao longo de toda sequência de DNA)

apresentou os menores valores de lacunaridade indicando uma distribuição mais

uniforme, enquanto que a base C (base com menores registros ao longo da
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sequência de DNA) apresentou os maiores valores de lacunaridade indicando

uma distribuição heterogênea de sua distribuição (Tabela 6).

Tabela 6: Valores de lacunaridade para simulação da sequencia de DNA de

tamanho 5000 e proporções de A=35%, C=5%, G= 10% e T =50%, respecti-

vamente.
Lacuna- Tamanho de Janela

ridade 2 4 8 16 32 64 128

A 1,657 1,377 1,211 1,113 1,057 1,026 1,012

C 6,974 4,571 2,964 2,007 1,492 1,22 1,095

G 4,024 2,847 2,019 1,525 1,255 1,119 1,056

T 1,47 1,217 1,107 1,055 1,026 1,012 1,007

Verifica-se que o maior expoente β de lacunaridade é atribúıdo a base

que ocorre com menos frequência (C) na sequência de DNA indicando um com-

portamento heterogêneo de sua distribuição, enquanto que o menor expoente é

referente à base mais frequente (T) na sequência de DNA indicando um com-

portamento mais uniforme na sua distribuição (Figura 3).

Figura 3: Lacunaridade emṕırica em relação ao tamanho de janela da sequência

de DNA de tamanho 5000 com frequências de 35%, 5%, 10% e 50% para as

bases A, C, G e T, respectivamente.

Utilizando uma de sequência de DNA de 15000 e uma frequência relativa

de 10% para a base A. 20% para C, 30% para G e 40% para T, observa-se que

os maiores valores de lacunaridade é representado pela base que apresenta a
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menor frequência (A) ao longo da sequência de DNA indicando um compor-

tamento heterogêneo da sua distribuição, enquanto que os menores valores de

lacunaridade são referentes à base que apresentou a maior frequência (T) ao

longo da sequência de DNA indicando uma distribuição mais uniforme (Tabela

7).

Tabela 7: Valores de lacunaridade para simulação da sequencia de DNA de

tamanho 15000 e proporções de A=10%, C=20%, 30% e T =40%, respectiva-

mente.
Lacuna- Tamanho de Janela

ridade 2 4 8 16 32 64 128

A 3,914 2,742 1,961 1,499 1,253 1,132 1,063

C 2,299 1,788 1,428 1,218 1,112 1,057 1,029

G 1,79 1,464 1,257 1,137 1,07 1,035 1,018

T 1,56 1,306 1,168 1,089 1,044 1,021 1,01

Verifica-se que o maior expoente β de lacunaridade é atribúıdo a base

que ocorre com menos frequência (A) na sequência de DNA, indicando um

comportamento heterogêneo de sua distribuição, enquanto que o menor expo-

ente é referente à base mais frequente (T) na sequência de DNA indicando um

comportamento mais uniforme na sua distribuição (Figura 4).

Figura 4: Lacunaridade emṕırica em relação ao tamanho de janela da sequência

de DNA de tamanho 15000 com frequências de 10%, 20%, 30% e 40% para as

bases A, C, G e T, respectivamente.
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Observa-se que utilizando uma sequência de DNA de tamanho 15000 e

uma frequência de 60% para a base A, 20% para C, 15% para G e 5% para T,

os menores valores de lacunaridade são atribúıdos à base A (base em que apre-

sentou maior frequência dentro da sequência) indicando um comportamento

mais uniforme na sua distribuição ao longo da sequência, enquanto que os

maiores valores de lacunaridade são representados pela base T (bases que apre-

sentaram a menor frequência dentro da sequência) indicando uma distribuição

heterogênea ao longo de toda sequência de DNA (Tabela 8).

Tabela 8: Valores de lacunaridade para simulação da sequencia de DNA de

tamanho 15000 e proporções de A=60%, C=20%, G=15% e T =5%, respecti-

vamente.
Lacuna- Tamanho de Janela

ridade 2 4 8 16 32 64 128

A 1,529 1,217 1,085 1,04 1,02 1,01 1,005

C 2,302 1,791 1,443 1,231 1,117 1,06 1,031

G 2,875 2,135 1,639 1,338 1,114 1,091 1,048

T 7,308 4,799 3,105 2,12 1,571 1,289 1,15

Verifica-se que o expoente β de lacunaridade é menor para a base que

apresentou maior frequência ao longo da sequência de DNA (A), enquanto que

o maior expoente é referente à base T que apresentaram menores ocorrências

na sequência de DNA (Figura 5).
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Figura 5: Lacunaridade emṕırica em relação ao tamanho de janela da sequência

de DNA de tamanho 15000 com frequências de 60%, 20%, 15% e 5% para as

bases A, C, G e T, respectivamente.

Para um tamanho de sequência de DNA de 100000 e uma frequência

relativa de 5% para a base A, 50% para C, 15% para G e 30% para T observa-se

que quanto menor a frequência da base avaliada maior é o valor de lacunaridade

indicando um comportamento heterogêneo de sua distribuição, enquanto que os

menores valores de lacunaridade são referentes à base que apresentou a maior

frequência ao longo da sequência indicando uma distribuição mais uniforme

(Tabela 9).

Tabela 9: Valores de lacunaridade para simulação da sequencia de DNA de

tamanho 100000 e proporções de A=5%, C=50%, G=15% e T =30%, respec-

tivamente.
Lacuna- Tamanho de Janela

ridade 2 4 8 16 32 64 128

A 7,35 4,836 3,141 2,129 1,571 1,287 1,149

C 1,478 1,219 1,11 1,057 1,029 1,015 1,008

G 2,855 2,141 1,631 1,332 1,169 1,085 1,043

T 1,772 1,455 1,256 1,136 1,07 1,037 1,018

Verifica-se que o maior expoente β de lacunaridade é atribúıdo a base

que ocorre com menos frequência (A) na sequência, indicando um comporta-

mento heterogêneo de sua distribuição, já o menor expoente é referente à base
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mais frequente (C) na sequência de DNA indicando um comportamento mais

uniforme na sua distribuição (Figura 6).

Figura 6: Lacunaridade emṕırica em relação ao tamanho de janela da sequência

de DNA de tamanho 100000 com frequências de 5%, 50%, 15% e 30% para as

bases A, C, G e T, respectivamente.

Utilizando um tamanho de sequência de DNA de tamanho 100000 e uma

frequência de 10% para a base A, 5% para C, 70% para G e 15% para T, os

menores valores de lacunaridade são atribúıdos à base G (base que apresentou

menor frequência na sequência) indicando um comportamento mais uniforme

na sua distribuição ao longo da sequência de DNA, enquanto que os maiores

valores de lacunaridade são representados pela base que apresentou a menor

frequência de ocorrência (C) indicando uma distribuição heterogênea ao longo

de toda sequência de DNA (Tabela 10).

Tabela 10: Valores de lacunaridade para simulação da sequencia de DNA de

tamanho 100000 e proporções de A=10%, C=5%, G=70% e T =15%, respec-

tivamente.
Lacuna- Tamanho de Janela

ridade 2 4 8 16 32 64 128

A 3,925 2,769 1,983 1,521 1,268 1,132 1,066

C 7,316 4,818 3,133 2,137 1,59 1,303 1,153

G 1,705 1,286 1,086 1,027 1,013 1,006 1,003

T 2,894 2,143 1,634 1,335 1,172 1,087 1,043
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Verifica-se que o expoente β de lacunaridade é menor para a base que

apresentou maior frequência ao longo da sequência de DNA (G), enquanto que

o maior valor do expoente é referente à base C (base que apresentou menor

ocorrência na sequência de DNA) (Figura 7).

Figura 7: Lacunaridade emṕırica em relação ao tamanho de janela da sequência

de DNA de tamanho 100000 com frequências de 10%, 5%, 70% e 15% para as

bases A, C, G e T, respectivamente.

5. Conclusões

Verificou-se que quanto menor é a ocorrência da base em avaliação da

sequência de DNA maior é o valor da lacunaridade e do expoente beta de

lacunaridade independente do tamanho de janela de avaliação, indicando um

comportamento mais heterogêneo da base em questão. A análise de lacunari-

dade mostrou-se ser um método promissor para avaliação de qualquer sequência

de DNA.
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e suas aplicações na genômica de plantas. Ciência Rural, 40(3):735–744.

Cheng, S. C. e Huang, Y. M. (2003). A novel approach to diagnose diabetes

based on the fractal characteristics of retinal images. Information Technology

in Biomedicine, IEEE Transactions on, 7:163–170.

Dong, P. (2000). Lacunarity for spatial heterogeneity measurement in gis.

Geographic Infromation Sciences, 6:20–26.

Dougherty, G. e Henebry, G. M. (2001). Fractal signature and lacunarity in the

measurement of the texture of trabecular bone in clinical ct images. Medical

Engineering & Physics, 23:369–380.

Gefen, Y., Meir, Y., Mandelbrot, B. B., e Aharony, A. (1983). Geometric

implementation of hypercubic lattices with noninteger dimensionality by use

of low lacunarity fractal lattices. Physical Review Letters, 50:145–188.
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Resumo. O objetivo do trabalho é desenvolver um modelo matemático que

se ajuste bem à dinâmica populacional da cidade de Formiga, no estado de

Minas Gerais. Para isso, inicialmente encontra-se os modelos de ajuste linear,

exponencial e geométrico e todos são descartados facilmente por apresentarem

resultados incoerentes. Em seguida, são determinados os modelos clássicos de

Gompertz e loǵıstico e também o modelo exponencial assintótico. Para esses

três casos foi utilizado o método de Ford-Walford para obter a população

limite da cidade (P∞ = 80.414) e, então, com uso dos dados populacionais, os

parâmetros de cada um dos modelos foram obtidos. As diferenças percentuais

médias entre as previsões dos modelos e os dados do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estat́ıstica (IBGE) e da Fundação João Pinheiro (FJP) foram

determinadas. As diferenças obtidas para anos após 2010, para os modelos de

Gompertz, loǵıstico e exponencial assintótico foram de 1, 02%, 0, 69% e 0, 46%,

respectivamente. Conclui-se que o modelo exponencial assintótico é o mais

adequado para descrever esse crescimento populacional e pode ser aplicado a

situações em que se queira determinar o número de habitantes da cidade no

intervalo [1950, 2040].
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1. Introdução

Formiga é uma cidade localizada na região centro-oeste do estado de

Minas Gerais, no Brasil, considerada capital do trabalho feminino e que tem a

maior concentração de pequenas confecções do páıs, que produzem para várias

grifes. O forte da produção são roupas jeans, que corresponde por 80% do total

de corte e costura da cidade (Chaim, 2000). Segundo o censo demográfico de

2010 a cidade tinha cerca de 65.128 habitantes (IBGE, 2010).

Os censos são realizados pelo IBGE, que utiliza o Método das Compo-

nentes Demográficas, considerando as três componentes da dinâmica popula-

cional: mortalidade, fecundidade e migração. Sendo assim, as projeções feitas

com essa metodologia proporcionam a formulação de várias hipóteses referentes

a diversos cenários (Freire, 2001; IBGE, 2010).

O objetivo desse trabalho é desenvolver um modelo matemático que se

ajuste bem à dinâmica populacional da cidade de Formiga e que possa ser

útil para efetuar previsões populacionais no maior intervalo de tempo posśıvel.

Para verificar o melhor modelo foram analisados os modelos linear, exponencial,

geométrico, Gompertz, loǵıstico e exponencial assintótico. Os três primeiros

são facilmente descartados por não se adequarem bem à população estudada.

Então, o foco foi destinado aos três últimos, considerando a população limite

como a obtida pelo método de Ford-Walford, que pode ser melhor estudado em

Bassanezi (2011) e Nunes e Mello (2017).

De posse da população limite os parâmetros de cada modelo foram de-

terminados com uso dos dados populacionais e, então, um estudo detalhado das

diferenças percentuais das previsões dos modelos foi feito, tanto para os dados

dos IBGE, quanto para os dados da FJP, sendo que essa última instituição

permitiu ter acesso às projeções populacionais de 2011 a 2060.

Essa pesquisa é uma continuação dos estudos já realizados em da Silva

et al. (2019) e Domingues et al. (2020), sendo que neles não são feitas as com-

parações com os modelos de Gompertz e loǵıstico. Por isso, esse trabalho apre-

senta um diferencial significativo em relação a esses trabalhos, não apenas pelo

maior detalhamento das análises mas também pela comparação concluir que o

modelo exponencial assintótico, para essa cidade, também é mais adequado do

que os clássicos modelos de Gompertz e loǵıstico.
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2 Os modelos de ajuste analisados

O desenvolvimento de modelos matemáticos para descrever o crecimento

de diversos tipos de populações é uma prática comum a muito tempo. Um dos

modelos mais conhecidos é o de Malthus, apresentado em 1798 pelo economista

inglês Thomas Malthus. Esse modelo considera que a taxa de crescimento de

uma determinada população em qualquer instante é proporcional à população

total naquele instante. Isso leva a um modelo de crescimento exponencial, o que

não corresponde à realidade das populações a longo prazo, devido às diversas

restrições que podem ocorrer, como limitações de espaço e de nutrientes (Chong

et al., 2019; Lima et al., 2016; Tavoni e Oliveira, 2013).

Alguns dos modelos utilizados são de interpolação, como os modelos

baseados em Splines Cúbicas e Splines Hermitianos (Chong et al., 2019; Do-

mingues et al., 2014). Outros, são de ajuste, sendo que os mais utilizados tem

por base o Método dos Mı́nimos Quadrados (MMQ) (Bassanezi, 2011).

Usaremos seis modelos matemáticos de ajuste para analisar qual é o

mais adequado para descrever a dinâmica populacional de Formiga. Eles serão

apresentados nas próximas subseções.

2.1 Ajuste linear

Quando a função é da forma y(x) = ax + b o ajuste obtido pelo MMQ

é denominado linear, já que a função é a equação de uma reta. Nesse caso, os

coeficientes a e b são dados por

a =

∑
xiyi − nxy∑
x2i − nx

e b = y − ay

sendo x e y as médias aritméticas dos dados observados, xi e yi, respectiva-

mente.

Utilizando o ajuste linear é posśıvel obter os parâmetros de ajustes não

lineares. Veremos esse tipo de utilização indireta nas subseções 2.2, 2.3, 2.4,

2.5 e 2.6.

2.2 Ajuste exponencial

Se a função é da forma y(x) = beax o ajuste é denominado exponencial.

Uma forma de obter os coeficientes a e b desse tipo de ajuste é efetuar a

linearização de y(x), que se dá pela aplicação do logaritmo natural em ambos
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os lados, obtendo: ln y = ln(beax) =⇒ ln y = ax+ ln b. Como os valores de x e

y(x) são conhecidos, basta efetuar o ajuste linear com base nos pares do tipo

(x, ln y). Dessa forma, o coeficiente a é determinado diretamente, e fazendo

ln b = α, tem-se que b = eα.

2.3 Ajuste geométrico

Um ajuste é dito geométrico quando a função é do tipo y(x) = bxa.

Da mesma forma como feito para o ajuste exponencial, a determinação dos

coeficientes desse ajuste pode ser feita pela aplicação do logaritmo natural em

ambos os lados, obtendo: ln y = ln(bxa) =⇒ ln y = a lnx + ln b. Fazendo

ln b = β, ln y = Y e lnx = X, tem-se a linearização Y = aX + β. Dessa forma,

o coeficiente a é determinado diretamente e b é obtido fazendo-se b = eβ .

2.4 O modelo de Gompertz

Seja P (t) uma determinada população no instante t, r > 0 a sua cons-

tante de crescimento intŕınsica e P∞ a população limite, ou capacidade de carga

(Boyce e DiPrima, 2001; Bassanezi, 2011). Para Formiga, P∞ significa o maior

número de habitantes que a cidade comporta. Considerando esses parâmetros

a taxa de variação populacional dada pelo modelo de Gompertz é

dP

dt
= rP ln

(
P∞
P

)
,

cuja solução, dispońıvel em Domingues (2012), com c uma constante, é

P (t) = P∞ · ece
−rt

(2.1)

Na literatura é comum aplicar a condição inicial P (0) = P0 nos modelos.

Porém, para garantir que a variável t, que em nosso problema é o tempo,

represente o ano em que se quer determinar a população da cidade, usaremos

a condição inicial P (t0) = P0, que ao ser aplicada na Eq. (2.1) leva a:

P∞e
ce−rt0

= P0 =⇒ ce−rt0 = ln

(
P0

P∞

)
=⇒ c = ln

(
P0

P∞

)
· ert0 .

Sendo assim, a solução do modelo de Gompertz associado à condição inicial

P (t0) = P0 é dado pela Eq. (2.2)

P (t) = P∞ · eln( P0
P∞ )·e−r(t−t0)

(2.2)
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2.5 O modelo loǵıstico

Considerando os mesmos parâmetros descritos na subseção 2.4, o modelo

loǵıstico (também conhecido como modelo de Verhulst ), apresenta a taxa de

variação populacional na forma

dP

dt
= rP

(
1− P

P∞

)
(2.3)

A solução da Eq. (2.3) pode ser obtida em Stewart (2009) e é dada por

P (t) =
P∞

1 + ce−rt
, (2.4)

sendo c uma constante.

Ao se aplicar a condição inicial P (t0) = P0 na Eq. (2.4) tem-se que

P∞
1 + ce−rt0

= P0 =⇒ ce−rt0 =
P∞
P0
− 1 =⇒ c =

(
P∞
P0
− 1

)
· ert0 .

Portanto, tem-se que

P (t) =
P∞

1 +
(
P∞
P0
− 1
)
· e−r(t−t0)

(2.5)

é a solução do modelo loǵıstico associado à condição inicial P (t0) = P0.

2.6 Ajuste exponencial assintótico

É o modelo matemático que pode ser utilizado para ajustar um conjunto

de pontos com tendência de crescimento exponencial e limitado assintóticamente

por um valor limite P∞, ou seja, quando se percebe uma tendência de estabi-

lidade dos dados. Sendo a ∈ R∗− e b ∈ R∗, esse modelo é dado por

P (t) = P∞ − beat. (2.6)

A Eq. (2.6) pode ser reescrita como P∞ − P (t) = beat e, para o caso

em que P∞ > P (x), pode-se aplicar o logaritmo natural em ambos os lados da

equação obtendo-se a linearização dada pela Eq. (2.7):

ln [P∞ − P (t)] = at+ ln b. (2.7)

Então, os coeficientes a e b são obtidos da mesma forma que no ajuste

geométrico.

Na próxima subseção apresenta-se rapidamente o método de Ford-Walford,

usado para obtenção da população limite P∞.
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2.7 Ford-Walford para cálculo da população limite

O método de Ford-Walford pode ser aplicado a um conjunto de pontos

{(xi, Pi)} com i = 1, 2, ..., n, sendo que os valores Pi apresentem um compor-

tamento assintótico, ou seja, quando

P∞ = lim
xi→∞

Pi.

Esse método ajusta curvas considerando valores subsequentes de dados

(Pi, Pi+1), onde Pi = P (xi), e busca estabelecer uma função de ajuste, Pi+1 =

g(Pi), considerando que próximo ao valor de estabilização, P∞, o valor de Pi

é aproximadamente igual a Pi+1 , ie, Pi ≈ Pi+1 (Bassanezi, 2011; Nunes e

Mello, 2017). Sendo a função de ajuste continua, o valor de estabilização é um

ponto fixo de g, ou seja, P∞ = g(P∞). Logo, por esse método o valor de P∞ é

determinado ao se encontrar a função de ajuste g e resolver o sistema{
Pi+1 = g(Pi)

Pi+1 = Pi
(2.8)

3 Dados populacionais e obtenção dos modelos

3.1 Dados Populacionais de Formiga via Censos IBGE

O desenvolvimento do trabalho se deu com base na análise e tratamento

de todos os dados populacionais dos censos do IBGE na cidade de Formiga,

feitos de 10 em 10 anos, de 1950 a 2010, com passo de 10 anos (Tabela 1), com

exceção do ano de 1990, em que não ocorreu o censo. Por isso, foi utilizada a

população do censo realizado em 1991.

Tabela 1: População de Formiga em função dos anos, obtida em IBGE (2010).

Anos x População P (x)

1950 33275

1960 40010

1970 46864

1980 52395

1991 61727

2000 62907

2010 65128
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3.2 Ajustes linear, exponencial e geométrico obtidos

Aplicando os dados populacionais ao tipo de ajuste linear foi obtida o

modelo dado por

P (t) = 557, 323t− 1051821, 463.

Apesar de a reta obtida possuir uma diferença percentual média de apenas

2, 98% em relação às populações oficiais no intervalo [1950, 2010], como ele

considera a tendência de crescimento linear mesmo quando t → ∞, ele não

é indicado para previsões fora desse intervalo. Para ilustrar, a previsão da

população pela FJP para o ano de 2040 é de 72.746 enquanto o modelo linear

prevê um total de 85.117, 17% maior que a previsão oficial.

Para o modelo exponencial a linearização ln y = at + ln b resulta em

ln y = 0, 0114t − 11, 743. Então, a = 0, 0114 e α = −11, 743. Como b = eα,

segue que b = 0, 000007945. Portanto, o ajuste exponencial para os dados

populacionais de Formiga é dado por

P (t) = 0, 000007945e0,0114t.

Para esse ajuste, a diferença percentual média entre os valores oficiais no inter-

valo [1950, 2010] e os previstos pelo modelo é maior que o obtido para o ajuste

linear, 4, 7%. Como nesse tipo de modelo é considerado crescimento exponen-

cial quando t → ∞, é de se esperar que ele não represente adequadamente a

realidade a longo prazo. De fato, o resultado previsto por esse modelo para o

ano de 2040 é 100.011 habitantes, cerca de 37,5% maior que a previsão oficial.

Por fim, aplicando os dados da Tabela 1 ao tipo de ajuste geométrico,

considerando pontos do tipo (ln t, lnP ) foi obtido o modelo lnP = 22, 591 ln t−
160, 65. Fazendo β = ln b = −160, 65, lnP = Y e ln t = X, tem-se a linea-

rização Y = 22, 591X − 160, 65. Então, a = 22, 591 e b = eβ = e−160,65 =

1, 7005581 · 10−70. Portanto, o modelo de ajuste geométrico é

P (t) = 1, 7005581 · 10−70t22,591.

Para ele a diferença percentual média entre os valores oficiais no intervalo

[1950, 2010] e os previstos pelo modelo é de 4, 71%. Contudo, a diferença per-

centual entre o valor previsto e a população oficial em 2040 foi de 37%. Essa

diferença ocorre pelo fato de esse modelo também considerar um tipo de cres-

cimento sem inibição, assim como os modelos considerados anteriormente.

Percebe-se que, apesar das diferenças percentuais dos três modelos e

os dados oficiais para os anos de 1950 a 2010 serem relativamente pequenas,
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previsões fora desse intervalo de tempo possuem grandes diferenças em relação

ao que se espera oficialmente, já que todos os modelos consideram crescimentos

populacionais tendendo ao infinito à medida que o tempo aumenta.

Vamos, portanto, ajustar essa população considerando que o seu cresci-

mento é inibido. Esse tipo de crescimento pode ser sugerido pela observação

dos pontos que representam a população de Formiga em cada ano, sendo que,

de 1950 a 1991 percebe-se um crescimento mais acentuado da população e, a

partir de 1991 o crescimento tem uma taxa de variação reduzida (Fig. 1).

Figura 1: Ajustes linear para os pontos (Pi, Pi+1).

O peŕıodo em que se observa o crescimento mais acentuado se deve,

em parte, à crescente expansão das indústrias de corte e costura, iniciada em

meados da década de 40 (Gonçalves et al., 2017). Para implementar um modelo

matemático com essas caracteŕısticas consideraremos os clássicos modelos de

Gompertz e loǵıstico, além do modelo exponencial assintótico. Como já vimos,

esses três modelos necessitam da determinação da população limite.

3.3 Determinação da população limite

O método de Ford-Walford foi aplicado ao conjunto de pontos {(ti, Pi)}
com i = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sendo que os valores Pi apresentam um comportamento

assintótico, ou seja, quando

P∞ = lim
ti→∞

Pi.

Para ajustar os pontos (Pi, Pi+1) escolhemos uma função linear, ou seja,

g(Pi) = aPi + b. Então, foram consideradas as populações oficiais do IBGE

descritas na Tabela 1 e também a previsão desse instituto para o ano de 2019,
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considerado como o último valor para Pi+1 que é de 67.683 habitantes, conforme

descrito na Tabela 2.

Tabela 2: Pontos populacionais do tipo (Pi, Pi+1) para obtenção de P∞.

Pi Pi+1

33.275 40.010

40.010 46.864

46.864 52.395

52.395 61.727

61.727 62.907

62.907 65.128

65.128 67.683

O ajuste linear obtido para esses pontos é g(Pi) = 0, 8285Pi + 13.791.

Então, usando a primeira igualdade do Sistema (2.8) nesse ajuste linear tem-se

Pi+1 = 0, 8285Pi + 13.791. (3.9)

Substituindo a segunda igualdade do Sistema (2.8) na Eq. (3.9) obtém-se

a população limite de Formiga, dada por

Pi = P∞ = 80.414. (3.10)

3.4 Determinação do ajuste pelo modelo de Gompertz

Pela Tab. 1 tem-se que t0 = 1950 e P0 = 33275, então ln (P0/P∞) ≈
−0, 88238. Substituindo esses valores e a Eq. (3.10) na Eq. (2.2) tem-se que

P (t) = 80.414 · e−0,88238·e
−r(t−1950)

. (3.11)

Ainda pela Tab. 1 tem-se que P (2010) = 65.128. Aplicando essa

condição na Eq. (3.11) chega-se a r ≈ 0, 02386. Portanto, o modelo de Gom-

pertz associado à evolução populacional de Formiga é dado por

P (t) = 80.414 · e−0,88238·e
−0,02386(t−1950)

. (3.12)
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3.5 Determinação do ajuste pelo modelo loǵıstico

Já sabemos os valores de P∞ e P0, segue que P∞/P0 − 1 ≈ 1, 41665.

Substituindo esse último resultado e os valores de t0 e P∞ na Eq. (2.5) tem-se

P (t) =
80.414

1 + 1, 41665 · e−r(t−1950)
. (3.13)

Aplicando a condição P (2010) = 65.128 na Eq. (3.13) chega-se em

r ≈ 0, 02996. Portanto, tem-se

P (t) =
80.414

1 + 1, 41665 · e−0,02996(t−1950)
, (3.14)

que é o modelo loǵıstico associado à população formiguense.

3.6 Ajuste pelo modelo exponencial assintótico

A linearização do modelo exponencial assintótico dada pela Eq. (2.7) é

ln [80.414− P (t)] = at+ ln b

Os valores P (t) utilizados são as populações da cidade obtidas pelo IBGE

nos anos de 1950 a 2010, descritos na Tab. 1. A linearização obtida foi

ln [80.414− P (t)] = −0, 0201t+ 49, 989⇒ P (t) = 80.414− e−0,0201t+49,989

Sendo assim, a Eq. (3.15) representa o modelo exponencial assintótico

para a dinâmica populacional de Formiga.

∴ P (t) = 80.414− 5, 128 · 1021e−0,0201t. (3.15)

3.7 Análise das diferenças percentuais dos modelos

A Tab. 3 apresenta as previsões populacionais pelos modelos de Gom-

pertz (Gomp.), loǵıstico (Logist.) e exponencial assintótico (Assint.), com suas

respectivas diferenças percentuais absolutas (Dif. %) em relação às previsões

oficiais do IBGE do ano de 1950 a 2010.
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Tabela 3: Previsões dos modelos e os erros percentuais absolutos.

x IBGE Gomp. Dif. % Logist. Dif. % Assint. Dif. %

1950 33.275 33.275 0,00 33.275 0,00 31.686 4,77

1960 40.010 40.129 0,30 39.228 1,95 40.559 1,37

1970 46.864 46.509 0,76 45.225 3,50 47.816 2,03

1980 52.395 52.242 0,29 51.003 2,66 53.752 2,59

1991 61.727 57.711 6,51 56.840 7,92 59.041 4,35

2000 62.907 61.532 2,19 61.071 2,92 62.578 0,52

2010 65.128 65.129 0,00 65.127 0,00 65.825 1,07

A diferença percentual absoluta média entre as previsões do modelo de

Gompertz e os dados do IBGE é de 1, 43%, contra 2, 71% para o modelo loǵıstico

e 2, 39% do modelo exponencial assintótico. Portanto, para o intervalo em que

os dados são os dos censos oficiais do IBGE, o modelo com melhor aproximação

nas previsões é o de Gompertz, seguido pelo exponencial assintótico e pelo

loǵıstico.

Como não foram obtidas projeções oficiais do IBGE para anos posteriores

a 2019, também comparamos as projeções dos nossos modelos com as projeções

oficiais da FJP para os anos de 2011 a 2040 (FJP, 2019). Nelas, de 2011 a 2020

as projeções desse órgão oficial foram de ano a ano e de 2020 a 2040 foram

feitas para intervalos de 5 anos (Tab. 4).

A finalidade dessa comparação é verificar qual modelo possui maior pre-

cisão, em relação às projeções oficiais, mesmo que esses dados não tenham sido

utilizados nas contruções de tais modelos.
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Tabela 4: Previsões dos modelos e os erros percentuais absolutos em relação

aos dados da FJP, de 2011 a 2040.

x FJP Gomp. Dif. % Logist. Dif. % Assint. Dif. %

2011 66.535 65.453 1,63 65.494 1,56 66.116 0,63

2012 66.741 65.772 1,45 65.855 1,33 66.400 0,51

2013 66.888 66.084 1,20 66.209 1,02 66.679 0,31

2014 67.064 66.391 1,00 66.556 0,76 66.952 0,17

2015 67.322 66.691 0,94 66.896 0,63 67.220 0,15

2016 67.530 66.986 0,81 67.229 0,45 67.483 0,07

2017 67.740 67.275 0,69 67.556 0,27 67.740 0,00

2018 68.162 67.559 0,88 67.877 0,42 67.992 0,25

2019 68.570 67.837 1,07 68.191 0,55 68.239 0,48

2020 68.963 68.109 1,24 68.498 0,67 68.482 0,70

2025 70.394 69.393 1,42 69.940 0,65 69.623 1,10

2030 71.301 70.553 1,05 71.230 0,10 70.654 0,91

2035 72.090 71.559 0,68 72.380 0,40 71.588 0,70

2040 72.746 72.540 0,28 73.401 0,90 72.432 0,43

As diferenças percentuais médias absolutas entre as projeções oficiais da

FJP e as dos modelos de Gompertz, loǵıstico e exponencial assintótico foram

iguais a 1, 02%, 0, 69% e 0, 46%, respectivamente. Portanto, percebe-se que,

apesar de todos os três apresentarem excelentes aproximações em relação aos

dados oficiais, o modelo exponencial assintótico é o que mais se aproxima dessas

previsões.

As curvas que representam os modelos de Gompertz, loǵıstico e exponen-

cial assintótico, os pontos que representam as populações oficiais pelos censos

do IBGE para Formiga em [1950, 2010] e as projeções da FJP em [2011, 2040]

são apresentados na Fig. 2.
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Figura 2: Modelo exponencial assintótico em relação aos pontos utilizados na

construção e nas previsões de 2011 a 2040.

4 Conclusões

As populações oficiais oficiais para Formiga no intervalo [1950, 2010] fo-

ram utilizadas para determinar os ajustes linear, exponencial, geométrico e

exponencial assintótico. Em todos os casos, a diferença percentual média entre

as previsões dos modelos nesse intervalo e os valores oficiais foram relativamente

pequenas, com valor máximo obtido de 4, 71% e mı́nimo de 2, 38%. Contudo,

para previsões fora desse intervalo as diferenças percentuais obtidas para os

três primeiros tipos de ajustes são consideravelmente grandes, visto que cresci-

mentos populacionais são limitados, e essa limitação não é considerada nesses

modelos.

Os outros três modelos, Gompertz, loǵıstico e exponencial assintótico

possuem o parâmetro relativo à limitação do crescimento populacional, que é

a população limite de 80.414 habitantes. No intervalo relativo aos anos em

que o censo foi realizado, todos os três apresentaram boas aproximações, mas o

modelo de Gompertz se mostrou ligeiramente superior. Contudo, na realização

de projeções populacionais do ano de 2011 ao ano de 2040 o modelo exponencial

assintótico foi o que demonstrou melhor aproximação em relação às projeções

da FJP, com erro percentual absoluto médio de apenas 0, 46%, que representa

menos que a metade do erro gerado pelo modelo de Gompertz.
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Conclui-se que o modelo exponencial assintótico, dado pela Eq. (3.15),

foi o que melhor se ajustou à dinâmica populacional de Formiga e que pode ser

aplicado em situações diversas em que se queira determinar o número aproxi-

mado de habitantes da cidade para qualquer ano entre 1950 e 2040, além de

ser o primeiro modelo matemático, nesses moldes, para essa cidade, ao qual se

tem registro na literatura acadêmica.

Destaca-se, ainda, que a população limite calculada de 80.414 habitantes

tem maior chance de ser considerada válida se a evolução populacional se man-

ter nos moldes que vem ocorrendo nas últimas décadas e se novas estratégias

relativas à qualidade de vida e atratividade para grandes empresas que gerem

maior número de empregos não sejam implementadas.
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Resumo. Muitas vezes, espécies ameaçadas de extinção estão localizadas

em locais onde seu habitat foi fragmentado, apresentando áreas favoráveis à

manutenção da espécie e áreas desfavoráveis (ou impactadas). Apresentamos

três modelos de dinâmica populacional entre fragmentos de habitats, utilizando

sistemas de equações diferenciais ordinárias para descrever as dinâmicas. São

apresentadas as análises de equiĺıbrio, de estabilidade, simulações numéricas,

bifurcações e algumas considerações a respeito do comportamento dos modelos.

Palavras-chave:Modelagem matemática; Ecologia; Equações diferenci-

ais, escalas; preservação

1 Introdução

A Ecologia é uma área da biologia que procura compreender as relações

existentes entre seres vivos em um determinado ambiente e, também, garan-

tir a manutenção do equiĺıbrio ecológico. Para proteger espécies da extinção,

é fundamental entender a dinâmica de interação entre diferentes populações,

geralmente relacionadas através de cadeias alimentares (Clark, 1990; Hixon,

1991).

Nesse contexto, nossa investigação possui um particular interesse para a

preservação de espécies em que ocorre o fenômeno de fragmentação, onde uma

1luciana.assis@unemat.br
2raul.assis@unemat.br
3odairfonseca@unir.br
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área geográfica sofre um processo de perda de habitat original, que é então

separado em fragmentos do habitat original, separados por um novo tipo de

paisagem ecológica, normalmente uma plantação ou vias de acesso e transporte.

Existem diversos ı́ndices que caracterizam a fragmentação de uma certa área

geográfica, como número de fragmentos, proporção de área de habitat original,

distância mı́nima, média ou máxima entre fragmentos, além de ı́ndices que

buscam descreve a geometria dos fragmentos. Uma breve revisão de alguns

ı́ndices de fragmentação pode ser consultada em (Rutledge, 2003).

A migração é um fenômeno biológico maravilhosamente diversificado que

fascina cientistas e leigos há séculos (Dingle, 1996). Segundo Cavalli-Sforza e

Cavalli-Sforza (2002), a migração é um agente evolucionário que pode assumir

diversos aspectos e funções. Além disso, com o avanço dos métodos quanti-

tativos em Ecologia, a descrição de variáveis numéricas da estrutura de um

ecossistema é essencial para a análise, inferência e gestão de espécies que ocor-

rem na natureza. Em particular, com o advento da era da informação, um novo

impulso foi fornecido a esta iniciativa de quantificação no campo de Ecologia

(Kelly et al., 2011). Variáveis numéricas (que também podem ser denominadas

métricas) associadas a ecossistemas e áreas geográficas podem ser utilizadas

para diferentes escopos. Alguns exemplos são: avaliação de impacto por mu-

dança de tipo de uso em áreas (Iverson, 1988), planejamento e gerenciamento.

Entretanto, tais variáveis podem ser muito senśıveis às escalas envolvidas

nos estudos. Por exemplo, ao realizar um trabalho de campo, certas métricas

podem depender da área abrangida no estudo (Simova e Gdulava, 2012).

É neste contexto que pretendemos utilizar modelos matemáticos como

uma ferramenta auxiliar na compreensão das relações dos ı́ndices com a pre-

servação das espécies. O desenvolvimento do modelos dar-se-á no contexto

teórico de Matemática Biológica através de equações diferenciais para as dinâmicas

populacionais (Murray, 1989; Edelstein-Keshet, 1998).

As simulações utilizarão técnicas clássicas de Análise Numérica (Bur-

den e Faires, 2010) com implementação computacional por meio de softwares

matemáticos (MATLAB e MATHEMATICA). Diferentes cenários, correspon-

dendo a processos de fragmentação serão simulados utilizando o modelo. Com

os resultados das simulações busca-se investigar os efeitos da fragmentação ou

de caracteŕısticas de certas áreas geográficas sobre a probabilidade de manu-

tenção das espécies.

O artigo está organizado como segue: algumas premissas foram con-
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sideradas na Seção 2 para estabelecer a formulação do modelo matemático

geral que está apresentado na Seção 2.1 fazendo uma breve argumentação para

os modelos bidimensional e tridimensionais analisados. A elaboração do mo-

delo bidimensional, bem como sua adimensionalização, limitação superior e

existência dos pontos de equiĺıbrio e suas respectivas estabilidades são exa-

minadas na Seção 3, incluindo ainda, um resultado teórico para bifurcação

transcŕıtica existente entre os equiĺıbrios contendo uma ilustração numérica

como exemplo, e para finalizar, uma discussão sobre os resultados numéricos

obtidos para o modelo bidimensional. Nas Seções 4 e 5 realizamos as análises

dos modelos tridimensionais, considerando duas fontes e um sorvedouro e uma

fonte e dois sorvedouros, respectivamente. Para ambos os modelos, realizamos

a adimensionalização, limitação superior, existência dos pontos de equiĺıbrio e

suas respectivas estabilidades, incluindo exemplos numéricos para os resulta-

dos obtidos. Finalmente, na Seção 6 fazemos uma breve discussão acerca dos

resultados teóricos obtidos.

2 Premissas básicas e formulação dos modelos

Nesta pesquisa, estamos interessados em desenvolver modelos de dinâmica

temporal para investigar as relações entre fragmentos de habitat para as espécies.

Dessa forma, consideraremos que o local de estudo em que se desenvolvem as

relações ecológicas possa ser separado em m fragmentos. Para tanto, nossa

proposta consiste em propor um sistema de Equações Diferenciais Ordinárias

(EDOs) que possa representar as dinâmicas entre as populações de espécies que

ocupam os fragmentos. Assim, definimos como Pi(τ), i = 1, · · · ,m a população

em cada um dos fragmentos, no instante τ . Descreveremos cada dinâmica lo-

cal com uma equação loǵıstica ou malthusiana decrescente, dependendo se cada

fragmento tem a solução nula como estável ou não. Dessa forma, teremos como

hipótese k < m que representa o número de fragmentos no qual a espécie po-

deria sobreviver mesmo que não estivesse conectada com outros fragmentos e

n = m − k que representa o número de fragmentos no qual a população iria

para a extinção se dependesse de sobreviver somente nele.

2.1 O modelo geral

Sejam Pi(τ), i = 1, · · · , k as dinâmicas populacionais existentes nos

fragmentos nos quais a população não vai para a extinção e Pi(τ), i = k +
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1, · · · ,m as dinâmicas nos fragmentos nos quais a população vai para a extinção.

Considerando essas hipóteses biológicas, propomos o seguinte modelo:
dPi
dτ

= riPi(1− Pi/Ki) +

m∑
j=1

MjiPj −
m∑
j=1

MijPi, i = 1, · · · , k

dPi
dτ

= −µiPi +

m∑
j=1

MjiPj −
m∑
j=1

MijPi, i = k + 1, · · · ,m
(2.1)

onde Mij eMji são, respectivamente, as matrizes de coeficientes de migração

dos fragmentos i para j e j para i. Além disso, consideraremos para o modelo

proposto que Mij = 0 e Mji = 0 quando i = j.

A partir do modelo geral (2.1) investigaremos a dinâmica populacional

de indiv́ıduos que ocupam áreas de preservação ambiental considerando os casos

bidimensional e tridimensional.

No modelo bidimensional, nossa hipótese biológica consiste em um frag-

mento representado pela população P1, que possui matematicamente um cres-

cimento loǵıstico, ou seja, a área de preservação possui recursos naturais para

a manutenção e sobrevivência dos indiv́ıduos da população, e ainda, por um

fragmento que representa a população P2 possuindo matematicamente um de-

caimento exponencial, isto é, nesta área de preservação não há recursos na-

turais suficientes para manutenção e sobrevivência dos indiv́ıduos, sendo aqui

chamado de sorvedouro. Tal hipótese biológica está ilustrada na Figura 1.

Figura 1: Fragmentos que representam as áreas de preservação ambiental ocu-

padas pelas populações P1 e P2 considerando-se que o fragmento ocupado pelos

indiv́ıduos da população P1 possui crescimento loǵıstico e o fragmento ocu-

pado pela população P2 possui decaimento populacional. Notações: P1, P2:

populações presentes nos fragmentos; M12 e M21: migração de indiv́ıduos de

P1 → P2 e de P2 → P1, respectivamente.

As hipóteses biológicas descritas na Figura 1 são representadas mate-

maticamente pelo conjunto de equações diferenciais ordinárias (EDOs) em que
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assumimos m = 2, k = 1 e M11 = M22 = 0 no modelo (2.1). Logo, obtemos o

seguinte sistema:

dP1

dτ
= r1P1

(
1− P1

K1

)
−M12P1 +M21P2

dP2

dτ
= −µ2P2 −M21P2 +M12P1

(2.2)

Para o caso tridimensional, investigaremos dois modelos matemáticos

considerando-se 3 fragmentos de áreas de preservação ambiental. No primeiro

modelo tridimensional, os indiv́ıduos que ocupam os fragmentos representados

pelas populações P1 e P2 possuem matematicamente um crescimento loǵıstico,

ou seja, as áreas de preservação possuem recursos naturais para a manutenção e

sobrevivência dos indiv́ıduos das populações, e além disso, o fragmento que re-

presenta a população P3 possui matematicamente um decaimento exponencial

considerando a hipótese de que nesta área de preservação não há recursos natu-

rais suficientes para manutenção e sobrevivência dos indiv́ıduos (sorvedouro).

De forma análoga ao que foi feito no sistema bidimensional, tomando

m = 3, k = 2 e M11 = M22 = M33 = 0 no modelo (2.1), obtemos os seguinte

modelo:

dP1

dτ
= r1P1

(
1− P1

K1

)
−M12P1 −M13P1 +M21P2 +M31P3

dP2

dτ
= r2P2

(
1− P2

K2

)
−M21P2 −M23P2 +M12P1 +M32P3

dP3

dτ
= −µ3P3 −M31P3 −M32P3 +M13P1 +M23P2

(2.3)

No segundo modelo tridimensional, apenas um dentre os três fragmentos

que representam áreas de preservação ambiental possui crescimento loǵıstico,

enquanto que os outros dois, possuem decaimento exponencial, ou seja, o se-

gundo modelo possui dois sorvedouros.

Dessa forma, tomando m = 3, k = 1 e M11 = M22 = M33 = 0 no modelo

(2.1) obtemos o modelo a seguir:
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a) b)

Figura 2: a) Fragmentos que representam as áreas de preservação ambiental

ocupadas pelas populações P1, P2 e P3 considerando que os fragmentos de P1

e P2 possuem crescimento loǵıstico e o fragmento de P3 possui decaimento

populacional. b) Análogo ao ı́tem (a), porém P1 possui crescimento loǵıstico

e P2 e P3 possuem decaimento exponencial populacional. Notações: P1, P2,

P3: populações presentes nos fragmentos; M12, M21, M13, M31, M23, M32:

migrações de indiv́ıduos de P1 → P2, P2 → P1, P1 → P3, P3 → P1, P2 → P3,

P3 → P2, respectivamente.

dP1

dτ
= r1P1

(
1− P1

K1

)
−M12P1 −M13P1 +M21P2 +M31P3

dP2

dτ
= −µ2P2 −M21P2 −M23P2 +M12P1 +M32P3

dP3

dτ
= −µ3P3 −M31P3 −M32P3 +M13P1 +M23P2

(2.4)

As hipóteses biológicas para os dois casos tridimensionais estão ilustradas

na Figura 2 (a) e (b).

Em todos os modelos apresentados neste trabalho, assumiremos que to-

dos os parâmetros são não-negativos. Além disso, a Tabela 1, apresenta os

significados biológicos dos termos e parâmetros dos modelos (2.2), (2.3) e (2.4).

3 Análise do modelo bidimensional

3.1 Limitante superior

Com a finalidade de obtermos um modelo bem posicionado, as trajetórias

do sistema devem estar contidas em um conjunto compacto.
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Tabela 1: Parâmetros e/ou termos do modelo (2.3) e seus significados biológicos

Parâmetro Significado biológico

r1 taxa de reprodução per capita dos indiv́ıduos da população P1

presente nos modelos (2.2), (2.3) e (2.4)

r1
P1
K1

mortalidade per capita dos indiv́ıduos de P1 devido a saturação do meio

presente nos modelos (2.2), (2.3) e (2.4)

K1 capacidade de suporte da população P1

presente nos modelos (2.2), (2.3) e (2.4)

r2 taxa de reprodução dos indiv́ıduos da população P2

presente nos modelo (2.3)

r2
P2
K2

mortalidade per capita dos indiv́ıduos de P2 devido a saturação do meio

presente no modelo (2.3)

K2 capacidade de suporte da população P2

presente no modelo (2.3)

µ2 taxa de mortalidade per capita de indiv́ıduos da população P2

presente nos modelos (2.2) e (2.4)

µ3 taxa de mortalidade per capita de indiv́ıduos da população P3

presente nos modelos (2.3) e (2.4)

µ2P2 taxa de mortalidade de indiv́ıduos da população P2

presente nos modelos (2.2) e (2.4)

µ3P3 taxa de mortalidade de indiv́ıduos da população P3

presente nos modelos (2.3) e (2.4)

M12 migração de indiv́ıduos de P1 para P2

presente nos modelos (2.2), (2.3) e (2.4)

M21 migração de indiv́ıduos de P2 para P1

presente nos modelos (2.2), (2.3) e (2.4)

M13 migração de indiv́ıduos de P1 para P3

presente nos modelos (2.3) e (2.4)

M31 migração de indiv́ıduos de P3 para P1

presente nos modelos (2.3) e (2.4)

M23 migração de indiv́ıduos de P2 para P3

presente nos modelos (2.3) e (2.4)

M32 migração de indiv́ıduos de P3 para P2

presente nos modelos (2.3) e (2.4)
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Inicialmente, observe que as populações P1(τ) e P2(τ), não podem tornar-

se negativas, visto que, por razões biológicas óbvias, assumimos valores iniciais

positivos. Dessa forma, o sistema (2.2) é homogêneo, de modo que as são

trajetórias de solução, pelo Teorema da Existência e Unicidade de problema

de valor inicial (Boyce e DiPrima, 1978), não podem ser cruzadas por outras

trajetórias.

De fato, Ṗ1 = 0 se P1(0) = 0 e Ṗ2 = 0 se P2(0) = 0 e quando não são

extintas, as condições iniciais devem ser positivas para fazer sentido biológico.

Proposição 1. Considere a população total da dinâmica dada por ξ(τ) =

P1(τ) + P2(τ), no modelo (2.2). Então, existe η ∈ R+ para o qual

ξ(τ) ≤
(
ξ(0)− M

η

)
e−ητ +

M

η
≤ max

{
ξ(0),

M

η

}
. (3.5)

Portanto, para o modelo (2.2) as soluções são sempre não-negativas.

Demonstração. Tomando 0 < η < ν, somando as equações no modelo (2.2),

obtemos

dξ(τ)

dτ
= r1P1

(
1− P1

K1

)
− µ2P2. (3.6)

Somando ηξ(τ) e usando a definição de ξ em ambos os lados da equação

(3.6) encontramos o seguinte resultado:

dξ(τ)

dτ
+ ηξ(τ) = r1P1

(
1− P1

K1
+

η

r1

)
+ P2(−µ2 + η). (3.7)

Supondo que η < µ2, então P2(−µ2 + η) < 0. Assim, o último termo em

(3.7) pode ser suprimido para obtermos

dξ(τ)

dτ
+ ηξ(τ) ≤ r1P1

(
1− P1

K1
+

η

r1

)
≤ s(P1),

s(P1) = r1P1

(
1− P1

K1
+
ν

r1

)
.

Como a função s(P1) é uma parábola côncava, com a máxima em P1
∗,

o valor de máximo correspondente é dado por

M = s(P1
∗) =

r1K1

4

(
1 +

ν

r 1

)2
.

Portanto,

dξ(τ)

dτ
+ ηξ(τ) ≤M. (3.8)
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Integrando a inequação diferencial (3.8) encontramos (3.5).

Deste resultado, considerando 0 ≤ P1, P2 ≤ ξ, a limitação da dinâmica

populacional original é imediata.

Pela não-negatividade das trajetórias, observadas antes da demonstração,

e deste resultado, a solução do modelo (2.2) permanece limitada e as trajetórias

permanecem não-negativas.

3.2 Adimensionalização do modelo

O modelo (2.2) pode ser adimensionalizado multiplicando suas equações

por 1/(r1K1). Considerando

x1(t) =
P1(τ)

K1
, x2(t) =

P2(τ)

K1
, t = r1τ

e

m12 =
M12

r1
,m21 =

M21

r1
, γ =

µ2

r1
,

obtemos

dx1
dt

= x1(1− x1) +m21x2 −m12x1

dx2
dt

= −γx2 +m12x1 −m21x2.

(3.9)

3.3 Pontos de equiĺıbrio e análise de estabilidade local

No modelo (3.9) todos os parâmetros são assumidos como não-negativos.

Para os parâmetros que representam as migrações, usaremos, quando necessário,

a notação m
[2f 1s]
ij e m

[2f 1s]
ji , com i, j = 1, 2, onde “2f” representa um sistema

com dois fragmentos e “1s” representa que há apenas um sorvedouro dentre os

dois fragmentos. Do contrário, se não for necessário, usaremos simplesmente a

notação mij e mji.

A matriz Jacobiana do sistema é dado por

J [2f 1s] =

(
1−m12 − 2x1 m21

m12 −m21 − γ

)
(3.10)

Os pontos de equiĺıbrio de (3.9) são determinados pela solução do sistema
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{
x1(1− x1) +m21x2 −m12x1 = 0

−γx2 +m12x1 −m21x2 = 0.
(3.11)

Do sistema de equações (3.11) segue que o modelo (3.9) possui 3 pontos

de equiĺıbrio:

E
[2f 1s]
1 = (0, 0, 0), E

[2f 1s]
2 = (1, 0), E

[2f 1s]
3 =

(
γ − γm12 +m21

γ +m21
,

m12

γ +m21
x1

)
,

cujas estabilidades estão sujeitas a condições adequadas nos parâmetros do

sistema.

Proposição 2. O ponto de equiĺıbrio trivial E
[2f 1s]
1 = (0, 0) é sempre viável e

é estável quando satisfaz as seguintes condições:

1 < γ +m12 +m21 (3.12)

e

m12 >
γ +m21

γ
. (3.13)

Demonstração. Substituindo as coordenadas de E
[2f 1s]
1 na matriz Jacobiana

(3.10) obtemos:

J
[2f 1s]
E1

=

(
1−m12 m21

m12 −m12 − γ

)
,

cujos autovalores são dados por:

λ1,2 =
1

2

(
1−m12 −m21 − γ ±

√
(m12 +m21 + γ − 1)2 + 4(γ +m21 −m12γ)

)
.

Note que λ1,2 são reais e distintos. Neste caso, segundo Edelstein-Keshet

(2005), para que E
[2f 1s]
1 seja estável devemos ter λ1,2 < 0, o que implica

em tr
(
J
[2f 1s]
E1

)
< 0 e det

(
J
[2f 1s]
E1

)
> 0, fornecendo assim, as condições de

estabilidade (3.12) e (3.13) para a origem E
[2f 1s]
1 .

Proposição 3. O ponto de equiĺıbrio E
[2f 1s]
2 = (xE2

1 , 0) = (1, 0) existe se

m12 = 0. Além disso, quando existe, é sempre viável e estável.
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Demonstração. Substituindo xE2
2 = 0 no sistema (3.11), obteremos um novo

sistema cuja solução é posśıvel somente quando m12 = 0. Vale lembrar que,

o parâmetro γ 6= 0 visto que é adimensional. Dessa forma, com as condições

impostas, garantimos a existência de um único ponto de equiĺıbrio E
[2f 1s]
2 =

(1, 0), que é sempre viável.

A matriz Jacobiana de E
[2f 1s]
2 é dada por

J
[2f 1s]
E2

=

(
−1 m21

0 −γ −m21

)
,

na qual fornece dois autovalores negativos dados por −1 e −γ−m21. Portanto,

E
[2f 1s]
2 é estável.

Proposição 4. A coexistência

E
[2f 1s]
3 =

(
γ − γm12 +m21

γ +m21
,

m12

γ +m21
xE3
1

)
existe e é viável se

m12 ≤
γ +m21

γ
(3.14)

e é estável se satisfaz

m21(m21 + 3γ) + γ2 > γm21(m12 + 1) + γ2m12. (3.15)

Demonstração. Para mostrar que a coexistência existe, consideramos xE3
1 6= 0

e xE3
2 6= 0 no sistema (3.11) e resolvendo-o em relação a xE3

1 e xE3
2 encontramos

xE3
1 =

γ − γm12 +m21

γ +m21
, xE3

2 =

(
m12

γ +m21

)
xE3
1 =

m12 (γ − γm12 +m21)

(γ +m21)2

Para a viabilidade de E
[2f 1s]
3 , em que xE3

1 ≥ 0 e xE3
2 ≥ 0 a condição

(3.14) deve ser mantida.

A matriz jacobiana para E
[2f 1s]
3 é dada por

J
[2f 1s]
E3

=

 1− 2(γ − γm12 +m21)

γ +m21
−m12 m21

m12 −γ −m21

 ,
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cuja análise via autovalores torna-se inviável. Dessa forma, para as condições

de Routh-Hurwitz (Gradshteyn e Ryzhik, 2000) sobre os menores principais da

matriz Jacobiana (3.3), a condição −tr
(
J
[2f 1s]
E3

)
> 0 é sempre satisfeita, pois

−tr
(
J
[2f 1s]
E3

)
= γ(γ + 1) + 2γ(m12 +m21) +m21(m21 + 1) > 0.

Além disso, a condição para o determinante det
(
J
[2f 1s]
E3

)
> 0 é satisfeita se

m21(m21 + 3γ) + γ2 > γm21(m12 + 1) + γ2m12.

Portanto, E
[2f 1s]
3 é estável se satisfaz (3.15).

A tabela 2 apresenta um resumo de todos os pontos de equiĺıbrio do

sistema (3.9) e suas respectivas condições de viabilidade e estabilidade.

Tabela 2: Comportamento e condições de viabilidade e estabilidade dos pontos

de equiĺıbrio do modelo (3.9).

Ponto Equiĺıbrio Existência Viabilidade Estabilidade

E
[2f 1s]
1 sempre sempre 1 < γ +m12 +m21

m12 >
γ+m21

γ .

E
[2f 1s]
2 m12 = 0 sempre sempre

E
[2f 1s]
3 sempre m12 ≤ γ+m21

γ m21(m21 + 3γ) + γ2 >

γm21(m12 + 1) + γ2m12

3.4 Bifurcação transcŕıtica do modelo (3.9)

Nesta seção, vamos verificar as condições anaĺıticas de transversalidade

existentes para a bifurcação transcŕıtica entre os pontos de equiĺıbrio E
[2f 1s]
1

e E
[2f 1s]
3 . Tal bifurcação foi encontrada a partir das condições de viabilidade

e estabilidade de E
[2f 1s]
3 e E

[2f 1s]
1 , respectivamente. Por conveniência, vamos

considerar m12 como parâmetro de bifurcação. O ponto de equiĺıbrio E
[2f 1s]
1

coincide com o equiĺıbrio de coexistência E
[2f 1s]
3 no limiar paramétrico m12

∗.

Para o estudo da bifurcação demonstrada na Proposição a seguir, usamos o

Teorema Sotomayor apresentado em (Perko, 2001).
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Proposição 5. Considere o sistema diferenciável (3.9), então, existe uma

bifurcação transcŕıtica entre os equiĺıbrios E
[2f 1s]
1 e E

[2f 1s]
3 quando m12 atra-

vessa o valor cŕıtico m12
∗ =

γ +m21

γ
.

Demonstração. A coexistência E
[2f 1s]
3 coincide com a origem E

[2f 1s]
1 no limiar

paramétrico m12
∗ =

γ +m21

γ
. Compare a condição de viabilidade (3.14) de

E
[2f 1s]
3 com a condição de estabilidade (3.13) de E

[2f 1s]
1 .

A matriz Jacobiana do sistema (3.9) substitúıda em E
[2f 1s]
3 e no parâmetro

de bifurcação m12
∗ =

γ +m21

γ
é dada por

J
[3f 1s]
E3

(m12
∗) =

 1− m21+γ
γ m21

m21+γ
γ −γ −m21

 .

Calculando os autovalores de J
[3f 1s]
E3

(m12
∗), um deles será igual a zero,

e da mesma forma, para a matriz transposta (J
[3f 1s]
E3

(m12
∗))T . Dessa forma, os

autovalores iguais a zero em ambas as matrizes, J
[3f 1s]
E3

(m12
∗) e (J

[3f 1s]
E3

(m12
∗))T ,

possuem autovetores V = ω1(1, 1/γ)T e ω2(1, m21

γ+m21
)T , respectivamente, onde

ω1 e ω2 são números não nulos arbitrários. Derivando o lado direito das

equações do sistema (3.9) em relação à m12, encontramos

fm12 =

 −x1
x1

 .

Além disso, derivando os elementos da matriz Jacobiana do sistema (3.9)

e substituindo em E
[2f 1s]
3 e m12

∗ obtemos

Dfm12 =

 −1 0

1 0

 .

Calculando D2f encontramos

D2f(P ;m12)(V, V ) =

 ∂2f1
∂X2 ξ

2
1 + 2 ∂2f1

∂X∂Z ξ1ξ2 + ∂2f1
∂Z2 ξ

2
2

∂2f2
∂X2 ξ

2
1 + 2 ∂2f2

∂X∂Z ξ1ξ2 + ∂2f2
∂Z2 ξ

2
2

 ,

onde P = (x1, x2)T , as componentes de f = (f1, f2)T são dadas pelo lado

direito de (3.9), m12 é o parâmetro de bifurcação e ξ1, ξ2 são as componentes

do autovetor V = (ξ1, ξ2)2 de variações em x1 e x2.
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Figura 3: Bifurcação transcŕıtica entre E
[2f 1s]
3 e E

[2f 1s]
1 . O equiĺıbrio E

[2f 1s]
3

é estável para 0.1 < m12 < 2.6 e E
[2f 1s]
1 é estável para m12 > 2.6 . A

linha vertical corresponde ao limiar da bifurcação transcŕıtica no valor cŕıtico

m12
∗ = 2.6 entre os equiĺıbrios. Os valores dos parâmetros são dados por:

γ = 0.5, m21 = 0.8.

Podemos portanto, verificar as seguintes três condições:

QT fm12
(E

[3f 1s]
3 ,m12

∗) = 0,

QT [Dfm12
(E

[3f 1s]
3 ,m12

∗)V ] = −ω1ω2(
γ

γ +m21
) 6= 0

QT [D2f(E
[3f 1s]
3 ,m12

∗)(V, V )] = −2ω1
2ω2 6= 0.

A Figura 3 ilustra a simulação numérica da bifurcação transcŕıtica entre

E
[2f 1s]
3 e E

[2f 1s]
1 para a escolha de convenientes valores dos parâmetros (veja

a legenda da Figura 3) quando o parâmetro m12 atravessa o valor cŕıtico m12
∗.

3.5 Resultados numéricos

Nesta seção discutimos brevemente as simulações numéricas que repre-

sentam os resultados obtidos na análise de estabilidade. Dividimos a análise

numérica do sistema (3.9) em quatro casos distintos conforme ilustrado na Ta-

bela 3.

No primeiro caso, em que não existe migração de indiv́ıduos entre os

fragmentos das populações P1 e P2, ou seja, m12 = 0 e m21 = 0, para qualquer
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Tabela 3: Comportamento biológico das populações em relação aos parâmetros

de migração do modelo (3.9). Notação: m12 e m21 são os parâmetros de

migração de P1 para P2 e de P2 para P1, respectivamente.

1o Caso: não existe migração entre os fragmentos (m12 = 0 e m21 = 0)

Valores dos Parâmetros Interpretação biológica Equiĺıbrio /

Proposição

m12 = m21 = 0; γ > 0 sobrevivência de P1 E
[2f 1s]
2 / Prop. 3

2o Caso: existe migração do sorvedouro para a fonte

(m12 = 0 e m21 6= 0)

Valores dos Parâmetros Interpretação biológica Equiĺıbrio /

Proposição

m12 = 0; m21 > 0; γ > 0 sobrevivência de P1 E
[2f 1s]
2 / Prop. 3

3o Caso: existe migração da fonte para o sorvedouro

(m12 6= 0 e m21 = 0)

Valores dos Parâmetros Interpretação biológica Equiĺıbrio /

Proposição

m12 < 1; m21 = 0; γ > 0 coexistência de P1 e P2 E
[2f 1s]
3 / Prop. 4

m12 > 1; m21 = 0; γ > 0 colapso de P1 e P2 E
[2f 1s]
1 / Prop. 2

4o Caso: existe migração da fonte para o sorvedouro e vice-versa

(m12 6= 0 e m21 6= 0)

Valores dos Parâmetros Interpretação biológica Equiĺıbrio /

Proposição

m12 < 1; m21 > 0; γ > 0 coexistência de P1 e P2 E
[2f 1s]
3 / Prop. 4

m12 > 1; m21 > 0; γ > m21
m12−1

colapso de P1 e P2 E
[2f 1s]
1 / Prop. 2

m12 > 1; m21 > 0; 0 < γ < m21
m12−1

coexistência de P1 e P2 E
[2f 1s]
3 / Prop. 4
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valor de atribúıdo para o parâmetro que representa a mortalidade (γ > 0) a

única possibilidade é a convergência para o ponto de equiĺıbrio E
[2f 1s]
2 = (1, 0),

já que o fragmento que abriga a população P2 trata-se de um sorvedouro,

levando assim, a população para a extinção. Note que, γ é um parâmetro

adimensional e será sempre diferente de zero. Além disso, γ 6= 0 significa que

sempre haverá morte dentre os indiv́ıduos que ocupam o fragmento sorvedouro.

Um resultado análogo, ilustrado na Figura 4, é para o segundo caso

da Tabela 3, cuja hipótese biológica é de que não há migração da fonte para

o sorvedouro e há migração do sorvedouro para a fonte, ou seja, m12 = 0 e

m21 6= 0. Em todas as possibilidades exploradas, o resultado foi de extinção

para a população P2 do sorvedouro.
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Figura 4: Solução do modelo (3.9). Estabilidade do equiĺıbrio E
[2f 1s]
2 = (1, 0)

cuja estabilidade é dada pela Proposição 3. Valores numéricos considerados:

m12 = 0, m21 = 0, 35 e γ = 0, 9.
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Figura 5: Solução do modelo (3.9) (a) estabilidade do equiĺıbrio E
[2f 1s]
1 = (0, 0)

satisfazendo as condições de (3.12) e (3.13). Valores numéricos considerados:

m12 = 1.5, m21 = 0.9 e γ = 1.85. (b) estabilidade do equiĺıbrio E
[2f 1s]
3 =(

γ−γm12+m21

γ+m21
, m12

γ+m21
xE3
1

)
satisfazendo as condições de viabilidade (3.14) e es-

tabilidade (3.15). Valores numéricos considerados: m12 = 0.45, m21 = 0.15 e

γ = 0.75.

Para o terceiro caso da Tabela 3, em que a hipótese biológica estabelece

que há migração somente da fonte para o sorvedouro, ou seja, m12 6= 0 e m21 =

0, as simulações ilustram duas possibilidades biológicas que foram provadas

analiticamente, ou seja, para m12 > 1; m21 = 0; γ > 0, haverá um colapso no

sistema, levando ambas populações P1 e P2 à extinção e para 0 < m12 < 1;

m21 = 0; γ > 0, ambas populações P1 e P2 sobrevivem.

Finalmente, para o quarto e último caso da Tabela 3, consideraremos

ambas migrações, ou seja, m12 6= 0 e m21 6= 0. Os resultados indicaram que

para diferentes valores não-nulos atribúıdos para os parâmetros de migração, o

sistema terá sua convergência para o ponto de equiĺıbrio E
[2f 1s]
3 que representa

a coexistência, exceto para o caso em que não ocorra migração do sorvedouro

para a fonte, ou seja, m21 = 0. Neste caso, haverá um colapso no sistema cujo

ponto de convergência é a origem E
[2f 1s]
1 .

A figura 5 (a) ilustra o resultado da solução numérica para o cenário

onde há extinção das populações em ambos os fragmentos. Na figura 5 (b)

ilustramos a solução numérica para o cenário no qual a população sobrevive

em ambos os fragmentos.

Vale salientar que neste contexto a coexistência significa que a população

consegue povoar os dois fragmentos, em outras palavras, a migração pode

permitir a manutenção da população no fragmento inóspito. Dessa forma,

o fenômeno da migração torna-se essencial para preservação de determinadas
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espécies que habitam cenários nos quais as florestas são fragmentadas e não há

fontes suficientes de recursos naturais para a manutenção das espécies.

4 Análise do modelo tridimensional (2.3)

4.1 Limitante superior

Analogamente ao que foi feito para o modelo bidimensional, obteremos

um modelo bem posicionado para os casos tridimensionais em que as trajetórias

dos sistemas devem estar contidas em um conjunto compacto.

Observe que as populações P1(τ), P2(τ) e P3(τ), não podem tornar-se

negativas, visto que, por razões biológicas óbvias, assumimos valores iniciais

positivos. Dessa forma, o sistema (2.3) é homogêneo, de modo que o subespaço

das coordenadas são trajetórias de solução, e pelo Teorema da Existência e

Unicidade de problema de valor inicial (Boyce e DiPrima, 1978), não podem

ser cruzadas por outras trajetórias.

De fato, Ṗ1 = 0 se P1(0) = 0, Ṗ2 = 0 se P2(0) = 0 e Ṗ3 = 0 se P3(0) = 0

e quando não são extintas, as condições iniciais devem ser positivas para fazer

sentido biológico.

Proposição 6. Considere a população total da dinâmica dada por ϕ(τ) =

P1(τ) + P2(τ) + P3(τ), no modelo (2.3). Então, existe η1 ∈ R+ para o qual

ϕ(τ) ≤
(
ϕ(0)− M

η1

)
e−η1τ +

M

η1
≤ max

{
ϕ(0),

M

η1

}
. (4.16)

Portanto, para o modelo (2.3) as soluções são sempre não-negativas.

Demonstração. Tomando 0 < η1 < ν, somando as equações no modelo (2.3),

obtemos

dϕ(τ)

dτ
= r1P1

(
1− P1

K1

)
+ r2P2

(
1− P2

K2

)
− µ3P3. (4.17)

Somando η1ϕ(τ) e usando a definição de ϕ em ambos os lados da equação

(4.17) encontramos o seguinte resultado:

dϕ(τ)

dτ
+ η1ϕ(τ) = r1P1

(
1− P1

K1
+
η1
r1

)
+ r2P2

(
1− P2

K2
+
η1
r2

)
(4.18)

+P3(−µ3 + η1).
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Supondo que η1 < µ3, então P3(−µ3 + η1) < 0. Assim, o último termo

em (4.18) pode ser suprimido para obtermos

dϕ(τ)

dτ
+ η1ϕ(τ) ≤ r1P1

(
1− P1

K1
+
η1
r1

)
+ r2P2

(
1− P2

K2
+
η1
r2

)
≤ q1(P1) + q2(P2),

q1(P1) = r1P1

(
1− P1

K1
+
ν

r1

)
, q2(P2) = r2P2

(
1− P2

K2
+
ν

r2

)
.

Como as funções q1(P1) e q2(P2) são parábolas concavas, com a máxima

em P1
∗, P2

∗, os valores de máximo correspondente são dados por

M1 = q1(P1
∗) =

r1K1

4

(
1 +

ν

r 1

)2
, M2 = q2(P2

∗) =
r2K2

4

(
1 +

ν

r 2

)2
.

Portanto,

dϕ(τ)

dτ
+ η1ϕ(τ) ≤M ; M1 +M2 = M. (4.19)

Integrando a inequação diferencial (4.19) encontramos (4.16).

Deste resultado, considerando 0 ≤ P1, P2, P3 ≤ ϕ, a limitação da dinâmica

populacional original é imediata.

Pela não-negatividade das trajetórias, observadas antes da demonstração,

e deste resultado, a solução do modelo (2.3) permanece limitada e as trajetórias

permanecem não negativas.

4.2 Adimensionalização

O modelo (2.3) pode ser adimensionalizado multiplicando a primeira e a

terceira equações por 1/(r1K1) e segunda equação por 1/(r1K2). Considerando

y1(t) =
P1(τ)

K1
, y2(t) =

P2(τ)

K2
, y3(t) =

P3(τ)

K1
, t = r1τ

e

m12 =
M12

r1
,m21 =

M21

r1
,m13 =

M13

r1
,m31 =

M31

r1
,m23 =

M23

r1
,m32 =

M32

r1
,

α =
K2

K1
, r =

r2
r1
, β =

K1

K2
, ϑ =

µ3

r1
,

obtemos



74 Assis, Assis & Fonseca

dy1
dt

= y1(1− y1) + αm21y2 +m31y3 −m12y1 −m13y1

dy2
dt

= ry2(1− y2) + βm12y1 + βm32y3 −m21y2 −m23y2

dy3
dt

= −ϑy3 + αm23y2 +m13y1 −m31y3 −m32y3

(4.20)

4.3 Pontos de equiĺıbrio e análise de estabilidade local

No modelo (4.20) todos os parâmetros são assumidos como não-negativos.

Para os parâmetros que representam as migrações, usaremos, quando necessário,

a notação m
[3f 1s]
ij e m

[3f 1s]
ji , com i, j = 1, 2, 3, onde “3f” representa um sistema

com três fragmentos e “1s” representa que há apenas um sorvedouro dentre os

três fragmentos. Do contrário, se não for necessário, usaremos simplesmente a

notação mij e mji.

A matriz Jacobiana do sistema é dado por

J [3f 1s] =

 1− 2y1 −m12 −m13 αm21 m31

βm12 r − 2ry2 −m21 −m23 βm32

m13 αm23 −ϑ−m31 −m32


(4.21)

Nas proposições a seguir, veremos que existem sete pontos de equiĺıbrio

para o sistema (4.20), em que três são inviáveis, outros três são condicional-

mente estáveis sujeitos à condições adequadas nos parâmetros dos sistema e o

outro, dado pela coexistência das três populações y1, y2, y3 não é posśıvel rea-

lizar uma análise anaĺıtica, tendo sua estabilidade explorada numericamente.

Proposição 7. O ponto de equiĺıbrio trivial E
[3f 1s]
1 = (0, 0, 0) é sempre viável

e é estável quando satisfaz as seguintes condições:

1 < m12 +m13, (4.22)

(m12 +m13 − 1)(m23 − r) > −m21(m12 +m13 − αβm12 − 1), (4.23)



Um estudo teórico de dinâmica entre fragmentos de habitat. 75

(m31 +m32 + ϑ)((−1 +m12 +m13)(m21 +m23 − r)− αβm12) (4.24)

> αβm23((−1 +m13)m32 +m12(m31 +m32))

+m13(m31(m23 − r) +m21(m31 + αβm32)

Demonstração. Substituindo as coordenadas de E
[3f 1s]
1 na matriz Jacobiana

do sistema obtemos:

J
[3f 1s]
E1

=

 1−m12 −m13 αm21 m31

βm12 r −m21 −m23 βm32

m13 αm23 −ϑ−m31 −m32


Tomando −J [3f 1s]

E1
, vamos verificar se se todos os menores principais

possuiem determinante positivo, ou seja, se −J [3f 1s]
E1

é definida positivo.

Calculando det (−1 +m12 +m13), det
(
−J [3f 1s]

E1

)
, onde

(
−J [3f 1s]

E1

)
=

(
−1 +m12 +m13 −αm21

−βm12 −r +m21 +m23

)

e também det
(
−J [3f 1s]

E1

)
, obtemos respectivamente, as condições de estabili-

dade (4.22), (4.23) e (4.24).

Proposição 8. O ponto de equiĺıbrio E
[3f 1s]
2 = (yE2

1 , 0, 0) = (1, 0, 0) existe

se m12 = m13 = 0 e é sempre viável. Além disso, é condicionalmente estável

quando satisfaz as seguintes condições:

r < ϑ+m21 + 2m23 +m31 (4.25)

e

(m21m23)(m31 +m32 + ϑ) > r(m31 +m32 + ϑ) + αβm23m32 (4.26)

Demonstração. Substituindo yE2
2 = yE2

3 = 0 e igualando as equações a zero

no sistema (4.20), obteremos um novo sistema cuja solução é posśıvel somente

quando m12 = m13 = 0. Vale lembrar que, o parâmetro β 6= 0 visto que é

adimensional. Dessa forma, com as condições impostas, garantimos a existência

de um único ponto de equiĺıbrio E
[3f 1s]
2 = (1, 0, 0), que é sempre viável.

A matriz Jacobiana de E
[3f 1s]
2 é dada por
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J
[3f 1s]
E2

=

 −1 αm21 m31

0 r −m21 −m23 βm32

0 αm23 −ϑ−m31 −m32

 ,

na qual fornece um autovalor explicito dado por −1 o qual é negativo. Em

adição, desde que −tr
(
J
[3f 1s]

E2

)
> 0 e det

(
J
[3f 1s]

E2

)
> 0 as condições de Routh-

Hurwitz (Gradshteyn e Ryzhik, 2000) sobre os menores principais restantes de

J
[3f 1s]

E2
=

(
r −m21 −m23 βm32

αm23 −ϑ−m31 −m32

)
são sempre satisfeitas, e portanto (4.25) e (4.26) são as condições para a esta-

bilidade de E2
[3f 1s].

Proposição 9. O ponto de equiĺıbrio E
[3f 1s]
3 = (0, yE3

2 , 0) = (0, 1, 0) existe

se m21 = m23 = 0 e é sempre viável. Além disso, é condicionalmente estável

quando satisfaz as seguintes condições:

1 < ϑ+m12 +m13 +m31 +m32 (4.27)

e

(m32 + ϑ)(m12 +m13) + (m12 +m31) > m31 +m32 + ϑ (4.28)

Demonstração. Substituindo yE3
1 = yE3

3 = 0 e igualando a zero as equações

do sistema (4.20), obteremos um novo sistema cuja solução é posśıvel somente

quando m21 = m23 = 0. Vale lembrar que, os parâmetros α 6= 0 e β 6= 0 visto

que são adimensionais. Dessa forma, com as condições impostas, garantimos

a existência de um único ponto de equiĺıbrio E
[3f 1s]
3 = (1, 0, 0), que é sempre

viável.

A matriz Jacobiana de E
[3f 1s]
3 é dada por

J
[3f 1s]
E2

=

 1−m12 −m13 0 m31

βm12 −r βm32

m13 0 −ϑ−m31 −m32

 ,

na qual fornece um autovalor explicito dado por −r o qual é negativo. Em

adição, desde que −tr
(
J
[3f 1s]

E3

)
> 0 e det

(
J
[3f 1s]

E3

)
> 0 as condições de Routh-

Hurwitz sobre os menores principais restantes de

J
[3f 1s]

E3
=

(
1−m12 −m13 m31

m13 −ϑ−m31 −m32

)
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são satisfeitas se (4.27) e (4.28), implicando na estabilidade de E3
[3f 1s].

Proposição 10. Os pontos de equiĺıbrio

E
[3f 1s]
4 = (yE4

1 , yE4
2 , 0) = (−αm23

m13
yE4
2 ,

m13

αm23
(−1 +m12 +m13 −

m21m13

m23
), 0),

E
[3f 1s]
5 = (yE5

1 , 0, yE5
3 ) = (1−m12 −m13 −

m12m31

m32
, 0,−m12

m32
yE5
1 )

e

E
[3f 1s]
6 = (0, yE6

2 , yE6
3 ) = (0, 1− αβm21m32

rm31
− m21

r
− m23

r
,−αm21

m31
yE6
2 )

são inviáveis.

Demonstração. Substituindo yE4
3 = 0 e igualando a zero as equações do sistema

(4.20) e resolvendo-o, obtemos o equiĺıbrio E
[3f 1s]
4 onde a coordenada yE4

2 =
m13

αm23
(−1 +m12 +m13 −

m21m13

m23
), cuja condição de viabilidade é dada por

m12 +m13 ≥
m21m13

m23
+ 1

e ainda, a coordenada yE4
1 = −αm23

m13
yE4
2 . Observe que considerando yE4

2 ≥ 0 é

imediato que yE4
1 ≤ 0. Portanto, E

[3f 1s]
4 é inviável.

Procedendo da mesma maneira, encontraremos os equiĺıbrios

E
[3f 1s]
5 = (yE5

1 , 0, yE5
3 ) = (1−m12 −m13 −

m12m31

m32
, 0,−m12

m32
yE5
1 )

e

E
[3f 1s]
6 = (0, yE6

2 , yE6
3 ) = (0, 1− αβm21m32

rm31
− m21

r
− m23

r
,−αm21

m31
yE6
2 ).

Novamente, observamos que em ambos os equiĺıbrios E
[3f 1s]
5 e E

[3f 1s]
6 ,

ao determinarmos as respectivas condições de viabilidade para as coordenadas

yE5
1 de E

[3f 1s]
5 e yE6

2 de E
[3f 1s]
6 , tais coordenadas tornam-se condicionalmente

viáveis, entretanto, yE5
3 e yE6

3 serão sempre negativas, provando assim, a invi-

abilidade desses equiĺıbrios.

Proposição 11. O ponto de equiĺıbrio que representa a coexistência no sistema

(4.20) é dado por E
[3f 1s]
7 = (yE7

1 , yE7
2 , yE7

3 ). Além disso, as coordenadas yE7
3 e

yE7
2 são viáveis se satisfazem, respectivamente, as condições:
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m23 < m23y1 +m13m23 +m12m23 +m13m21 (4.29)

m13m31 < (m31 +m32 + ϑ)y1 + (ϑ+m31 +m32)(m12 +m13 − 1) (4.30)

Demonstração. Nesta proposição, apresentaremos analiticamente as coordena-

das da coexistência no sistema (4.20). Denotaremos as coordenadas do ponto

de equiĺıbrio E
[3f 1s]
7 = (yE7

1 , yE7
2 , yE7

3 ) por E
[3f 1s]
7 = (y1, y2, y3). Assim,

y2 =
ay21 + (ac−m13m31)y1
α(m23m31 +m21a)

,

y3 =
m23y

2
1 + (m23c+m21m13)y1
m23m31 +m21a

e finalmente, a coordenada y1 é dada pelas ráızes reais positivas da seguinte

equação cúbica:

(a2r)y31 + 2ar(ac−m31m13)y21 − (αbe− r(ac−m31m13)2)y1 − d = 0

onde,

a = m31 +m32 + ϑ, b = ar + αβm23m32 − (m21 +m23)a,

c = m12 +m13 − 1, e = m23m31 +m21a,

d = αe((ac−m31m13)(r −m21 −m23) + αβ(m12e+m32(m23c+m21m13))).

As viabilidades das coordenadas y3 e y2 são dadas, respectivamente, por

(4.29) e (4.30).

A análise da coordenada y1 terá sua viabilidade explorada numerica-

mente, assim como, a estabilidade do ponto de equiĺıbrio E
[3f 1s]
7 = (yE7

1 , yE7
2 , yE7

3 )

será analisada numericamente, visto que torna-se inviável fazê-la analitica-

mente.

Na tabela 4 ilustramos um resumo de todos os pontos de equiĺıbrio do

sistema (4.20).
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Tabela 4: Comportamento e condições de existência, viabilidade e estabilidade

dos pontos de equiĺıbrio do modelo (4.20).

Ponto Eq. Existência Viabilidade Estabilidade

E
[3f 1s]
1 sempre sempre (4.22), (4.23) e (4.24)

E
[3f 1s]
2 m12 = m13 = 0 sempre (4.25) e (4.26)

E
[3f 1s]
3 m21 = m23 = 0 sempre (4.27) e (4.28)

E
[3f 1s]
4 sempre inviável

E
[3f 1s]
5 sempre inviável

E
[3f 1s]
6 sempre inviável

E
[3f 1s]
7 análise numérica análise numérica análise numérica

4.4 Resultados numéricos do modelo (4.20)

Nesta seção discutimos brevemente as simulações numéricas que repre-

sentam os resultados obtidos na análise de estabilidade. Dividimos a análise

numérica do sistema (4.20) em quatro casos.

No primeiro caso, consideramos um cenário onde não existe migração

de P1 para P2 nem de P1 para P3 (m12 = 0 e m13 = 0). Neste caso, as

simulações indicam que para diferentes valores dos parâmetros que satisfizerem

as desigualdades (4.25) e (4.26) temos a sobrevivência de P1, conforme ilustrado

na figura 6 (a).

No segundo caso, onde não existe migração de P2 para P1 nem de P2

para P3 (m21 = 0 e m23 = 0). Os resultados indicam a sobrevivência de P2,

para diferentes valores dos parâmetros que satisfizerem as desigualdades (4.27)

e (4.28), veja figura 6(b).

No terceiro caso, discutimos o cenário em que não existe migração do

sorvedouro para as fontes (m12,m13,m21,m23 > 0 e m31 = m32 = 0). Neste

caso, quando os parâmetros satisfazem as desigualdades (4.22), (4.23) e (4.24)

as simulações indicam o colapso de P1, P2 e P3, portanto recáımos na proposição

7, veja a figura 7 (a). Por outro lado, para diferentes valores dos parâmetros nos

quais as desigualdades (4.22), (4.23) e (4.24) não são satisfeitas as simulações

indicam a coexistência de P1, P2 e P3 e, portanto, recáımos na proposição 11
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dependendo da combinação dos parâmetros.

Finalmente, no quarto caso consideramos a situação em que existe mi-

gração entre as fontes e o sorvedouro e vice-versa (m12,m13,m21,m23,m31,m32 >

0). Neste cenário, as simulações indicam que uma combinação dos parâmetros

levam à coexistência de P1, P2 e P3, ilustramos esse resultado na figura 7 (b).
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Figura 6: Solução do modelo (4.20): (a) estabilidade do equiĺıbrio E
[3f 1s]
2 =

(1, 0, 0) satisfazendo as condições de estabilidade (4.25) e (4.26). Valores

numéricos considerados: m12 = 0, m13 = 0, m21 = 0, 35, m23 = 0, 75, m31 =

0, 45, m32 = 0, 35, r = 0, 2, α = 0, 7, β = 0, 5 e ϑ = 0, 9. (b) estabilidade do

equiĺıbrio E
[3f 1s]
3 = (0, 1, 0) satisfazendo as condições de estabilidade (4.27) e

(4.28). Valores numéricos considerados: m12 = 0, 5, m13 = 0, 7, m21 = m23 =

0, m31 = 0, 15, m32 = 0, 15, r = 0, 2, α = 0, 2, β = 0, 1 e ϑ = 0, 9.
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Figura 7: Solução do modelo (4.20): (a) estabilidade do equiĺıbrio E
[3f 1s]
1 =

(0, 0, 0) satisfazendo as condições de estabilidade (4.22), (4.23) e (4.24). Va-

lores numéricos considerados: m12 = 0, 75, m13 = 0, 7, m21 = 0, 5, m23 =

0, 5, m31 = 0, 7, m32 = 0, 75, r = 0, 8, α = 0, 1, β = 0, 1 e ϑ = 0, 1. (b) es-

tabilidade do equiĺıbrio E
[3f 1s]
7 = (y1, y2, y3). Valores numéricos considerados:

m12 = 0, 7, m13 = 0, 5, m21 = 0, 6, m23 = 0, 7, m31 = 0, 5, m32 = 0, 4, r =

0, 5, α = 0, 9, β = 0, 6 e ϑ = 0, 2.

5 Análise do modelo tridimensional (2.4)

5.1 Limitante superior

Consideraremos as mesmas hipóteses matemáticas da limitação do mo-

delo (2.3) para provar a proposição a seguir, cuja demonstração é feita de

maneira similar.

Proposição 12. Considere a população total da dinâmica dada por ψ(τ) =

P1(τ) + P2(τ) + P3(τ) no modelo (2.4). Então, existe η2 ∈ R+ para o qual

ψ(t) ≤
(
ψ(0)− M

η2

)
e−η2t +

M

η2
≤ max

{
ψ(0),

M

η2

}
. (5.31)

Portanto, para o modelo (2.4) as soluções são sempre não-negativas.

Demonstração. Vamos proceder de modo similar ao que foi feito na demons-

tração da Proposição 6.

Tomando arbitrariamente 0 < η2 < ν e somando as equações no modelo

(2.4), obtemos:

dψ(τ)

dτ
= r1P1

(
1− P1

K1

)
− µ2P2 − µ3P3. (5.32)
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Somando η2ψ(τ) e usando a definição de ψ em ambos os lados da equação

(5.32) encontramos o seguinte resultado:

dψ(τ)

dτ
+ η2ψ(τ) = r1P1

(
1− P1

K1
+
η2
r1

)
+ P2(−µ2 + η2) + P3(−µ3 + η2).(5.33)

Supondo que η2 < µ2 e η2 < µ3, então P2(−µ2 + η2) < 0 e P3(−µ3 +

η2) < 0, respectivamente. Assim, os dois últimos termos em (5.33) podem ser

suprimidos para obtermos

dψ(τ)

dτ
+ η2ψ(τ) ≤ r1P1

(
1− P1

K1

)
≤ h(P1),

h(P1) = r1P1

(
1− P1

K1
+
ν

r1

)
.

Como a função h(P1) é uma parábola concava, com a máxima em P1
∗,

o valor de máximo correspondente é dado por

M = h(P1
∗) =

r1K1

4

(
1 +

ν

r 1

)2
.

Portanto,

dψ(τ)

dτ
+ η2ψ(τ) ≤M. (5.34)

Integrando a inequação diferencial (5.34) encontramos (5.31).

Deste resultado, considerando 0 ≤ P1, P2, P3 ≤ ψ, a limitação da dinâmica

populacional original é imediata.

Pela não-negatividade das trajetórias, observadas antes da demonstração,

e deste resultado, a solução do modelo (2.4) permanece limitada e as trajetórias

permanecem não negativas.

5.2 Adimensionalização

O modelo (2.4) pode ser adimensionalizado multiplicando todas as equações

por 1/(r1K1). Considerando

z1(t) =
P1(τ)

K1
, z2(t) =

P2(τ)

K1
, z3(t) =

P3(τ)

K1
, t = r1τ

e

m12 =
M12

r1
, m21 =

M21

r1
, m13 =

M13

r1
, m31 =

M31

r1
, m23 =

M23

r1
, m32 =

M32

r1
,
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ω =
µ2

r1
, κ =

µ3

r1
,

obtemos

dz1
dt

= z1(1− z1) +m21z2 +m31z3 −m12z1 −m13z1

dz2
dt

= −ωz2 +m12z1 +m32z3 −m21z2 −m23z2

dz3
dt

= −κz3 +m13z1 +m23z2 −m31z3 −m32z3

(5.35)

5.3 Pontos de equiĺıbrio e análise de estabilidade local

No modelo (5.35) todos os parâmetros são assumidos como não-negativos.

Para os parâmetros que representam as migrações, usaremos, quando necessário,

a notação m
[3f 2s]
ij e m

[3f 2s]
ji , com i, j = 1, 2, 3, onde “3f” representa um sis-

tema com três fragmentos e “2s” representa que há dois sorvedouros dentre os

três fragmentos. Do contrário, se não for necessário, usaremos simplesmente a

notação mij e mji.

A matriz Jacobiana do sistema é dado por

J [3f 2s] =

 1− 2z1 −m12 −m13 m21 m31

m12 −ω −m21 −m23 m32

m13 m23 −κ−m31 −m32


(5.36)

Nas proposições a seguir, veremos que existem cinco pontos de equiĺıbrio

para o sistema (5.35), em que dois são inviáveis, um é incondicionalmente

estável e os outros dois são condicionalmente estáveis sujeitos à condições ade-

quadas nos parâmetros dos sistema.

Proposição 13. O ponto de equiĺıbrio trivial E
[3f 2s]
1 = (0, 0, 0) é sempre viável

e é estável quando satisfaz as seguintes condições:

1 < m12 +m13, (5.37)

(m12 +m13)(ω +m23) +m13m21 > ω +m21 +m23, (5.38)

(m12 +m13)(ωm32 + κm23 + κω) + κm13m21 + ωm12m31 (5.39)

> (ω +m21)(κ+m31 +m32) +m23(κ+m31)
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Demonstração. Substituindo as coordenadas de E
[3f 2s]
1 na matriz Jacobiana

do sistema obtemos:

J [3f 2s] =

 1−m12 −m13 m21 m31

m12 −ω −m21 −m23 m32

m13 m23 −κ−m31 −m32


Tomando −J [3f 2s]

E1
, vamos verificar se se todos os menores principais

possuem determinante positivo, ou seja, se −J [3f 2s]
E1

é definida positivo.

Calculando det (−1 +m12 +m13), det
(
−J [3f 2s]

E1

)
, onde

(
−J [3f 2s]

E1

)
=

(
−1 +m12 +m13 −m21

−m12 ω +m21 +m23

)

e também det
(
−J [3f 2s]

E1

)
, obtemos respectivamente, as condições de estabili-

dade (5.37), (5.38) e (5.39).

Proposição 14. O ponto de equiĺıbrio E
[3f 2s]
2 = (zE2

1 , 0, 0) = (1, 0, 0) existe

se m12 = m13 = 0 e é sempre viável e incondicionalmente estável.

Demonstração. Substituindo zE2
2 = zE2

3 = 0 e igualando as equações a zero

no sistema (5.35), obteremos um novo sistema cuja solução é posśıvel somente

quando m12 = m13 = 0. Dessa forma, com as condições impostas, garantimos

a existência de um único ponto de equiĺıbrio E
[3f 2s]
2 = (1, 0, 0), que é sempre

viável.

A matriz Jacobiana de E
[3f 2s]
2 é dada por

J
[3f 2s]
E2

=

 −1 m21 m31

0 −ω −m21 −m23 m32

0 m23 −κ−m31 −m32

 ,

na qual fornece um autovalor explicito dado por −1 < 0. Em adição, como

−tr
(
J
[3f 2s]

E2

)
> 0 e det

(
J
[3f 2s]

E2

)
> 0 as condições de Routh-Hurwitz (Gradsh-

teyn e Ryzhik, 2000) sobre os menores principais restantes de

J
[3f 2s]

E2
=

(
−ω −m21 −m23 m32

m23 −κ−m31 −m32

)

são sempre satisfeitas, e portanto, E
[3f 2s]
2 é incondicionalmente estável.
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Proposição 15. Os pontos de equiĺıbrio

E
[3f 2s]
3 = (zE3

1 , zE3
2 , 0) = (1− m13m21

m23
−m12 −m13,−

m13

m23
zE3
1 , 0),

e

E
[3f 2s]
4 = (zE4

1 , 0, zE4
3 ) = (1− m12m31

m32
−m12 −m13, 0,−

m12

m32
zE4
1 ),

são inviáveis.

Demonstração. Substituindo zE3
3 = 0 e igualando a zero as equações do sistema

(5.35) e resolvendo-o, obtemos o equiĺıbrio E
[3f 2s]
3 onde a coordenada zE3

1 =

1− m13m21

m23
−m12 −m13, cuja condição de viabilidade é dada por

m23 ≥ m23(m12 +m13) +m13m21

e ainda, a coordenada zE3
2 = −m13

m23
zE3
1 .

Observe que, considerando zE3
1 ≥ 0 é imediato que zE3

2 ≤ 0. Portanto,

E
[3f 2s]
3 é inviável.

Procedendo da mesma maneira, encontraremos o equiĺıbrio

E
[3f 2s]
4 = (zE4

1 , 0, zE4
3 ) = (1− m12m31

m32
−m12 −m13, 0,−

m12

m32
zE4
1 ).

Novamente, observamos que em E
[3f 2s]
4 , ao determinarmos a condição

de viabilidade para a coordenada zE4
1 de E

[3f 12s]
4 dada por,

1 ≥ m12m31

m32
+m12 +m13,

resulta em zE4
3 ≤ 0 sempre que zE4

1 ≥ 0. Portanto, E
[3f 2s]
4 é inviável.

Proposição 16. O ponto de equiĺıbrio que representa a coexistência no sistema

(5.35) é dado por E
[3f 2s]
5 = (zE5

1 , zE5
2 , zE5

3 ) onde,

zE5
1 =

(ω +m21)(κ+m31 +m32) +m23(κ+m31)

(ω +m21)(κ+m31 +m32) +m23(κ+m31)

−(m12 +m13)(κω +m32ω +m23κ)−m12m31ω −m13m21κ

(ω +m21)(κ+m31 +m32) +m23(κ+m31)
,

zE5
2 =

(m12(κ+m31) +m32(m12 +m13))zE5
1

(ω +m21)(κ+m31 +m32) +m23(κ+m31)
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e

zE5
3 =

(m13(ω +m21) +m23(m12 +m13))zE5
1

(ω +m21)(κ+m31 +m32) +m23(κ+m31)
.

O equiĺıbrio E
[3f 2s]
5 é viável se satisfaz

(ω +m21)(κ+m31 +m32) +m23(κ+m31) (5.40)

≥ (m12 +m13)(κω +m32ω +m23κ) +m12m31ω +m13m21κ

Além disso, sempre que viável, E
[3f 2s]
5 é estável se

2zE5
1 +m12 +m13 > 1, (5.41)

2zE5
1 (ω +m21 +m23) + ω(m12 +m13) +m13(m21 +m23) +m12m23 (5.42)

> ω +m21 +m23,

e

2zE5
1 ((ω +m21 +m23)(κ+m31 +m32)−m23m32) (5.43)

+(m12 +m13 − 1)(ω +m21 +m23)(κ+m31 +m32) >

m21(m32m13 +m12(κ+m31 +m32)) +m23m32(m12 +m13 − 1)

+m31(m12m23 +m13(ω +m21 +m23)).

Demonstração. Para a coexistência encontramos as coordenadas enunciadas

nesta Proposição. Observe que se zE5
1 ≥ 0 dada pela condição (5.40) então

E
[3f 2s]
5 será viável. A matriz Jacobiana de E

[3f 2s]
5 é dada por

J
[3f 2s]
E5

=

 1− 2zE5
1 −m12 −m13 m21 m31

m12 −ω −m21 −m23 m32

m13 m23 −κ−m31 −m32

 ,

dáı, pelas condições de Routh-Hurwitz (Gradshteyn e Ryzhik, 2000) sobre os

menores principais de −J [3f 2s]
E5

dadas por (5.41), (5.42) e (5.43), quando satis-

feitas o equiĺıbrio será estável.

A condição de estabilidade (5.39) do ponto E
[3f 2s]
1 e a condição de via-

bilidade (5.40) de E
[3f 2s]
5 indicam a existência de uma bifurcação transcŕıtica

entre esses dois equiĺıbrios. A demonstração anaĺıtica para tal bifurcação é

análoga ao que foi feito para o modelo bidimensional utilizando o Teorema de

Sotomayor (Perko, 2001).
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5.4 Resultados numéricos do modelo (5.35)

Nesta seção apresentamos uma breve discussão sobre as simulações numéricas

que representam os resultados obtidos na análise de estabilidade do modelo

(5.35). Dividimos a análise em quatro casos.

No primeiro caso, consideramos um cenário onde não existe migração

da fonte para os sorvedouros (m12 = 0 e m13 = 0). As simulações indicam

a sobrevivência da fonte e o colapso dos sorvedouros, veja uma ilustração na

figura 9.

No segundo caso, onde não existe migração de P2 para P1 nem de P2

para P3 (m21 = 0 e m23 = 0). Os resultados indicam que para diferentes

valores dos parâmetros (quando satisfazem as condições (5.37), (5.38) e (5.39))

podemos ter o colapso de P1, P2 e P3, portanto recáımos na proposição 13.

Por outro lado, considerando uma combinação conveniente dos parâmetros, as

simulações indicam a sobrevivência de P1, P2 e P3, o que nos leva à proposição

16. Assim, neste cenário, dependendo da combinação dos parâmetros temos

casos particulares das proposições 13 e 16. Uma interpretação análoga pode

ser feita para o caso em que não existe migração de P3 para P1 nem de P3 para

P2 (m31 = 0 e m32 = 0).

No terceiro caso, em que não existe migração dos sorvedouros para a

fonte (m12,m13,m23,m32 > 0 e m21 = m31 = 0). As simulações indicam

um comportamento análogo ao caso anterior. Portanto, este cenário conduz

a casos particulares das proposições 13 e 16, ilustrado nas figuras 8 (a) e (b)

respectivamente.

No quarto caso, em que existe migração entre a fonte e os sorvedouros

e vice-versa (m12,m13,m21,m23,m31,m32 > 0). Neste cenário, as simulações

indicam que uma combinação dos parâmetros levam à coexistência de P1, P2 e

P3, conforme ilustrado na figura 8 (b).
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Figura 8: Solução do modelo (5.35): (a) estabilidade do equiĺıbrio E
[3f 2s]
1 =

(0, 0, 0) satisfazendo as condições de estabilidade (5.37), (5.38) e (5.39). Va-

lores numéricos considerados: m12 = 0, 8, m13 = 0, 75, m21 = 0, 4, m23 =

0, 45, m31 = 0, 15, m32 = 0, 1, ω = 0, 95 e κ = 0, 75. (b) estabilidade

do equiĺıbrio E
[3f 2s]
5 = (z1, z2, z3) satisfazendo as condições de estabilidade

(5.41), (5.42) e (5.43). Valores numéricos considerados: m12 = 0, 25, m13 =

0, 75, m21 = 0, 5, m23 = 0, 05, m31 = 0, 035, m32 = 0, 5, ω = 0, 09 e κ = 0, 84.
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Figura 9: Solução do modelo (5.35): estabilidade do equiĺıbrio E
[3f 2s]
2 =

(1, 0, 0). Valores numéricos considerados: m12 = 0, m13 = 0, m21 =

0, 5, m23 = 0, 6, m31 = 0, 1, m32 = 0, 1, ω = 0, 3 e κ = 0, 2.

6 Conclusões

Nosso objetivo com este trabalho consistiu em propor um modelo ma-

temático que pudesse descrever as relações de preservação ambiental de forma

a esclarecer os contextos nos quais algumas variáveis assumem maior ou menor

importância na preservação de determinada espécie. Em especial, concentra-

mos nossa atenção no fenômeno de migração entre fragmentos de florestas de

forma que fosse posśıvel avaliar as condições em que a conexão entre fragmentos
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possam favorecer a preservação de uma determinada espécie.

Discutimos vários cenários para o modelo, cujas simulações permitiram

compreender como a fragmentação de habitat pode interferir na preservação de

espécies ameaçadas. As simulações também evidenciaram a importância dos

fragmentos estarem conectados por corredores estreitos de habitat, pois essa

conexão pode permitir a sobrevivência de espécies em fragmentos inóspitos, ou

seja, a migração de indiv́ıduos da fonte para um sorvedouro pode ser suficiente

para manter a sobrevivência da população em ambos os habitats.

Por exemplo, considere o cenário com uma fonte e dois sorvedouros em

que não exista migração da fonte para os sorvedouros (veja o modelo(5.35)).

Neste caso, tomando m12 = m13 = 0, m21 = 0, 5, m23 = 0, 6, m31 = m32 =

0, 1, ω = 0, 3 e κ = 0, 2 as simulações indicam o colapso dos sorvedouros e a

sobrevivência da fonte. Por outro lado, se tomarmos m12 = 0, 3 (caso em que

existe migração da fonte para um dos sorvedouros) e mantendo os valores dos

demais parâmetros, as simulações indicam que a solução do modelo converge

para o equiĺıbrio (z1; z2; z3) = (0, 85; 0, 20; 0, 30), ou seja, a migração da fonte

para um dos sorvedouros pode levar à coexistência de P1, P2 e P3. Portanto,

a conexão entre os habitats pode ser um fator importante no que se refere à

preservação de posśıveis espécies ameaçadas.

Uma questão não abordada neste trabalho está relacionada com a im-

portância que a geometria dos fragmentos e suas dimensões podem exercer na

manutenção das espécies. É natural pensarmos que tanto o formato quanto as

dimensões do habitat exerçam um papel importante na dinâmica da população.

Assim, uma questão essencial seria discutir se existe um formato e um tamanho

cŕıtico que estabeleça condições suficientes para a sobrevivência em um determi-

nado habitat. Outra questão não explorada diz respeito à análise numérica das

condições de estabilidade do ponto de equiĺıbrio que representa a coexistência

do modelo (4.20). Essas discussões ficam reservadas para estudos futuros.
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Resumo. Neste trabalho, realizamos ajustes de modelos discretos unidimen-

sionais lineares e não-lineares utilizando dados da dinâmica de contágio e mor-

talidade do coronav́ırus COVID-19 na Itália e no Brasil. Foram feitos ajustes

dos modelos discretos adotando o método dos quadrados mı́nimos e calculamos

o coeficiente de determinação para avaliar a qualidade dos ajustes em cada um

dos modelos.
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1 Introdução

Muitos modelos matemáticos foram publicados para descrever a epide-

mia que o mundo está enfrentando contra o novo coronav́ırus COVID-19. O

v́ırus trata-se de uma doença respiratória contagiosa entre seres humanos consi-

derada grave, podendo ser fatal para os infectados (Gorbalenya, 2020). Muitos

páıses do mundo estão em situação de pandemia ocasionada pelo COVID-19,

sendo que a doença foi primeiramente detectada em dezembro de 2019 na maior

cidade da prov́ıncia de Hubei na China (Gorbalenya, 2020). Trata-se de Wuhan,

sendo considerada a cidade mais populosa da China Central, contando com uma

população superior a dez milhões de habitantes. A partir dáı, a doença se es-

palhou em mais de 187 páıses provocando instabilidade econômica devido o

despreparo do sistema de saúde mundial para lidar com um surto em tamanha

proporção.
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Por se tratar de uma doença com uma alta taxa de transmissão, é ne-

cessário o isolamento social dos indiv́ıduos para minimizar o contágio, visto

que muitos indiv́ıdios não possuem a imunidade necessária como fator de recu-

peração.

Neste trabalho, apresentamos alguns modelos matemáticos discretos uni-

dimensionais lineares e não-lineares (Perko, 2001). Após realizarmos uma breve

apresentação dos modelos, verificamos qual deles possui o melhor ajuste quando

utilizamos o método dos quadrados mı́nimos em relação a dados reaĺısticos de

contágio e mortalidade do coronav́ırus COVID-19 (Ruggiero e Lopes, 1996).

Escolhemos a Itália e o Brasil para realizar nossos estudos. Foram realizadas

as coletas dos dados de contágio e mortalidade em ambos os páıses. O objetivo

foi verificar qual dos modelos explorados possui um melhor ajuste aos dados

reaĺısticos, além de predizer, um posśıvel cenário em relação ao avanço e/ou

erradicação do COVID-19 na Itália e no Brasil.

O artigo está organizado como segue: na Seção 2 fizemos uma breve

apresentação dos modelos discretos unidimensionais lineares e não-lineares con-

siderados nesta pesquisa. Na Seção 3 apresentamos os dados coletados de

transmissão e mortalidade da doença e na Seção 4, utilizamos o método dos

quadrados mı́nimos para ajustar os modelos aos dados coletados e na Seção 5

apresentamos uma discussão dos resultados obtidos.

2 Sistemas dinâmicos discretos unidimensionais

Os sistemas dinâmicos discretos (Edelstein-Keshet, 2005) são conhecidos

como equações de recursão ou modelos variacionais discretos. Sua

principal caracteŕıstica é o fato de possúırem variações discretas do tempo em

que t ∈ Z+, ou seja, são modelos em que analisamos a evolução do sistema em

instantes isolados, visto que o tempo é uma variável discreta. Dessa forma, cada

termo do modelo é obtido a partir do termo anterior, indicando que a existência

de uma relação entre os termos, sendo denominada relação de recorrência,

que, em muitos casos, também podem ser escritas como equações de diferenças.

Definição 1. Dada uma função f : R → R, um sistema dinâmico discreto

(modelo discreto) é uma sequência de números reais denotados por xn, para

n = 0, 1, 2, ..., onde cada número após o primeiro é relacionado ao anterior

pela equação xn+1 = f(xn).
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Por simplicidade, usaremos a nomenclatura “modelo discreto”para nos

referirmos aos sistemas dinâmicos discretos. Em geral, um modelo discreto é

modelado por uma equação matemática, sendo um objetivo importante com-

preender seu comportamento ao longo do tempo t para n iterações. Se tal

equação possuir um caráter recursivo, para que seja feita uma de análise de

seu comportamento, podemos utilizar uma abordagem mais direta por meio

do gráfico dos resultados das iterações, ou seja, dos termos consecutivos do

modelo discreto. A seguir, apresentamos um breve estudo teórico dos modelos

discretos investigados.

2.1 Modelo de Malthus discreto

Comecemos com o modelo cont́ınuo. O modelo de Malthus é um dos

modelos mais conhecidos para modelar crescimento populacional (Bassanezi,

2002). Este modelo, pressupõe que a taxa de crescimento de uma população

em um determinado instante é proporcional à população total naquele instante.

Além disso, o crescimento da população está sujeito às taxas de natalidade e

mortalidade, sendo descrito matematicamente por

dx(t)

dt
= rx(t), (2.1)

onde x(t) representa a população e r a taxa de crescimento ou decĺınio, se r > 0

ou r < 0, respectivamente (Boyce e DiPrima, 1978). A solução de (2.1) é dada

pela equação

x(t) = cert, (2.2)

em que c é uma constante positiva. Considerando a condição inicial x(0) =

x0 > 0 em (2.2), obtemos uma solução particular

x(t) = x0e
rt. (2.3)

Para a versão discreta do modelo de Malthus, supõe-se que o crescimento,

ou decrescimento, populacional ocorra continuamente no tempo, entretanto as

medições são feitas em intervalos regulares de tempo ∆t. Assim, a equação do

modelo discreto é obtida discretizando-se o tempo a partir da solução (2.3),

por ser uma equação que descreve o tamanho da população no tempo. Para

determinarmos o modelo discreto de Malthus, usaremos ∆x e ∆t para indicar
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a variação do valor de x e t, visto que, a equação discreta obtida a partir das

variações de x e t é equivalente ao modelo cont́ınuo de Malthus. Desse modo,

∆x

∆t
=
x(t+ ∆t)− x(t)

∆t
≈ rx(t),

ou seja,

x(t+ ∆t) = x(t) + rx(t)∆t (2.4)

Tomando ∆t = 1, α = 1+r e x(t) = xt em (2.4), obtemos a relação de recursão

que descreve o modelo de Malthus discreto

xt+1 = αxt,

cuja solução geral, ou fórmula fechada,

xt = αtx0, (2.5)

pode ser encontrada realizando-se sucessivas iterações.

Proposição 1. A equação de diferenças (2.5) possui a forma exponencial

x(t) = x0e
λt que é equivalente ao modelo de Malthus cont́ınuo.

Demonstração. De fato, como x(t+ 1) = αx(t), então

x(t) = αtx0 = x0e
λt; λ = lnα.

2.2 Modelo de Verhulst discreto

O modelo de Vershust (Murray, 1989), proposto pelo sociólogo P. F.

Vershulst, trata-se de um modelo, que ao contrário do modelo de Malthus,

prevê limitações quanto ao crescimento de uma determinada população, isto é,

quando o tempo cresce, a população tende a um valor limite, condicionado a

abundância de recursos para manutenção e sobrevivência da população. Para

deduzirmos o modelo de Verhulst, podemos, incialmente, considerar uma taxa

de variação à população semelhante ao do modelo de Malthus e adicionar um

termo de mortalidade que representa um processo de saturação do meio, isto

é, a possibilidade de escassez de recursos naturais, indicando que a medida
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que a população aumenta, as dificuldades para que os indiv́ıduos da população

encontrem recursos para sobreviver também tendem a aumentar. Considerando

tais hipóteses biológicas, o modelo de Verhulst é dado pela equação

dx(t)

dt
= αx(t)− αx2(t)

K
= αx(t)

(
1− x(t)

K

)
, (2.6)

onde o termo matemático αx2(t)
K representa a mortalidade dos indiv́ıduos da po-

pulação devido a saturação do meio, x(t) a população, α é a taxa de crescimento

populacional e K representa a capacidade de suporte ou ńıvel de saturação, ou

seja, trata-se do número máximo de indiv́ıduos mantidos pelos recursos naturais

dispońıveis.

O modelo (2.6) ilustra o caso cont́ınuo para o modelo de Verhulst, cuja

solução é da forma:

xt =
x0K

x0 + (K − x0)e−αt
. (2.7)

O modelo de Verhulst discreto pode ser obtido de maneira semelhante ao

que foi feito para obter o modelo de Malthus discreto (Anjos e Carmo, 2012).

Considere ∆x e ∆t comos sendo, respectivamente, as variações em x e em t.

Assim,
∆x

∆t
=
x(t+ ∆t)− x(t)

∆t
≈ r

(
1− x(t)

K

)
x(t),

e após algumas manipulações algébricas obtemos

x(t+ ∆t) = x(t) + rx(t)∆t− rx2(t)∆t

K
. (2.8)

Tomando ∆t = 1 e x(t) = βu(t), em que β é uma constante arbritrária

e tem por finalidade simplificar a equação (2.8), obtemos:

βu(t+ 1) = (r + 1)βu(t)− rβ2u2(t)

K
. (2.9)

Considerando (r + 1)β = rβ2/K em (2.9), obtemos β = K(r + 1)/r. Dessa

forma, a equação (2.9) pode ser simplificada, fornecendo o modelo discreto de

Verhulst, ou seja,

ut+1 = α(ut − u2
t ), (2.10)

sendo x(t) = βut e (r + 1) = α.
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2.3 Modelo de Beverton-Holt

O modelo de Beverton-Holt (Beverton e Holt, 1957) é geralmente apli-

cado em populações que se reproduzem continuamente e é conhecido como a

equação da “curva de estoque e recrutamento de Beverton-Holt”, sendo uma

das raras equações de diferenças não-linear em que é posśıvel obter uma solução

exata explicitamente. Além disso, a dinâmica do crescimento populacional no

modelo de Beverton-Holt difere da dinâmica do modelo discreto de Verhulst

pois, no modelo de Beverton-Holt a taxa de reprodução ocorre em tempo dis-

creto, e no modelo discreto de Verhulst, a reprodução ocorre continuamente

no tempo quando o crescimento depende da densidade, porém, com medições

feitas em intervalos regulares ∆t. Dessa forma, tomando a equação (2.7), po-

demos obter a equação discretizada que mostra o tamanho da população no

tempo para o modelo cont́ınuo de Verhulst. Assim, a partir de x(t) e após um

intervalo ∆t, o tamanho da população é dado por:

x(t0 + ∆t) =
Kx(t0)

x(t) + [K − x(t0)]e−α∆t
.

da qual deriva a equação

xn+1 =
Kxn

xn + (K − xn)e−α∆t
,

em que α e ∆t são constantes. Logo podemos fazer a mudança de variáveis

e−α∆t = r, da qual obtemos a equação de Beverton-Holt:

xn+1 =
rxn

1 + (r − 1)xn/K
, (2.11)

cuja solução expĺıcita é dada por

xn =
Kx0

(K − x0)(1/r)n + x0
,

com xn → K se 1/r < 1 e xn → 0 se 1/r > 1.

3 Dados coletados: Itália e Brasil

Nesta Seção, apresentamos nas Tabelas 1 e 2, os dados reaĺısticos do

número Total de Casos (TC) e do número Total de Óbitos (TO) do COVID-19

a Itália e no Brasil (Wikipedia, 2020).
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Tabela 1: Dados do número Total de Casos (TC) e do número Total de Óbitos

(TO) do COVID-19 no peŕıodo de 21 e 22/02 a 31/05/2020 na Itália, respec-

tivamente.

Fevereiro Março Abril Maio

Dia TC TO TC TO TC TO TC TO

01 - - 1694 34 110574 13155 207428 28236

02 - - 2036 52 115242 13915 209328 28710

03 - - 2502 79 119827 14681 210717 28884

04 - - 3089 107 124623 15362 211938 29079

05 - - 3858 148 128948 15887 213013 29315

06 - - 4636 197 132547 16523 214457 29684

07 - - 5883 233 135586 17127 215858 29958

08 - - 7375 366 139422 17669 217185 30201

09 - - 9172 463 143626 18279 218268 30395

10 - - 10149 631 147577 18849 219070 30560

11 - - 12462 827 152271 19468 219814 30739

12 - - 15113 1016 156363 19889 221216 30911

13 - - 17660 1266 159516 20465 222104 31106

14 - - 21157 1441 162488 21067 223096 31368

15 - - 24747 1809 165155 21645 223885 31610

16 - - 27980 2158 168941 22170 224760 31763

17 - - 31506 2503 172434 22745 225435 31908

18 - - 35713 2978 175925 23227 225886 32007

10 - - 41035 3405 178972 23660 226699 32169

20 - - 47021 4032 181228 24114 227364 32330

21 3 - 53578 4825 183957 24648 228006 32486

22 79 2 59138 5475 187327 25085 228658 32616

23 150 3 63927 6077 189973 25549 229327 32735

24 229 6 69176 6820 192994 25969 229858 32785

25 322 10 74386 7503 195351 26384 230158 32877

26 445 12 80539 8215 197675 26644 230555 32955

27 650 17 86498 9134 199414 26977 231139 33072

28 888 21 92472 10023 201505 27359 231732 33142

29 1128 29 97686 10779 203591 27682 232248 33229

30 - - 101739 11591 205463 27967 232664 33340

31 - - 105792 12428 - - 232997 33415
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Tabela 2: Dados do número Total de Casos (TC) e do número Total de Óbitos

(TO) do COVID-19 no peŕıodo de 03 e 17/03 a 31/05/2020 no Brasil, respec-

tivamente.

Março Abril Maio

Dia TC TO TC TO TC TO

01 - - 6836 240 91589 6329

02 - - 7910 299 96559 6750

03 2 - 9056 359 101147 7025

04 4 - 10278 431 107780 7321

05 8 - 11130 486 114715 7921

06 14 - 12056 553 125218 8536

07 19 - 13717 667 135106 9146

08 25 - 15927 800 145328 9897

09 30 - 17857 941 155939 10627

10 34 - 19638 1056 162699 11123

11 52 - 20727 1124 168331 11519

12 76 - 22169 1223 178214 12461

13 98 - 23430 1328 188974 13149

14 121 - 25262 1532 202918 13993

15 200 - 28320 1736 218223 14817

16 234 - 30425 1924 233142 15633

17 291 1 33682 2141 241080 16118

18 428 4 36599 2347 254220 16792

19 621 7 38654 2462 271628 17971

20 964 11 40581 2575 291579 18859

21 1178 18 43079 2741 310087 20047

22 1546 25 45757 2906 332382 21116

23 1891 34 49492 3313 347398 22013

24 2201 46 52995 3670 363211 22666

25 2433 57 58509 4016 374898 23473

26 2915 77 61888 4205 391222 24512

27 3417 92 66501 4543 411821 25598

28 3904 114 71886 5017 438238 26754

29 4256 136 78162 5466 465166 27878

30 4579 159 85380 5901 498440 28834

31 5717 201 - - 514849 29314
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4 Ajuste dos modelos aos dados coletados

Para realizar os ajustes dos modelos discretos aos dados apresentados nas

Tabelas 1 e 2, a metodologia adotada foi a regressão por meio do método dos

quadrados mı́nimos do software Excel com a utilização da ferramenta Solver,

que por sua vez, emprega uma rotina que pode ser utilizada em conjunto com o

método de quadrados mı́nimos, produzindo o ajuste entre dados reaĺısticos e a

função, neste caso, os modelos discretos de Malthus, Verhulst e Beverton-Holt

(Ruggiero e Lopes, 1996; Brown, 2001).

Os modelos discretos estudados, são também conhecidos como mapas

unidimensionais, linear para o caso do modelo de Malthus e não-linear para

os modelos de Vershulst e Beverton-Holt. Como visto na Seção 2, as equações

que descrevem os modelos discretos estudados são relações de recursões em que

cada elemento determinado está relacionado ao anterior. Com isso, podemos

gerar uma sequência de iterações em diferentes instantes de tempo t, sendo que

o conjunto dessas iterações é chamado de órbita.

Definição 2. Denomina-se mapa o conjunto de pontos (t, xt), t ∈ N, dado por

xt+1 = f(xt) em que xt é o t-ésimo termo da órbita O(x0) do modelo discreto.

Definição 3. A sequência x0, x1, x2, . . . gerada pelas iterações sucessivas de

um mapa é chamada de órbita ou trajetória do sistema a partir de x0 e é

denotada por O(x0).

Realizamos inferências sobre os comportamentos dos modelos discretos

(mapas) a partir de sua órbita utilizando a análise gráfica de pontos da forma

(t, xt).

No que tange os ajustes dos modelos, utilizamos, como dito no ińıcio

dessa Seção, o método dos quadrados mı́nimos para ajustar os mapas dos mo-

delos aos dados reaĺısticos apresentados nas Tabelas da Seção 3. Uma das

vantagens de se utilizar o método dos quadrados mı́nimos é que muitos progra-

mas já contém rotinas internas para calcular os ajustes. Para tanto, conside-

rando o conjunto de dados do número Total de Casos (TC) e número Total de

Óbitos (TO) em cada dia do peŕıodo de estudo definido na Itália e no Brasil,

foram feitos separadamente, os ajustes para TC e TO usando as funções que

representam cada um dos modelos discretos apresentados. Representando por

f(x) o modelo que será ajustado aos dados, queremos que f(xi) ≈ yi, para

i = 1, 2, . . . , n, onde yi representa os dados reaĺısticos, ou seja, TC e/ou TO em
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um determinado dia. Dessa forma, desejamos que a distância entre f(xi) e yi

seja a menor posśıvel. Para isso, basta tomar a quantidade di = (f(xi)− yi)2,

ou seja, para minimizarmos o erro E de nosso conjunto de parâmetros f(x)

basta calcularmos a soma dos quadrados de (f(xi)− yi) dado por:

E =

n∑
i=1

di =

n∑
i=1

(f(xi)− yi)2.

Na sequência, apresentamos as órbitas dos mapas dos modelos de Malthus,

Verhulst e Beverton-Holt, e verificamos, qual modelo teve um melhor ajuste aos

dados coletados, tornando-se assim, mais reaĺıstico para fazer previsões sobre o

comportamento de contágio e mortalidade do COVID-19 na Itália e no Brasil.

O modelo de Malthus

A Figura 1(a) apresenta o mapa do modelo discreto de Malthus ajustado

aos dados da Tabela 1 utilizando o método dos quadrados mı́nimos. Foram

realizadas 101 iterações para o o número Total de Casos (TC) e 100 iterações

para o número Total de Óbitos (TO) do COVID-19 na Itália no peŕıodo de

21 e 22 de fevereiro a 31 de maio de 2020, respectivamente. Como condições

iniciais, consideramos as órbitas O(41949.04) (Fig. 1 (a)) para TC e O(30)

(Fig. 1 (b)) para TO, em que cada ponto da figura representa um termo do

mapa. Observe que, em (a) o gráfico inicia-se no ponto (t, xt) = (0, 41949.04) e

em (b) no ponto (t, xt) = (0, 30), em que, t = 0 trata-se da primeira ocorrência

de contágio e óbito e xt corresponde a condição inicial atribúıda para TC e

TO.
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a) b)

Figura 1: a) Órbita do mapa xt+1 = αxt (modelo discreto de Malthus) para

x0 = 41949.04 ajustado aos dados do número Total de Casos TC do COVID-

19 da Tabela 1 na Itália e α = 1.02. b) Órbita do mapa xt+1 = αxt (modelo

discreto de Malthus) para x0 = 30 ajustado aos dados do número Total de

Casos TC do COVID-19 da Tabela 1 na Itália e α = 1.08.

Analogamente, a Figura 2 (b) ilustra o mapa do modelo discreto de

Malthus ajustado aos dados da Tabela 2. Foram realizadas 90 iterações para o

o número Total de Casos (TC) e 76 iterações para o o número Total de Óbitos

(TO) no peŕıodo de 03 e 17 de março a 31 de maio de 2020, respectivamente.

Como condições iniciais, utilizamos as órbitas O(2461.22) (Fig. 2 (a)) para TC

e O(5) (Fig. 2 (b)).
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a) b)

Figura 2: a) Órbita do mapa xt+1 = αxt (modelo discreto de Malthus) para

x0 = 2461.22 ajustado aos dados do número total de casos TC do COVID-19

da Tabela 2 no Brasil e α = 1.06. b) Órbita do mapa xt+1 = αxt (modelo

discreto de Malthus) para x0 = 5 ajustado aos dados do número total de casos

TC do COVID-19 da Tabela 2 no Brasil e α = 1.13.

Podemos observar na Figura 1 que o modelo de Malthus não possui um

ajuste significativo, o que já era esperado, por se tratar de um modelo em que a

taxa de variação do número Total de Casos TC é proporcional ao número Total

de Casos TC naquele instante, sendo análogo para os dados que descrevem

número Total de Óbitos TO. Isso torna-se evidente, visto que, o contágio e

mortalidade da doença já estão diminuindo na Itália. Entretanto, para o Brasil,

o modelo de Malthus se ajusta melhor, pois o contágio e mortalidade da doença

ainda não atingiram seu pico (ver Figura 2).

O modelo de Verhuslt

O mapa do modelo discreto de Verhulst ajustado aos dados da Ta-

bela 1 está ilustrado na Figura 3. Como condições iniciais, temos as órbitas

O(4412.83) (Fig. 3 (a)) para TC e O(477.79) (Fig. 3 (b)) para TO.
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a) b)

Figura 3: a) Órbita do mapa xt+1 = xt + r(1 − xt/K)xt (modelo discreto de

Verhulst) para x0 = 4412.83 ajustado aos dados do número total de casos TC

do COVID-19 da Tabela 1 na Itália, r = 0.096 e K = 224417.56. b) Órbita do

mapa xt+1 = xt+r(1−xt/K)xt (modelo discreto de Verhulst) para x0 = 477.79

ajustado aos dados do número total de casos TC do COVID-19 da Tabela 1 na

Itália, r = 0.096 e K = 31915.32.

Para o Brasil, o mapa do modelo discreto de Verhulst ajustado aos dados

da Tabela 2 está ilustrado na Figura 4. Como condições iniciais, temos as

órbitas O(1051.10) (Fig. 4 (a)) para TC e O(158.77) (Fig. 4 (b)) para TO.

a) b)

Figura 4: a) Órbita do mapa xt+1 = xt + r(1 − xt/K)xt (modelo discreto de

Verhulst) para x0 = 1051.10 ajustado aos dados do número total de casos TC

do COVID-19 da Tabela 2 no Brasil, r = 0.079 e K = 949054.29. b) Órbita do

mapa xt+1 = xt+r(1−xt/K)xt (modelo discreto de Verhulst) para x0 = 477.79

ajustado aos dados do número total de casos TC do COVID-19 da Tabela 2 no

Brasil, r = 0.087 e K = 40955.72.
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Em ambos os casos, TC e TO, que ocorreram na Itália, o modelo de

Verhulst apresenta estabilidade no final do peŕıodo investigado, indicando um

decrescimento dos números de novas ocorrências de novos casos da doença e

de óbitos. Na a Figura 5 (a) e (b) ilustramos a variação ∆xt−1 = xt − xt−1

para TC e TO na Itália, sendo posśıvel identificar que o pico de novos casos

variou no peŕıodo entre 19-29/03/2020 para os dados reaĺısticos e de 30/03 a

09/04/2020 para o modelo de Verhuslt (Fig. 5 (a)). Quanto aos casos de óbitos,

para os dados reaĺısticos o peŕıodo foi de 21/03 a 12/04/2020 e do modelo de

Verhuslt de 28/03 a 20/04/2020. O modelo aproximou-se dos dados reais de

forma satisfatória (Fig. 5 (b)).

Para os dados do Brasil, não teremos o mesmo cenário, visto que, ainda

existe um crescimento diário de transmissão da doença e mortalidade. Dessa

forma, para comparar os dados reais aos ajustados é necessário aguardar a

estabilidade de transmissão e mortalidade.

a) b)

Figura 5: a) Órbita O(415.52) do mapa (modelo discreto de Verhulst) da

equação ∆xt−1 = xt − xt−1 que descreve o pico de transmissão do COVID-19

por dia para os dados da Tabela 1 na Itália. b) Situação análoga ao ı́tem (a),

porém, descrevendo o pico de mortalidade no peŕıodo investigado. Considere

O(45.35).

O modelo de Beverton-Holt

O mapa do modelo discreto de Beverton-Holt ajustado aos dados da

Tabela 1 está ilustrado na Figura 6. Como condições iniciais, temos as órbitas

O(4002.99) (Fig. 6 (a)) para TC e O(456.42) (Fig. 6 (b)) para TO.
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a) b)

Figura 6: a) Órbita do mapa xt+1 = rxt

1+(r−1)xt/K
(modelo discreto de Beverton-

Holt) para x0 = 4002.99 ajustado aos dados do número total de casos TC do

COVID-19 da Tabela 1 na Itália, r = 1.1 e K = 225099.17. b) Órbita do mapa

xt+1 = rxt

1+(r−1)xt/K
(modelo discreto de Beverton-Holt) para x0 = 456.42

ajustado aos dados do número total de casos TC do COVID-19 da Tabela 1 na

Itália, r = 1.098 e K = 32343.26.

Em relação ao Brasil, o mapa do modelo discreto de Beverton-Holt ajus-

tado aos dados da Tabela 2 está ilustrado na Figura 7. Como condições iniciais,

temos as órbitas O(200) (Fig. 7 (a)) para TC e O(140) (Fig. 7 (b)) para TO.

a) b)

Figura 7: a) Órbita do mapa xt+1 = rxt

1+(r−1)xt/K
(modelo discreto de Beverton-

Holt) para x0 = 200 ajustado aos dados do número total de casos TC do

COVID-19 da Tabela 2 no Brasil, r = 1.1 e K = 1000000. b) Órbita do mapa

xt+1 = rxt

1+(r−1)xt/K
(modelo discreto de Beverton-Holt) para x0 = 477.79

ajustado aos dados do número total de casos TC do COVID-19 da Tabela 2 no

Brasil, r = 1.09 e K = 40955.72.
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De maneira análoga, para o modelo de Beverton-Holt, ilustramos na

Figura 8 (a) e (b) a variação ∆xt−1 = xt − xt−1 para TC e TO na Itália.

Foi posśıvel identificar que o pico de novos casos variou no peŕıodo entre 19-

29/03/2020 para os dados reaĺısticos e de 30/03 a 09/04/2020 para o modelo

de Verhuslt (Fig. 8 (a)) . Quanto aos casos de óbitos, para os dados reaĺısticos

o peŕıodo foi de 19/03 a 29/03/2020 e do modelo de Verhuslt de 28/03 a

09/04/2020. O modelo aproximou-se dos dados reais de forma satisfatória

(Fig. 8 (b)).

a) b)

Figura 8: a) Órbita O(394.19) do mapa (modelo de Beverton-Holt) da equação

∆xt−1 = xt − xt−1 que descreve o pico de transmissão do COVID-19 por dia

para os dados da Tabela 1 na Itália. b) Situação análoga ao ı́tem (a), porém,

descrevendo o pico de mortalidade no peŕıodo investigado. Considere O(44.33).

5 Discussões

Neste trabalho, depois de ajustarmos os modelos dinâmicos discretos

unidimensionais lineares e não-lineares a dados reaĺısticos da pandemia que o

mundo está enfrentando, realizamos comparações a fim de verificar qual modelo

possui uma descrição mais aproximada dos conjuntos de dados reaĺısticos TC

e TO do COVID-19. Para tanto, usamos o Coeficiente de Determinação, ou

seja, a medida de ajuste R-quadrado denotado por R2, dado por (Bussab e

Morettin, 1986):

R2 = 1−
∑n
i=1(f(xi)− yi)2∑n
i=1(ȳ − yi)2

, (5.12)
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em que n é o número de dados coletados, f(xi) corresponde aos valores dos

modelos ajustados em cada instante i, yi corresponde aos dados reaĺısticos no

instante i de TC e TO coletados e finalmente, ȳ corresponde à média dos dados

coletados yi no instante i.

Observe que, o denominador da equação (5.12) dado por D =
∑n
i=1(ȳ−

yi)
2 representa o erro cometido pelo modelo que é constante e igual a média

dos valores, enquanto que, o numerador da equação (5.12) N =
∑n
i=1(f(xi)−

yi)
2 representa uma medida do erro total cometido pelo modelo proposto pela

função f .

Dessa forma, como D é proporcional à variância dos dados coletados,

podemos dizer que R2 representa o percentual da variância que é explicado

pelo modelo, ou seja, trata-se de uma medida do erro do modelo com relação

a varância dos dados coletados. Isso significa que, quanto mais próximo de

1 o valor de R2 estiver, menor é o erro cometido pelo modelo em relação a

variância dos dados. A Tabela 3 ilustra os Coeficientes de Determinação (R2)

dos números Total de Casos (TC) e Total de Óbitos (TO) para os modelos

discretos de Malthus, Verhulst e Beverton-Holt.

Tabela 3: Coeficiente de Determinação do número Total de Casos (TC) e do

número Total de Óbitos (TO) do COVID-19 apresentados nas Tabelas 1 e 2.

Malthus Verhulst Beverton-Holt

Páıs TC TO TC TO TC TO

Itália 0.8142 0.4235 0.9952 0.9945 0.9957 0.9951

Brasil 0.9967 0.8109 0.9942 0.9992 0.9871 0.9991

De acordo com o resultado, o modelo de Beverton-Holt foi o que melhor

se ajustou aos dados TC e TO na Itália e no Brasil, o modelo discreto de

Malthus teve um melhor ajuste para os dados TC e o modelo de Verhuslt para

os dados TO.
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Resumo. O presente artigo se propõe a responder as seguintes questões.

Mesmo que não se desenvolva uma vacina e�caz nos próximos anos, a estratégia

de isolamento social e reabertura repetidas vezes reduz o número de óbitos?

E por que a SARS (2002) e a MERS (2012) não causaram tantos problemas

quanto a pandemia de COVID-19? Utilizamos ideias de teoria de controle

e o clássico modelo SIR para responder a primeira pergunta, enquanto que,

para responder a segunda pergunta, é necessário introduzir uma extensão desse

modelo, que denominamos de SECIAR, e descrever sua dinâmica global.

Palavras-chave: SARS; MERS; Imunidade de rebanho; Funções de

Lyapunov; Hiperbolicidade normal; Estabilidade; Teorema de Routh-

Hurwitz.

1 Introdução

Um século após a denominada gripe espanhola de 1918, o mundo foi no-

vamente sacudido por uma grande pandemia que afetou a vida de quase todos

os seres-humanos. Diferentemente de outras pandemias recentes, a pandemia

da COVID-19 obrigou um intenso distanciamento social para o seu controle,

paralisando boa parte da economia e gerando grandes mudanças no estilo de

vida das pessoas. A principal razão mencionada para intensi�car o distanci-

amento social foi produzir o achatamento da curva de infecções, evitando o

colapso do sistema de saúde e salvando vidas. Uma segunda razão oferecida é

ganhar tempo para a obtenção de uma vacina segura e e�caz, também evitando

1Professor Associado do MAT-UnB, mauropatrao@unb.br
2Bolsista do PETMAT-UnB, 170040691@aluno.unb.br
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mortes. Dadas todas as consequências sociais e econômicas do distanciamento

social, surgiram diversas a�rmações sobre a suposta inutilidade de tal medida,

divulgadas amplamente na mídia. Claramente essas a�rmações se mostrariam

incorretas caso alguma vacina segura e e�caz fosse disponibilizada em tempo

hábil para permitir a imunização da maioria da população. Entretanto, caso

não se desenvolva uma vacina nos próximos anos, parece intuitivo que as a�r-

mações estariam corretas, de modo que o isolamento social seria importante

apenas para evitar o colapso do sistema de saúde até atingirmos a denominada

imunidade de rebanho, tão mencionada nos últimos meses na mídia e nas revis-

tas cientí�cas, como por exemplo em Britton et al. (2020). Um dos objetivos

do presente artigo é mostrar que esse ponto de vista intuitivo está equivocado e

que a estratégia de isolamento social e reabertura repetidas vezes de fato reduz

o número de óbitos no longo prazo, mesmo sem o desenvolvimento de uma va-

cina. Outra questão que o presente artigo se propõe a responder e que aparece

na mídia desde o início da pandemia de COVID-19 é a razão da necessidade

do distanciamento social intenso para o controle da pandemia atual, uma vez

que essa medida não foi necessária no controle das outras pandemias recen-

tes, mesmo as causadas por coronavirus semelhantes, como a SARS (2002) e a

MERS (2012).

O artigo é dividido em quatro seções além da presente introdução. Na

próxima seção, relembramos as principais características do clássico modelo

SIR e, na seção seguinte, usamos o modelo SIR e algumas ideias de teoria de

controle para responder a primeira pergunta. Na penúltima seção, para res-

ponder a segunda pergunta, introduzimos uma extensão do modelo SIR, que

denominamos de SECIAR, e descrevemos genericamente sua dinâmica global.

Finalmente, na última seção, apresentamos nossas conclusões. O artigo tam-

bém possui um apêndice com os principais resultados de sistemas dinâmicos

utilizados e as referências para as suas respectivas demonstrações.

2 O modelo SIR

Nessa seção, relembramos as principais características do modelo SIR

e também os conceitos de imunidade de rebanho e de número de reprodução

inicial. Detalhes e demonstrações podem ser encontrados na Seção 11.1 de

Hirsch et al. (2013) e no Capítulo 2 de Martcheva (2015). O SIR é um exemplo

de modelo compartimental, no qual a população é dividida em compartimentos
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em que os indivíduos possuem características epidemiológicas distintas, e que

pode ser visualizado através do �uxograma abaixo:

Figura 1: Fluxograma modelo SIR

O compartimento S representa a classe dos indivíduos suscetíveis à in-

fecção, já o compartimento I representa os infectados, e supõe-se que já se

tornam automaticamente infectantes, enquanto o compartimento R representa

os removidos, os que se recuperaram ou que infelizmente faleceram. Devido

ao horizonte temporal da evolução da doença ser de meses ou até semanas,

pode-se desconsiderar o crescimento demográ�co, de modo que se supõe que a

população é constante. As letras S, I,R podem então também representar os

percentuais dos indivíduos em cada compartimento, de sorte que S+I+R = 1.

O produto βSI representa a taxa do percentual de novos infectados

por unidade de tempo, também chamada de incidência, em que a constante

β é proporcional ao número de encontros aleatórios em pares por unidade de

tempo e proporcional à probabilidade de contágio a cada encontro, enquanto

o produto SI é igual à probabilidade de se encontrar aleatoriamente um par

com um suscetível e um infectado. Aqui se supõe implicitamente que uma vez

removidos, os indivíduos não participam mais do processo de contágio.

Já γI é a taxa do percentual de indivíduos infectados que são removidos

por unidade de tempo. Essa taxa de remoção é equivalente a supor que a densi-

dade da distribuição de probabilidade do tempo em que uma pessoa permanece

infectada é dada pela exponencial γe−γt. Pode-se mostrar que o tempo médio

que as pessoas permanecem infectadas é dado por 1
γ , que é ilustrado na �gura

abaixo:
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Figura 2: Grá�co da função de densidade da distribuição de probabilidade

Como os removidos não participam do processo de contágio e como R =

1 − S − I, pode-se descrever o modelo SIR através das seguintes equações

envolvendo as variáveis S e I:

S′ = −β S I

I ′ = β S I − γ I

onde S′ e I ′ denotam as respectivas derivadas temporais e também pode-se

mostrar que o percentual de infectados I é dado pela seguinte função do per-

centual de suscetíveis S:

I = −S +
γ

β
logS + constante

De fato, para cada valor da constante acima, temos uma função diferente, cujos

grá�cos são as curvas vermelhas ilustradas na �gura abaixo:

Figura 3: Curvas vermelhas

Variando o valor da constante, as curvas vermelhas são transladadas

verticalmente, de forma que a constante é determinada pela proporção inicial

S0 de suscetíveis, que por sua vez determina a proporção �nal S∞ de suscetíveis
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no longo prazo do horizonte temporal do modelo, como também é ilustrado na

�gura. Partindo de um determinado S0, as variáveis S e I evoluem seguindo a

respectiva curva vermelha da direita para a esquerda. Quando o vírus é novo

entre os humanos, como o da COVID-19, na denominada "primeira onda", o

valor de S0 é igual a 1.

Como todas as curvas vermelhas são obtidas por translações verticais de

uma delas, todas atingem um máximo de percentual de infectados num mesmo

percentual de suscetíveis, denotado por S∗ na �gura acima. Esse percentual

de suscetíveis é um divisor de águas importante no modelo, pois S∞ sempre

está à esquerda de S∗. Se S0 está à direita de S∗ a epidemia evolui na curva

vermelha da direita para esquerda até se aproximar do S∞. Por outro lado, se

S0 está à esquerda de S∗, então S0 é igual a S∞ e não haverá mais contágio

comunitário, o que é denominado de imunidade de rebanho. Pode-se mostrar

que:

S∗ =
γ

β

Observe que a imunidade de rebanho não é o mesmo que imunidade biológica,

uma vez que um percentual S0 positivo de pessoas suscetíveis pode permanecer

estável no longo prazo. A imunidade de rebanho é portanto um conceito de

dinâmica epidemiológica, que surge devido ao balanço entre as taxas de con-

tágio em rebanho, afetadas pelo valor de β, e o tempo médio que as pessoas

permanecem infectantes, afetado pelo valor de γ.

A imunidade de rebanho está estreitamente relacionada a um outro con-

ceito epidemiológico que também se tornou famoso por conta da pandemia, o

denominado numero de reprodução inicial, denotado usualmente por R0. O

número de reprodução é de�nido como o número médio de suscetíveis que um

infectado contamina, dado pelo produto do número médio de suscetíveis que um

infectado contamina por unidade de tempo, expressado por βS0, pelo tempo

médio que as pessoas permanecem infectantes, dado por 1
γ , de modo que:

R0 =
βS0

γ

Observe que R0 = S0/S∗. Por um lado, se R0 > 1, então S0 > S∗, e nesse caso

não teríamos imunidade de rebanho. Por outro lado, se R0 < 1, então S0 < S∗,

e agora teríamos imunidade de rebanho

Agora estamos prontos para responder a primeira pergunta: mesmo que

não se desenvolva uma vacina e�caz nos próximos anos, a estratégia de isola-

mento social e reabertura repetidas vezes reduz o número de óbitos?
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3 Controle no modelo SIR

Diferentemente do resto da natureza, os seres humanos são capazes de

responder racionalmente aos desa�os trazidos por uma epidemia. Quando um

surto é identi�cado, podemos quase que imediatamente tomar certas medidas

para alterar os valores das contantes do modelo, como medidas de isolamento

social e de higienização, que diminuem o valor de β, pois reduzem tanto o nú-

mero de encontros aleatórios em pares por unidade de tempo, quanto a probabi-

lidade de contágio a cada encontro. Existem diversas medidas que promovem

o distanciamento social, desde campanhas de esclarecimento governamentais

ao decretamento do denominado lockdown, produzindo diferentes reduções no

valor de β. Esse comportamento racional dos seres humanos transformam a

natureza da análise do modelo SIR, que deixa de ser visto como um sistema

dinâmico puro e passa a ser encarado como um sistema de controle, como

explicaremos a seguir.

Para simpli�car a exposição, vamos imaginar que podemos alternar ape-

nas entre duas situações, uma sem e outra com isolamento social. Podemos

então alternar a constante β entre seu valor original e um novo valor reduzido,

que vamos denotar por β̃. Isso nos permite, por sua vez, alternar o limiar S∗
entre seu valor original e um novo valor aumentado, uma vez que S∗ é inversa-

mente proporcional a β. Vamos denotar esse novo limiar por S̃∗, lembrando que

ele é o novo percentual de suscetíveis onde o percentual de infectados atinge (ou

atingiria se for maior do que um) o máximo nas novas curvas que determinam

a relação entre essas variáveis S e I durante evolução da epidemia, e que são

ilustradas em azul na �gura abaixo:
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Figura 4: Sobreposição das curvas azuis e vermelhas

A evolução da epidemia, com o processo de controle através do isola-

mento social, é ilustrada pela curva verde nas quatro �guras abaixo:

Figura 5: Teoria de controle modelo SIR

No início, a epidemia evolui por uma curva vermelha, sem isolamento

social, pois as autoridades temem seus custos econômicos. Após a gravidade

da doença ser reconhecida, e com o risco do colapso do sistema de saúde, o

isolamento social passa a acontecer e a epidemia passa a evoluir por uma curva



118 Patrão & Reis

azul. Após os casos serem consideravelmente reduzidos e devido aos custos

econômicos e sociais do isolamento social, o isolamento social é retirado, e a

epidemia volta a evoluir por uma curva vermelha. Nesse ponto, o colapso do

sistema de saúde já pode ter sido evitado e a pergunta que surge é: mesmo que

nunca se desenvolva uma vacina minimamente e�caz, é recomendável aplicar

novamente o isolamento social ou não faria diferença em termos de vidas salvas?

E a resposta é: vale muito a pena! Observe que se adotarmos novamente o

isolamento social, a epidemia passa novamente a evoluir por uma curva azul e,

após passarmos o limiar original S∗, obtemos a imunidade de rebanho, mesmo

que o isolamento social agora seja retirado. Por outro lado, se não adotássemos

novamente o isolamento social, seguiríamos por uma curva vermelha e também

obteríamos a imunidade de rebanho, mas com muito mais pessoas infectadas e

portanto muito mais sequelas e muito mais vidas perdidas desnecessariamente,

como ilustra a comparação das duas �guras abaixo, sem e com um segundo

lockdown:

Figura 6: Efeito de um segundo isolamento social

Na próxima seção, vamos tentar responder a segunda e última pergunta

do resumo: por que a SARS (2002) e a MERS (2012) não causaram tantos

problemas quanto a atual pandemia?

4 O modelo SECIAR

4.1 Pressupostos do modelo SECIAR

Para respondermos à última pergunta da introdução é necessária uma

extensão do modelo SIR, que nos permita mostrar o porquê está sendo tão

mais difícil e custoso controlar a epidemia atual, em relação as outras epide-
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mias, mesmo as provocadas por outros coronavírus. O modelo SECIAR é uma

extensão do SIR, onde se acrescentam três novos compartimentos, e que pode

ser visualizado através do �uxograma abaixo:

Figura 7: Fluxograma SECIAR

Os indivíduos do compartimento S dos suscetíveis, ao se infectarem, en-

tram no compartimento E dos expostos, onde os indivíduos estão infectados,

mas ainda não são infectantes. Após um tempo médio 1/ε, uma proporção

p dos indivíduos do compartimento E dos expostos entra no compartimento

A dos assintomáticos, enquanto uma proporção complementar 1− p entra no

compartimento C dos pré-sintomáticos (do inglês carrier). Nesses dois com-

partimentos, os indivíduos passam a ser infectantes, mas não apresentam sin-

tomas. Após um tempo médio 1/γ, os indivíduos do compartimento C dos

pré-sintomáticos entram no compartimento I dos sintomáticos, os indivíduos

permanecem infectantes e agora apresentam sintomas. Após um tempo médio

1/ι, no caso dos indivíduos do compartimento I dos sintomáticos, e após um

tempo médio 1/α, no caso dos indivíduos do compartimento A dos assintomá-

ticos, os indivíduos desses dois compartimentos entram no compartimento R

dos removidos.

A taxa do percentual de novos infectados por unidade de tempo é a soma

da parcela βSC, em razão ao contágio pelos indivíduos do compartimento C

dos pré-sintomáticos, da parcela bβSI, devido ao contágio pelos indivíduos do

compartimento I dos sintomáticos e, �nalmente, da parcela aβSA, devido ao

contágio pelos indivíduos do compartimento A dos assintomáticos. O valor da

constante a pode ser bem menor do que 1, uma vez que os indivíduos assintomá-

ticos podem ter uma carga viral muito reduzida, enquanto o valor da constante

b é 1 antes da epidemia ser identi�cada e passa a ser bem menor do que 1 após

o surto ser identi�cado, quando a maioria dos indivíduos sintomáticos passam

a ser isolados ou a se auto-isolar.

O modelo SECIAR é então descrito pelas cinco equações abaixo, envol-
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vendo as varáveis S, E, C, I e A:

S′ = −βS (C + bI + aA)

E′ = βS (C + bI + aA)− εE

C ′ = (1− p)εE − γC

I ′ = γC − ι I

A′ = pεE − αA

4.2 Imunidade de rebanho e número de reprodução no

SECIAR

O retrato de fases do modelo SECIAR É parecido com a do SIR? Vamos

mostrar que, para efeitos práticos, o modelo SECIAR tem uma dinâmica muito

parecida com a do SIR, como ilustrado pela �gura abaixo:

Figura 8: Dinâmica do modelo SECIAR

Observe que a variável S permanece representada no eixo horizontal,

enquanto que as dimensões E, C, I e A estão todas representadas pelo mesmo

eixo na vertical, de modo a facilitar a comparação entre as dinâmicas do SE-

CIAR e do SIR. Ainda que agora não exista uma expressão explícita para a

relação entre as variáveis, podemos mostrar que novamente existe um limiar

S∗ para a imunidade de rebanho tal que, se S0 está à direita de S∗ a epidemia

evolui na curva vermelha da direita para esquerda até se aproximar do S∞ à

esquerda de S∗, atingindo a imunidade de rebanho. Mais do que isso, pode-

mos mostrar que R0 = S0/S∗, de modo que obtemos a mesma relação entre o

número de reprodução e o limiar da imunidade de rebanho, que é dado pela

seguinte expressão:
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S∗ =
1

β

(
(1− p)

(
1

γ
+
b

ι

)
+
pa

α

)
Observe que o compartimento E dos expostos não in�uencia o limiar da imu-

nidade de rebanho S∗, tendo papel apenas na dinâmica transiente do modelo.

Para mostrarmos porque a descrição acima é verdadeira, iniciamos a

análise da dinâmica global do modelo SECIAR através das chamadas funções

de Lyapunov, de�nidas no apêndice.

Proposição 1. Temos que

L = 3S + 3E + 2C + I + 2A

é uma função de Lyapunov para o modelo SECIAR. Além disso, temos que

conjunto dos pontos de equilíbrio do modelo SECIAR é dado pelo eixo S e cada

trajetória do modelo SECIAR se aproxima de um único ponto de equilíbrio S∞

do eixo S no futuro distante.

Prova: Observe que o conjunto dos pontos de equilíbrio do modelo SECIAR é

dado pelo eixo S, uma vez que S′, E′, C ′, I ′ e A′ se anulam simultaneamente

se e só se E, C, I e A se anulam simultaneamente. Além disso, uma função de

Lyapunov para o modelo SIR é dada por

L = 3S + 3E + 2C + I + 2A

uma vez que que ∇L = (3, 3, 2, 1, 2), de modo que

L′ = −3βS(C + bI + aA)

+ 3βS(C + bI + aA)− 3εE

+ 2(1− p)εE − 2γC

+ γC − ι I
+ 2pεE − 2αA

= −εE − γC − ι I − 2αA

≤ 0

como queríamos. Isso mostra que qualquer semi-espaço dado por L = 3S +

3E + 2C + I + 2A ≤ c, onde c é uma constante, é positivamente invariante.

Além disso, é facil ver que o ortante positivo, onde S, E, C, I e A são positivos,

também é positivamente invariante, de modo que a interseção de qualquer semi-

espaço L ≤ c com o ortante positivo, além de ser claramente compacta, também

é positivamente invariante.
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Figura 9: Compactos positivamente invariantes

Novamente pela Proposição 6, segue que os pontos limites estão conti-

dos na imagem inversa de L′ = 0. No caso do SECIAR, isso ocorre se e só se

E, C, I e A se anulam simultaneamente, portanto todos os pontos limites do

modelo SECIAR estão contidos no seguimento de reta S, de modo que todas

as trajetórias do modelo SECIAR se aproximam do eixo S no futuro distante.

Além disso, como S′ ≤ 0, segue que S é uma função positiva e não-crescente

do tempo, de modo que cada trajetória do modelo SECIAR se aproxima de um

único ponto de equilíbrio S∞ do eixo S no futuro distante.

Para completar a descrição da dinâmica global do modelo SECIAR, pre-

cisamos primeiro analisar a dinâmica local desse modelo próximo ao eixo S

através da análise dos autovalores da matriz Jacobiana, de�nida no apêndice,

em cada um dos seus pontos.

Proposição 2. Temos que

J =


0 0 −βS0 −βS0b −βS0a

0 −ε βS0 βS0b βS0a

0 ε(1− p) −γ 0 0

0 0 γ −ι 0

0 εp 0 0 −α


é a matriz Jacobiana do modelo SECIAR no ponto S0 do eixo S. Um ponto de

equilíbrio é estável se está a erquerda de S∗ e é instável se está a direita de S∗.

Além disso, com exceção de S∗ e de no máximo dois outros pontos à direita

dele, existe uma vizinhança do ponto de equilíbrio onde a dinâmica do modelo

SECIAR é conjugada à dinâmica linear dada por J .
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Prova: Primeiro a matriz Jacobiana para o SECIAR é dada por:

J =


−β(aA+ bI + C) 0 −βS0 −βSb −βSa
β(aA+ bI + C) −ε βS βSb βSa

0 ε(1− p) −γ 0 0

0 0 γ −ι 0

0 εp 0 0 −α


Assim como no SIR, estamos interessados nos pontos S0 que pertencem ao eixo

S, de modo que E = C = I = A = 0, obtendo:

J =


0 0 −βS0 −βS0b −βS0a

0 −ε βS0 βS0b βS0a

0 ε(1− p) −γ 0 0

0 0 γ −ι 0

0 εp 0 0 −α


Podemos escrever:

J =

[
0 k

0 K

]
onde k é uma matriz 1 × (n − 1), enquanto K será agora uma matriz 4 × 4,

dada por:

K =


−ε βS0 βS0b βS0a

ε(1− p) −γ 0 0

0 γ −ι 0

εp 0 0 −α


Para acharmos os autovalores de K, é necessário o cálculo do seu polinômio

característico, que é dado por:

pK(λ) = λ4 + a1λ
3 + a2λ

2 + a3λ+ a4

onde

a1 = ε+ γ + ι+ α

a2 = εα+ γα+ ια+ εγ + ει+ γι− βS0ε[(1− p) + pa]

a3 = εγα+ εια+ για+ εγι− βS0ε[(1− p)(γb+ ι+ α) + pa(γ + ι)]

a4 = εγια− βS0ε[(1− p)α(γb+ ι) + γιpa]

Algumas propriedades desse polinômio é que a1 > 0 e a2, a3, a4 são funções

a�ns de S0. Achar explicitamente os autovalores em termos de S0 agora, é mais
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complicado, já que estes são soluções de uma equação quártica. Mas podemos

obter indiretamente informações sobre a parte real desses autovalores, já que

queremos utilizar novamente o Teorema de Pugh-Shub. Para determinar os

pontos em queK deixa de ser hiperbólica, primeiro observamos que claramente,

quando a4 = 0, existe um autovalor nulo. Nesse ponto, isolando S0 temos:

S0 = S∗ =
1

β

(
(1− p)

(
1

γ
+
b

ι

)
+
pa

α

)
Esse será justamente o limiar para a imunidade de rebanho para o modelo

SECIAR. Claramente, pela Proposição 7, segue que os pontos de equilíbrio à

direita de S∗ são instáveis, uma vez que a matriz K, e portanto a matriz J ,

possui um autovalor real positivo quando S0 > S∗, pois, nesse caso, temos

que pK(0) = a4 < 0 e o coe�ciente da maior potência de pK(λ) é igual a

um. Mostrar que os pontos de equilíbrio à esquerda de S∗ são estáveis é bem

mais extenso e será deixado para o �nal. Antes vamos determinar quais são os

outros pontos onde a matriz K deixa de ser hiperbólica. É possível mostrar que

pode haver apenas mais dois valores de S0 diferentes de S∗ onde a matriz K

perde a hiperbolicidade. Primeiro temos que nosso polinômio possui ao menos

duas raízes com parte real não nula, uma vez que, do contrário, ele poderia ser

escrito de modo:

pK(λ) = (λ2 + b0)(λ
2 + c0)

com b0, c0 > 0, então nosso polinômio teria a forma abaixo:

pK(λ) = λ4 + (b0 + c0)λ
2 + b0c0

o que implicaria que a1 = 0, o que não é verdade, pois a1 > 0. Então supondo

que nosso polinômio possua duas raízes puramente imaginárias ele teria a forma

abaixo:
pK(λ) = (λ2 + b0)(λ

2 + c1λ+ c0)

= λ4 + c1λ
3 + (b0 + c0)λ

2 + b0c1λ+ b0c0

Disso segue que:

a1 = c1, a2 = b0 + c0, a3 = b0c1, a4 = b0c0

de modo que

b0 =
a3
a1
, c0 =

a4a1
a3
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o que implica que

a2 = b0 + c0 =
a3
a1

+
a4a1
a3

Com isso temos que os coe�cientes formam uma equação de segundo grau em

S0:

a3a2a1 = a23 + a4a
2
1

a qual pode ter no máximo duas raízes reais S1 e S2. Vamos mostrar que

esses dois pontos, se existirem, estão à direita de S∗, como ilustrado pela �gura

abaixo:

Figura 10: Posição de S1 e S2

Para demonstrar isso, vamos mostrar que todos os autovalores de K tem

parte real negativa quando S0 < S∗ e, para isso, vamos utilizar o Teorema de

Routh-Hurwitz, que apresenta condições necessárias e su�cientes que os coe�ci-

entes do polinômio característico devem satisfazer para que todos os autovalores

tenham parte real negativa. Porém esse critério é de difícil aplicação no nosso

caso, uma vez que ele se torna mais complicado conforme o grau do polinômio

aumenta e conforme as expressões dos coe�cientes se tornam mais complicadas.

Entretanto, existe uma ligação entre o valor máximo da parte real de todos os

autovalores da diferença L −M e o valor máximo dos valores absolutos dos

autovalores do quociente LM−1 quando L é uma matriz com entradas não ne-

gativas eM é uma matriz diagonal com entradas diagonais positivas e isso sera

usado para simpli�car o problema. Vamos escrever a matriz K como a seguinte
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diferença:

K =


−ε βS0 βS0b βS0a

ε(1− p) −γ 0 0

0 γ −ι 0

εp 0 0 −α



=


0 βS0 βS0b βS0a

ε(1− p) 0 0 0

0 γ 0 0

εp 0 0 0

−

ε 0 0 0

0 γ 0 0

0 0 ι 0

0 0 0 α


denotando

L =


0 βS0 βS0b βS0a

ε(1− p) 0 0 0

0 γ 0 0

εp 0 0 0

 , M =


ε 0 0 0

0 γ 0 0

0 0 ι 0

0 0 0 α


de modo que

LM−1 =


0 βS0

γ
βS0b
ι

βS0a
α

(1− p) 0 0 0

0 1 0 0

p 0 0 0


Determinar quando todos os autovalores da diferençaK = L−M tem parte real

negativa é o mesmo que determinar quando o todos os autovalores do quociente

LM−1 tem valor absoluto menor do que um, que se mostra um problema mais

simples. De fato, primeiro determinamos o polinômio característico de LM−1,

que é dado por:

pLM−1(λ) = λ

(
λ3 − λ

(
pβS0a

α
+

(1− p)βS0

γ

)
− (1− p)βS0b

ι

)
Uma das raízes desse polinômio é nula e, para mostrar que as demais raízes

tem valor absoluto menor do que um, vamos utilizar o seguinte corolário do

Teorema de Routh-Hurwitz. Dado o polinômio p(λ) = λ3 + bλ2 + cλ + d e

considere:
e0 = 1 + b+ c+ d

e1 = 3 + b− c− 3d

e2 = 3− b− c− 3d

e3 = 1− b+ c− d
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Todas as raízes de p(λ) tem valor absoluto menor do que um se e só se

e0, e1, e2, e3 > 0 e e2e1 > e3e0. No nosso caso, temos que:

b = 0

c = −
(
pβS0a

α
+

(1− p)βS0

γ

)

d = − (1− p)βS0b

ι

de modo que

e1 = e2 = 3− c− 3d > 3 > 0

e também que

e2e1 = (3− c− 3d)2

= 9 + c2 + 9d2 − 3c− 9d− 3c+ 3dc− 9d+ 3dc

> 9 + c2 + 9d2

> 1 + c2 − d2 + 2c

= (1 + c− d)(1 + c+ d)

= e3e0

Além disso, temos que

e3 = 1 + c− d > 1 + c+ d = e0

de modo que e3 > 0 quando e0 > 0. Segue então que e0 > 0 se e só se todos os

autovalores do quociente LM−1 tem valor absoluto menor do que um, o que é

equivalente a todos os autovalores da diferença K = L −M terem parte real

negativa. Pelas de�nições, essa condição é dada por

e0 = 1−
(
pβS0a

α
+

(1− p)βS0

γ

)
− (1− p)βS0b

ι
> 0

Isolando S0 na desigualdade acima, segue que a desigualdade é equivalente a

S0 < S∗, como a�rmamos. Se de�nirmos R0 = S0

S∗
, temos que

R0 =
(1− p)βS0

γ
+

(1− p)bβS0

ι
+
paβS0

α
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Um subconjunto de um espaço topológico é denominado genérico se é a

interseção enumerável de subconjuntos abertos e densos. A probabilidade de

se sortear aleatoriamente um ponto de um subconjunto genérico é igual a um,

desde que a medida de probabilidade seja absolutamente contínua em relação

à medida de Lesbegue. O resultado a seguir completa a descrição da dinâmica

global do modelo SECIAR.

Proposição 3. Para todo δ > 0, o subconjunto do ortante positivo tal que as

trajetórias partindo desse conjunto possuem S∞ < S∗ + δ é aberto e denso.

Em particular, o subconjunto do ortante positivo tal que as trajetórias partindo

desse conjunto possuem S∞ ≤ S∗ é genérico.

Prova: Vamos denotar a primeira componente do �uxo φt(x) do modelo SE-

CIAR por St(x), que é uma função positiva e decrescente em relação ao tempo.

Segue que St(x)→ S∞(x), quando t→∞. Pela Proposição 1, temos que

φt(x)→ φ∞(x) = (S∞(x), 0, 0, 0, 0)

quando t → ∞. Para todo δ > 0, denote por N(δ) o subconjunto do ortante

positivo tal que todas as trajetórias partindo desse conjunto possuem S∞ <

S∗ + δ. Queremos mostrar que N(δ) é aberto e denso.

Para mostrar que N(δ) é aberto, considere x0 ∈ N(δ), de modo que

S∞(x0) < S∗+ δ. Então existe T > 0 tal que ST (x0) < S∗+ δ. Como φT é um

homeomor�smo, existe uma vizinhança aberta B se x0 tal que ST (x) < S∗ + δ

para todo x ∈ B. Como St(x) é decrescente em relação ao tempo, segue que

S∞(x) < S∗ + δ para todo x ∈ B, de modo que B ⊂ N(δ), mostrando N(δ) é

aberto.

Para mostrar que N(δ) é denso, considere x0 /∈ N(δ) e B uma bola

aberta centrada em x0 e de raio r > 0. Segue que S∞(x0) ≥ S∗ + δ, de modo

que S0(x0) > S∗ + δ, uma vez que St(x) é decrescente em relação ao tempo.

Além disso, para todo x ∈ B, temos que S0(x) < S0(x0) + r, de modo que

S∞(x) < S0(x0) + r. Agora observe que, para todo ponto no eixo S tal que

S0 ∈ [S∗ + δ, S0(x0) + r], existem uma bola aberta A centrada nesse ponto e

um conjunto F ⊂ A tal que A − F é denso em A e tal que toda trajetória

que permanece em A para tempos positivos está contida em F para tempos

positivos. De fato, isso segue da Proposição 2, uma vez que, pela demonstração

da Proposição 2, a matriz K, e portanto a matriz J , possui um autovalor real

positivo, quando S0 > S∗. Como [S∗ + δ, S0(x0) + r] é compacto, existem um
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família �nita {A1, . . . , Ak} dessas vizinhanças tal que [S∗ + δ, S0(x0) + r] ⊂
A1 ∪ · · · ∪ Ak. Podemos escolher essa família de modo que se x ∈ Ai e y ∈
Ai+2, então S0(x) > S0(y). Como S∞(x0) ∈ [S∗ + δ, S0(x0) + r], temos que

φ∞(x0) ∈ Ai1 , para algum i1. Segue então que φT1
(x0) ∈ Ai1 , para algum T1 >

0. Como φT1
é um homeomor�smo, segue então que φT1

(B)∩ (Ai1 − Fi1) 6= ∅,
de modo que existe x1 ∈ B tal que φT1(x1) ∈ Ai1−Fi1 . Logo S∞(x1) < S∗+δ ou

φ∞(x1) ∈ Ai2 , para algum i2 > i1. Se a segunda possibilidade for verdadeira,

segue que φT2
(x1) ∈ Ai2 , para algum T2 > 0. Como φT2

é um homeomor�smo,

segue então que φT2
(B) ∩ (Ai2 − Fi2) 6= ∅, de modo que existe x2 ∈ B tal que

φT2
(x2) ∈ Ai2 − Fi2 . Logo S∞(x2) < S∗ + δ ou φ∞(x2) ∈ Ai3 , para algum

i3 > i2 > i1. Como sempre podemos repetir esse argumento quando a segunda

possibilidade é verdadeira e como a família {A1, . . . , Ak} é �nita, vai existir um
xk ∈ B tal que S∞(xk) < S∗+δ, de modo que xk ∈ N(δ), mostrando que N(δ)

é denso.

Em particular, temos que o subconjunto do ortante positivo tal que as

trajetórias partindo desse conjunto possuem S∞ ≤ S∗ é genérico, pois esse

subconjunto é claramente a interseção enumerável dos N( 1n ), com n ∈ N.

A �gura abaixo ilustra a descrição qualitativa e genérica do retrato de

fases do modelo SECIAR, que é bastante semelhante ao do modelo SIR:

Figura 11: Retrado de fase modelo SECIAR

A expressão acima do limiar da imunidade de rebanho pode ser usada

para fornecer uma possível explicação do porquê a SARS e a MERS não cau-

saram tantos problemas quanto a atual pandemia.

S∗ =
1

β

(
(1− p)

(
1

γ
+
b

ι

)
+
pa

α

)
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Antes da identi�cação de uma epidemia, o β é elevado e b = 1, pois as pes-

soas confundem a doença com um resfriado. Após a epidemia ser declarada,

o β se reduz um pouco e b se reduz bastante, pois os indivíduos sintomáticos

passam a ser isolados ou a se auto-isolar. Essas medidas afetaram pouco a

economia, mas podem ter sido su�cientes para fazer com que o limiar S∗ se

tornasse su�cientemente grande, permitindo-se atingir a imunidade de rebanho

sem grandes custos. Isso foi possível no caso da SARS e da MERS, mas não

no caso da COVID-19, porque o tempo médio 1/γ em que os indivíduos per-

manecem pré-sintomáticos é consideravelmente menor nas epidemias anteriores

do que na epidemia atual. No caso da COVID-19, a única forma de tornar S∗
su�cientemente grande é reduzir ainda mais o valor de β, o que obriga a tomar

medidas mais intensas de isolamento social e de higienização, causando todo o

transtorno que estamos vivendo.

5 Conclusão

Na primeira seção do presente artigo, relembramos, através do modelo

SIR, que a imunidade de rebanho pode ser alcançada com diferentes proporções

de suscetíveis, desde que elas estejam à esquerda de um dado limiar que depende

das constantes do modelos. Em seguida, utilizando ideias de teoria de controle,

mostramos que é possível alcançar a imunidade de rebanho com um valor de

suscetíveis próximo ao desse limiar, salvando vidas e diminuindo o número de

pessoas com sequelas. Isso pode ser alcançado através de uma estratégia de

isolamento social e reabertura repetidas vezes, mostrando que tal estratégia

é importante não apenas para evitar o colapso do sistema saúde, mas salva

vidas e diminui o número de pessoas com sequelas no longo prazo, mesmo

sem a obtenção de uma eventual vacina segura e e�caz. Na última parte do

artigo, introduzimos uma extensão do modelo SIR, que denominamos SECIAR,

incorporando três novos compartimentos, dos expostos, dos pré-sintomáticos

e dos assintomáticos. Mostramos que sua dinâmica global se parece muito

com a do SIR, de modo que quase todas as trajetórias partem à direita e

chegam à esquerda de um limiar para a imunidade de rebanho, que depende

das constantes do modelos. Com esse limiar, é possível mostrar o possível papel

dos pré-sintomáticos na maior di�culdade em se controlar a atual pandemia

quando comparada com as anteriores, uma vez que o tempo médio em que um

indivíduo permanece pré-sintomático na COVID-19 é muito maior do que nas
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outras pandemias, mesmo as causadas por coronavírus como a SARS (2002) e a

MERS (2012). O papel desses denominado propagadores silenciosos vem sendo

evidenciado na literatura recente sobre o assunto e evidenciados na mídia, como

por exemplo em Moghadas et al. (2020).
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A Apêndice

Apresentamos a seguir as de�nições e os resultados que são usados na

parte principal do texto. Um campo de vetores de Rn é uma função V : Rn →
Rn que a cada ponto de x ∈ Rn associa o vetor de V (x) ∈ Rn. Um exemplo, é

o campo de velocidades de um �uido estacionário em R3, que para cada ponto

x ∈ R3 associa a velocidade V (x) ∈ R3 do �uido ao passar pela posição x.

Proposição 4. Se o campo de vetores V é uma função suave, para cada ponto

x ∈ Rn, denominado condição inicial, e para cada intervalo aberto I de R
su�cientemente pequeno contendo a origem, existe uma única curva φx : I →
Rn tal que

φ′x(t) = V (φx(t)) e φx(0) = x

denominada trajetória de V partindo de x. A função dada por

φ(t, x) = φx(t)

é uma função contínua, denominada �uxo de V , e geralmente denotada por

φt(x) = φ(t, x).

Prova: A demonstração pode ser encontrada na referência Hirsch et al. (2013),

páginas de 402 a 404.

É fácil veri�car que φt(x) = x para todo t ∈ I se e só se V (x) = 0 e,

nesse caso, x é denominado ponto de equilíbrio. Um ponto y é denominado

um ponto limite de x se existe tn → ∞ tal que φtn(x) → y. Um subconjunto

U ⊂ Rn é denominado positivamente invariante se toda trajetória começando

em um ponto de U permanece em U .

Proposição 5. Quando U ⊂ Rn é um compacto positivamente invariante,

todas as trajetórias começando em um ponto de U estão de�nidas para todo

tempo t, ou seja, o �uxo φ está de�nido em R+ × U . Além disso, todo x ∈ U
possui pelo menos um ponto limite e todos eles pertencem a U .

Prova: A demonstração pode ser encontrada na referência Perko (2001), pá-

gina 193, Theorem 1.

Uma função suave L : U → R+ é denominada função de Lyapunov em

U sempre que L′ = ∇L · V ≤ 0 em U . Observe que o conjunto L′−1(0) = {x :
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L′(x) = ∇L(x) ·V (x) = 0} claramente contém todos os pontos de equilíbrio de

V .

Proposição 6. Se U ⊂ Rn é compacto e positivamente invariante e existe uma

função L de Lyapunov em U , então os pontos limites de pontos de U pertencem

a L′−1(0).

Prova: Sejam x ∈ U e y um ponto limite de x. Temos que existe tn →∞ tal

que φtn(x)→ y. Além disso, temos que l(t) = L(φt(x)) é tal que

l′(t) = ∇L(φt(x)) · φ′t(x)
= ∇L(φt(x)) · V (φt(x))

= L′(φt(x)) ≤ 0

Suponha que L′(y) < 0, então existem r > 0 e c < 0 tais que L′(z) < c para

todo |z − y| < r. Para todo t, τ > 0, temos que

|φτ (x)− φt(x)| ≤
∫ τ

t

|V (φz(x))|dz ≤M |τ − t|

onde M = max{|V (z)| : z ∈ U}. Se |φt(x)− y| < r
2 e τ ∈

[
t, t+ r

2M

]
, então

|φτ (x)− y| ≤ |φτ (x)− φt(x)|+ |φt(x)− y| <
r

2
+
r

2
= r

Logo

l
(
t+

r

2M

)
− l(t) =

∫ t+ r
2M

t

L′((φτ (x))dτ < c
r

2M
< 0

Pela de�nição de limite, existe n0 tal que |φtn(x)− y| < r
2 , para todo n ≥ n0,

de modo que

l
(
tn +

r

2M

)
− l(tn) <

cr

2M

para todo n ≥ n0. Considere tnk
tal que tnk

> tnk−1
+ r

2M . Logo

l(tnk
) = l(tnk

)− l
(
tnk−1

+ r
2M

)
+ l
(
tnk−1

+ r
2M

)
− l(tnk−1

)

+ l(tnk−1
)− l

(
tnk−2

+ r
2M

)
+ l
(
tnk−2

+ r
2M

)
− l(tnk−2

)

+ l(tnk−2
)− l

(
tnk−3

+ r
2M

)
+ · · ·+ l

(
tn1 +

r
2M

)
− l(tn1) + l(tn1)

≤ 0 + cr(k−1)
2M + l(tn1

)
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pois l(tni)− l
(
tni−1 +

r
2M

)
≤ 0, uma vez que tni > tni−1 +

r
2M .

Se k > 1 − 2Ml(tn1 )

cr , então l(tnk
) < 0, o que é uma contradição, pois

l(t) ≥ 0. Logo L′(y) = 0.

A matriz jacobiana de um campo de vetores V = (V1, . . . , Vn) de Rn em

x = (x1, . . . , xn) é a matriz n× n dada por:

J =


∂V1

∂x1
· · · ∂V1

∂xn

...
. . .

...
∂Vn

∂x1
· · · ∂Vn

∂xn


O resultado seguinte é uma consequência imediata da teoria da variedade

centro-estável.

Proposição 7. Se a matriz jacobiana J num dado ponto de equilíbrio x possui

um auto-valor com parte real positiva, então existem uma bola aberta A cen-

trada em x e um conjunto F ⊂ A tal que A − F é denso em A e tal que toda

trajetória que permanece em A para tempos positivos está contida em F para

tempos positivos.

Prova: Pode ser encontrada na referência Chua et al. (1998), página 281, The-

orem 5.6.

O resultado seguinte é uma consequência quase imediata do Teorema de

Pugh-Shub. Uma matriz é hiperbólica, quando a parte real de todos os seus

auto-valores é não nula.

Teorema 8. Se o conjunto dos pontos de equilíbrio de um campo V é dado

pelo eixo x1, então a matriz jacobiana num ponto de equilíbrio é dada por:

J =

[
0 k

0 K

]
onde k é uma matriz 1 × (n − 1) e K é uma matriz (n − 1) × (n − 1). Além

disso, se a matriz K é hiperbólica, então existem uma vizinhança A da origem,

uma vizinhança B do ponto de equilíbrio e um homeomor�smo c : A → B tal

que

φt = c ◦ etJ ◦ c−1

ou seja, onde a dinâmica do �uxo não-linear φt é conjugada à dinâmica do

�uxo linear etJ .
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Prova: A demonstração do Teorema de Pugh-Shub pode ser encontrada na

referência Hirsch et al. (1977), página 39, Theorem 4.1.

Um ponto de equilíbrio x ∈ U é denominado estável quando, dada uma

vizinhança A de x, existe uma outra vizinhança B de x tal que φt(B) ⊂ A para

todo t ≥ 0, ou seja, todas as trajetórias partindo de B permanecem dentro de

A. Um ponto de equilíbrio é denominado instável, quando ele não é estável.

Proposição 9. Os pontos de equilíbrio do �uxo linear etJ são estáveis se

todos os autovalores de K tem parte real negativa e são instáveis se um dos

autovalores de K tem parte real positiva.

Prova: Como a primeira coluna de J é igual a zero, segue etJ deixa a primeira

coordenada de x constante, de modo que o eixo x1 é o conjunto dos pontos de

equilíbrio.

Se todos os autovalores de K tem parte real negativa, vamos primeiro

mostrar que 0 é um ponto de equilíbrio estável. Podemos analisar a dinâmica

em Cn, pois se 0 é um ponto de equilíbrio estável em Cn, então 0 é um ponto de

equilíbrio estável em Rn. De fato, dada uma vizinhança A de 0 em Rn, temos

que A + Ai é uma vizinhança de 0 em Cn. Então existe uma vizinhança da

forma B +Bi de 0 em Cn tal que

etJ(B +Bi) = etJB + etJBi ⊂ A+Ai

para todo t ≥ 0, o que implica que etJB ⊂ A para todo t. Podemos supor, sem

perda de generalidade, que J está na forma de Jordan. De fato, existe uma

matriz invertível P tal que PJP−1 está na forma de Jordan. Logo

PetJx = PetJP−1Px = etPJP
−1

Px

Como P é invertível, segue que A é uma vizinhança de 0 se e só se PA é uma

vizinhança de 0. Segue que 0 é um ponto de equilíbrio estável de etJ se e só se

0 é um ponto de equilíbrio estável de etPJP
−1

. De fato, dada uma vizinhança

A de 0, existe uma outra vizinhança B de 0 tal que etJB ⊂ A para todo t ≥ 0

se e só se dada uma vizinhança PA de 0, existe uma outra vizinhança PB de

0 tal que etPJP
−1

PB ⊂ PA para todo t ≥ 0.

Supondo que J = D+N , onde D é a matriz diagonal com os autovalores

de J e N é uma matriz nilpotente, temos que

etJ = et(D+N) = etNetD
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uma vez que as matrizes D e N comutam. Como etN tem entradas polinomias

e como etD é a matriz diagonal com entradas etλ, onde λ é autovalor de J , segue

que a primeira coluna de etJ é igual à primeira coluna da matriz identidade,

enquanto as demais entradas tendem para zero quando t tende para o in�nito,

uma vez que todos os autovalores de K tem parte real negativa. Segue então

que existem T e r positivos tais que

etJ(B(1, 0) ∩A) ⊂ A

para todo t > T , onde B(r, 0) é a bola aberta de raio r centrada na origem.

A�rmamos que existe B ⊂ B(r, 0) uma vizinhança de 0 tal que

etJB ⊂ A

para todo t ≥ 0. Caso contrário, existiria uma sequência xn → 0 e uma

sequência tn ∈ [0, T ] tal que etnJxn /∈ A. Pela compacidade de [0, T ] existe

uma subsequência tnk
→ t ∈ [0, T ], de modo que

etnk
Jxnk

→ etJ0 = 0 /∈ A

o que é uma contradição. Dada uma vizinhança A1 de um ponto de equilíbrio

(x1, 0, . . . , 0), temos que A = A1 − (x1, 0, . . . , 0) é uma vizinhança de 0, de

modo que existe uma vizinhança B de 0 tal que etJB ⊂ A para todo t ≥ 0.

Segue que B1 = B + (x1, 0, . . . , 0) é uma vizinhança de (x1, 0, . . . , 0) tal que

etJB1 = etJB + (x1, 0, . . . , 0) ⊂ A+ (x1, 0, . . . , 0) = A1

para todo t ≥ 0, mostrando que (x1, 0, . . . , 0) é estável.

Finalmente, suponha que exista um auto-valor λ de K com parte real

positiva e considere v um auto-vetor complexo associado não-nulo. Temos que

etJv = etλv, de modo que

etJRe v = Re (etJv) = Re (etλv)

e também que

etJ Im v = Im (etJv) = Im (etλv)

pois etJ tem entradas reais. Como as entradas não nulas de etλv tendem para

o in�nito, quando t tende para o in�nito, segue que etJu, com u = Re v ou

u = Im v, tende para o in�nito, quando t tende para o in�nito. Como v pode
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ser escolhido tão pequeno quanto se queira, sempre existe u + (x1, 0, . . . , 0)

numa dada vizinhança de (x1, 0, . . . , 0) tal que

etJ(u+ (x1, 0, . . . , 0)) = etJu+ (x1, 0, . . . , 0)

tende para o in�nito, quando t tende para o in�nito, mostrando que (x1, 0, . . . , 0)

é instável.

O resultado seguinte é conhecido como Teorema de Routh-Hurwtiz.

Teorema 10. Considere um polinômio de grau n com coe�cientes reais:

p(λ) = λn + a1λ
n−1 + · · ·+ an−1λ+ an.

De�nimos a matriz n de Hurwitz usando os coe�cientes ai do polinômio:

Hj =



a1 1 0 0 · · · 0

a3 a2 a1 1 · · · 0

a5 a4 a3 a2 · · · 0
...

...
...

... · · ·
a2j−1 a2j−2 a2j−3 a2j−4 · · · aj


onde ai = 0, para i > n. Então todas as raízes de p(λ) possuem parte real

negativa se e só se o determinante de Hj > 0 onde j = 1, . . . , n.

Prova: A demonstração é encontrada na referência bibliográ�ca Anagnost e

Desoer (1991), todo o artigo.

O corolário seguinte apresenta explicitamente as condições do Teorema

de Routh-Hurwtiz para os casos em que o grau do polinômio é menor ou igual

a quatro.

Proposição 11. As condições Teorema de Routh-Hurwtiz são dadas por:

n = 1, a1 > 0

n = 2, a1, a2 > 0

n = 3, a1, a2, a3 > 0 e a1a2 > a3

n = 4, a1, a2, a3, a4 > 0 e a1a2a3 > a23 + a21a4

Prova: Para n = 1, temos que

detH1 =
∣∣∣a1∣∣∣ = a1 > 0
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Para n = 2, temos a condição anterior e também que

detH2 =

∣∣∣∣∣a1 1

0 a2

∣∣∣∣∣ = a1a2

pois a3 = 0, o que implica que a2 > 0, pois a1 > 0. Para n = 3, temos que

a1 > 0, que

detH2 =

∣∣∣∣∣a1 1

a3 a2

∣∣∣∣∣ = a1a2 − a3 > 0

e também que

detH3 =

∣∣∣∣∣∣∣
a1 1 0

a3 a2 a1

a5 a4 a3

∣∣∣∣∣∣∣ = a1a2a3 − a23 = (a1a2 − a3)a3

pois a4, a5 = 0, o que implica que a3 > 0 e também que a2 > 0. Para n = 4,

temos que a1 > 0, que a1a2 − a3 > 0, que

detH3 =

∣∣∣∣∣∣∣
a1 1 0

a3 a2 a1

a5 a4 a3

∣∣∣∣∣∣∣ = a1a2a3 − a23 − a4a21 > 0

pois a5 = 0,e também que

detH4 =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
a1 1 0 0

a3 a2 a1 1

a5 a4 a3 a2

a7 a6 a5 a4

∣∣∣∣∣∣∣∣∣ = a4(−1)8det

a1 1 0

a3 a2 a1

0 a4 a3

 = a4(a1a2a3−a23−a4a21) > 0

pois a5, a6, a7 = 0, o que implica que a4 > 0, que por sua vez implica que

a3 > 0 e também que a2 > 0.

O corolário seguinte também é utilizado na parte principal do texto.

Corolário 12. Dado o polinômio p(λ) = λ3 + bλ2 + cλ+ d e considere:

e0 = 1 + b+ c+ d

e1 = 3 + b− c− 3d

e2 = 3− b− c− 3d

e3 = 1− b+ c− d

Todas as raízes de p(λ) tem valor absoluto menor do que um se e só se e0, e1, e2, e3 >

0 e e2e1 > e3e0.
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Prova: Considere o seguinte polinômio

q(z) = (z − 1)3p

(
z + 1

z − 1

)
Primeiro a�rmamos que todas as raízes de p(λ) tem valor absoluto menor do

que um se e só se todas raízes de q(z) tem parte real negativa. De fato, temos

que a função

λ =
z + 1

z − 1

= (z + 1)
z − 1

|z − 1|2

=
|z|2 − z + z − 1

|z − 1|2

está de�nida para |z| < 1 e tem imagem em Re λ < 0, uma vez que

Re
|z|2 − z + z − 1

|z − 1|2
=
|z|2 − 1

|z − 1|2

Além disso, temos que a função

z =
λ+ 1

λ− 1

está de�nida para em Re λ < 0, tem imagem em |z| < 1, uma vez que

|λ− 1|2 = |λ|2 − (λ+ λ) + 1

> |λ|2 + (λ+ λ) + 1

= |λ+ 1|2

e é a inversa da função anterior. Desenvolvendo os produtos, temos que

q(z) = e0z
3 + e1z

2 + e2z + e3

Uma condição necessária para que todas as raízes de p(λ) tenham valor absoluto

menor do que um é que e0 = p(1) > 0. Escrevendo

q(z) = e0

(
z3 +

e1
e0
z2 +

e2
e0
z +

e3
e0

)
o resultado segue aplicando o Teorema de Routh-Hurwtiz no caso n = 3.
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Proposição 13. Se L é uma matriz com entradas não negativas e M é uma

matriz diagonal com entradas diagonais positivas, então todos os autovalores

da diferença K = L−M tem parte real menor do que zero se e só se todos os

autovalores do quociente LM−1 tem valor absoluto menor do que um.

Prova: A demonstração pode ser encontrada na referência van den Driesschea

e Watmoug (2002), páginas 33 e 34, Theorem 2.
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Resumo. Este trabalho apresenta o conceito de sequência de números fuzzy

interativos. A relação de interatividade está atrelada à noção de distribuição

de possibilidade conjunta J . Uma comparação entre sequências interativas

e não interativa é apresentada. Uma análise complementar sobre a simetria

de números fuzzy também é realizada. Finalmente, uma aplicação em uma

sequência de Fibonacci é fornecida, em que as condições iniciais são dadas por

números fuzzy.

Palavras-chave: Sequência de números fuzzy; Distribuição de possibi-

lidade conjunta.

1. Introdução

Sequências de números reais têm sido objeto de estudo em diversas áreas

da matemática. Em particular, existem sequências que podem ser obtidas em

forma de recorrência, isto é, o n-ésimo termo dela depende dos n-1 termos

anteriores a ele. Um exemplo desse tipo de sequência é a de Fibonacci, cujo

n-ésimo termo é obtido através da soma dos dois anteriores.

A sequência de Fibonacci é motivada no crescimento populacional de co-

elhos, sem considerar taxa de mortalidade. Mais precisamente, esse problema

considera uma população que se dá a partir de um par de coelhos imaturos (ma-

cho e fêmea), que após uma temporada reprodutiva geram dois pares de coelhos

imaturos, cujos progenitores param de se reproduzir. Seus descendentes têm

o mesmo comportamento e assim a dinâmica ocorre. A questão é determinar

o número de pares de coelhos em cada peŕıodo reprodutivo. Tal sequência é

1vwasques@outlook.com
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bem conhecida não só na área da matemática, mas também em outras áreas

da ciência devido à sua aplicabilidade.

Por exemplo a espiral de Fibonacci, que é descrita através de uma

disposição geométrica dos elementos da sequência, está presente em diversos

fenômenos da natureza (Powell, 1979). Tais espirais podem ser observadas no

centro de girassóis (Murray, 2002). A razão áurea, que é obtida pela divisão

entre um termo da sequência e seu antecessor, também possui várias aplicações

nas áreas de humanidades e ciências biológicas (Howard, 2004). Essas pro-

porções podem ser observadas em diversos quadros de Leonardo da Vinci.

No entanto, para descrever esse tipo de sequência é necessário partir de

condições iniciais. Isto é, para estimar o número de casais de coelhos após n

meses, deve-se ter conhecimento de quantos casais de coelhos estão presentes em

uma determinada região. Desse modo, existe uma certa incerteza nas condições

iniciais dessa sequência em termos de aplicações.

Como não se sabe precisamente o número inicial de casais de coelhos,

tem-se por objetivo modelar essa incerteza através de variáveis lingúısticas.

Isto é, se inicialmente existe “em torno de” 1 casal de coelhos, então espera-se

que após 6 meses existam “em torno de” 8 casais de coelhos, uma vez que tal

fenômeno é descrito deterministicamente pela equação xn = xn−1+xn−2. Aqui

a incerteza é atrelada à expressão “em torno de”.

Nesse caso a teoria de conjuntos fuzzy se torna útil para descrever esse

tipo de problema. Ou seja, a fim de incorporar a incerteza no modelo, mas

sem utilizar a expressão “em torno de”, pode-se utilizar números fuzzy. Ainda

mais, tem-se uma dependência entre os termos dessa sequência, isto é, o n-

ésimo termo depende dos dois antecessores a ele. Essa dependência pode ser

modelada através do conceito de interatividade entre números fuzzy (Wasques,

2019).

Interatividade é uma relação fuzzy que surge de uma distribuição de

possibilidade conjunta entre números fuzzy. Tal relação é semelhante, mas não

equivalente, à noção de dependência no caso de variáveis aleatórias. Nesse tra-

balho serão abordadas sequências de números fuzzy que incorporam a relação

de interatividade. As vantagens desse tipo de sequência serão ilustradas através

de uma aplicação em uma sequência de Fibonacci, cujas condições iniciais são

dadas por números fuzzy. Por fim, uma breve análise sobre simetria de números

fuzzy é apresentada.
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2. Preliminares

A seguir são apresentados os conceitos da teoria de conjuntos fuzzy uti-

lizados no decorrer desse artigo.

Definição 1 (Zadeh (1965)) Um subconjunto fuzzy A de um universo X é

caracterizado por uma função de pertinência µA : X → [0, 1] em que µA(x)

indica o grau com que x ∈ X pertence ao subconjunto A.

Todo subconjunto clássico A em X pode ser definido por sua função

caracteŕıstica χA : X → {0, 1} dada por

χA(x) =

1, se x ∈ A

0, se x /∈ A
.

Dessa forma, todo conjunto clássico pode ser entendido, em particular,

como um conjunto fuzzy. A classe dos subconjuntos fuzzy de X é denotada

por F(X). Para simplificar a notação, as funções de pertinência µA(x) são

simplesmente denotadas por A(x) para todo x ∈ X. Um subconjunto fuzzy A

está contido em um subconjunto fuzzy B se, e somente se, A(x) ≤ B(x). Nesse

caso, denota-se A ⊆ B.

Os α-ńıveis de um subconjunto fuzzy A de X são definidos pelos conjun-

tos [A]α = {x ∈ X : A(x) ≥ α}, para todo 0 < α ≤ 1. No caso em que X é um

espaço topológico, define-se também o α-ńıvel para α = 0 da seguinte forma:

[A]0 = {x ∈ X : A(x) > 0}, sendo que Y representa o fecho do subconjunto

Y ⊆ X.

Os números fuzzy são subconjuntos fuzzy de R cujos α-ńıveis são inter-

valos limitados, fechados e não vazios para todo α ∈ [0, 1], e são denotados

por [A]α = [a−α , a
+
α ] (Barros et al., 2017). A classe dos números fuzzy é deno-

tada por RF . Uma subclasse de RF que é bastante explorada é a RFC , cujos

números fuzzy possuem extremos a−(·) e a+(·) cont́ınuos com respeito à α. Os

números fuzzy triangulares são exemplos de números fuzzy em RFC . Denotado

por (a; b; c) com a ≤ b ≤ c, um número fuzzy triangular A é dado por

A(x) =


0 , se x < a

x−a
b−a , se a ≤ x < b

c−x
c−b , se b ≤ x < c

0 , se c ≤ x

.
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Um número fuzzy A é simétrico com respeito a x ∈ R, se A(x − y) =

A(x+ y), para todo y ∈ R. Se não existir um elemento x ∈ R com tal propri-

edade, então o número fuzzy A é chamado de não simétrico. Por exemplo, o

número fuzzy triangular (1; 2; 3) é simétrico com respeito a x = 2, enquanto que

(1; 2; 4) é não simétrico. Um estudo mais detalhado sobre simetria de números

fuzzy pode ser encontrado em (Esmi et al., 2018a, 2020).

O diâmetro de um número fuzzy é definido por diam(A) = a+0 − a
−
0 e

está atrelado a incerteza que este modela. Isto é, quanto maior o diâmetro,

maior é a incerteza associada ao número fuzzy. Por outro lado quanto menor

o diâmetro, menor é a incerteza, de modo que quando diam(A) = 0 tem-se

A ∈ R.

Uma relação fuzzy R entre dois universos X e Y é dada pela função de

pertinência R : X × Y → [0, 1], sendo R(x, y) ∈ [0, 1] o grau em que x ∈ X e

y ∈ Y estão relacionados segundo a relação R.

Uma relação fuzzy J ∈ F(R2) é uma distribuição de possibilidade con-

junta entre os números fuzzy A1 e A2 se

A1(x1) =
∨
x2

J(x1, x2) e A2(x2) =
∨
x1

J(x1, x2),

sendo que o śımbolo
∨

representa o supremo.

Definição 2 (Carlsson et al. (2004)) Os números fuzzy A1 e A2 são ditos

não interativos se a distribuição de possibilidade conjunta entre eles é dada por

J∧(x1, x2) = A1(x1) ∧A2(x2),

em que o śımbolo ∧ representa o mı́nimo.

Caso contrário, isto é, se J 6= J∧, então A1 e A2 são ditos interativos.

A definição acima esclarece que a noção de interatividade está associada

ao conceito de distribuição de possibilidade conjunta. Isto é, para saber se dois

números fuzzy são ou não interativos, é necessário primeiro ter conhecimento

sobre sua distribuição de possibilidade conjunta. A Figura 1 ilustra o caso em

que dois números fuzzy são não interativos. A Figura 2 mostra o caso que os

números fuzzy são interativos.
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Figura 1: Números fuzzy não interativos. Os triângulos representam os

números fuzzy e a pirâmide representa a distribuição de possibilidade conjunta

J∧. Os tons de cinza representam os α-ńıveis dos conjuntos fuzzy (Wasques,

2019).

Figura 2: Números fuzzy interativos. Os triângulos representam os números

fuzzy e a pirâmide cortada representa a distribuição de possibilidade conjunta

J 6= J∧. Os tons de cinza representam os α-ńıveis dos conjuntos fuzzy (Was-

ques, 2019).

Como pode-se ver na Figura 2, a interatividade é tanto maior quanto

maior for o número de pontos em que J se anula. Uma distribuição de possi-

bilidade conjunta bivariada bastante utilizada é a seguinte:

Definição 3 ((Carlsson et al., 2004)) Os números fuzzy A1, A2 ∈ RF são

chamados completamente correlacionados se existem q, r ∈ R com q 6= 0 tal



146 Wasques

que

Jq,r(x1, x2) = A1(x1)χ{qu+r=v}(x1, x2)

= A2(x2)χ{qu+r=v}(x1, x2)
, (2.1)

para todo x1, x2 ∈ R, sendo χ{qu+r=v} a função caracteŕıstica do conjunto

{(u, qu+ r) : ∀u}.

Note que essa distribuição conjunta Jq,r se anula em todos os pares

(x1, x2) ∈ R2, exceto aqueles que estão sobre a reta v = qu + r (veja Figura

3). Isso significa alta interatividade, de acordo com interpretação acima. Mais

ainda, corrobora com a denominação “completamente correlacionados”.

Figura 3: Números fuzzy interativos segundo Jq,r. Os tons de cinza represen-

tam os α-ńıveis dos conjuntos fuzzy (Wasques, 2019).

A conjunta Jq,r tem sido utilizada em aplicações nas áreas de equações

diferenciais fuzzy (Wasques et al., 2018; Pedro et al., 2020) e de otimização fuzzy

(Pinto et al., 2018, 2019). Apesar da grande aplicabilidade, a distribuição de

possibilidade conjunta (2.1) é restritiva, uma vez que exclui números fuzzy que

não possam ser correlacionados através de uma reta. Por exemplo, os números

fuzzy triangulares (1; 2; 4) e (1; 3; 5) não são completamente correlacionados.

Precisamente, a interatividade obtida da conjunta Jq,r impõe uma relação

de simetria entre os números fuzzy envolvidos. Isto é, se A e B são comple-

tamente correlacionados então A é simétrico se, e somente se, B também o

é.

Para um estudo amplo é necessário utilizar uma distribuição de possibi-

lidade conjunta mais abrangente que Jq,r, a qual será definida a seguir (Esmi
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et al., 2018b; Sussner et al., 2016).

Dados A1, A2 ∈ RFC , considere a função auxiliar

gi∧(z, α) =
∧

w∈[A3−i]α

|w + z − (c1 + c2)|+ (c1 + c2) (2.2)

com ci = 0.5(a−i1 + a+i1), para todo z ∈ R, α ∈ [0, 1] e i ∈ {1, 2}.

Considere também os conjuntos Riα e Li(z, α),

Riα =

{a−iα , a+iα} se α ∈ [0, 1)

[Ai]
1 se α = 1

e

Li(z, α) = [A3−i]
α ∩ [−gi(z, α)− z, gi(z, α)− z].

Finalmente, a conjunta J0 é definida por

J0(x1, x2) =

A1(x1) ∧A2(x2), se (x1, x2) ∈ P

0 , caso contrário
(2.3)

com

P =

2⋃
i=1

⋃
α∈[0,1]

{(x1, x2) : xi ∈ Riα e x3−i ∈ Li(xi, α)}

para todo i ∈ {1, 2} e α ∈ [0, 1].

Embora a conjunta J0 seja mais complexa que a Jq,r, sua construção

permite relacionar qualquer par de números fuzzy, independente de sua simetria

ou formato. Portanto, o estudo realizado aqui será feito através da conjunta

J0. As Figuras 4 e 5 ilustram tal conjunta. Note que para o caso da Figura 5

a conjunta Jq,r também pode ser aplicada.
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Figura 4: Números fuzzy interativos, segundo J0, com diferentes simetrias.

Figura 5: Números fuzzy interativos, segundo J0, com mesma simetria.

É posśıvel determinar uma aritmética para números fuzzy que incorpora

a relação de interatividade. Essa aritmética, chamada de aritmética intera-

tiva, é obtida através do prinćıpio de extensão sup-J , que é uma extensão do

prinćıpio de extensão de Zadeh.

Definição 4 (Fullér e Majlender (2004)) Sejam J ∈ F(R2) uma distri-

buição de possibilidade conjunta de A1 e A2 e f : R2 → R. A extensão sup-J
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da função f aplicada em (A1, A2) é definida por

fJ(A1, A2)(y) =
∨

f(x1,x2)=y

J(x1, x2).

Através da Definição 4, é posśıvel obter uma aritmética interativa entre

números fuzzy. Por exemplo, podemos definir a soma interativa entre A1 e A2

do seguinte modo

(A1 +J A2)(y) =
∨

x1+x2=y

J(x1, x2), (2.4)

em que f(x1, x2) = x1 + x2 e J é uma distribuição de possibilidade conjunta

de A1 e A2 arbitrária.

No caso em que os números fuzzy A1 e A2 são não interativos, isto é,

a conjunta entre eles é dada por J∧, então a aritmética obtida por (2.4) se

resume a aritmética usual entre números fuzzy e denota-se A1 + A2 ao invés

de A1 +J∧ A2.

Em particular, para as distribuições de possibilidade conjunta J0 e J∧ a

soma entre números fuzzy triangulares pode ser dada da seguinte forma (Barros

et al., 2017; Wasques et al., 2020b)

A+B = (a+ d; b+ e; c+ f) (2.5)

e

A+0B =

((a+ f) ∧ (b+ e); b+ e; (b+ e) ∨ (c+ d)), se diam(A) ≥ diam(B)

((c+ d) ∧ (b+ e); b+ e; (b+ e) ∨ (a+ f)), se diam(A) ≤ diam(B)
,

(2.6)

em que A = (a; b; c) e B = (d; e; f).

A partir daqui a função f , dada na Definição 4, será considerada um

operador aritmético. O teorema a seguir compara as operações aritméticas do

ponto de vista de interatividade.

Teorema 1 (Wasques et al. (2019)) Sejam A,B,C,D ∈ RF . Então para

toda distribuição de possibilidade conjunta J 6= J∧ e f um operador aritmético

tem-se

a) fJ(A,B) ⊆ fJ∧(A,B);

b) λfJ(A,B) ⊆ λfJ∧(A,B), para todo λ ∈ R;
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c) Se A ⊆ B, então fJ(A,C) ⊆ fJ∧(B,C);

d) Se A ⊆ B e C ⊆ D, então fJ(A,C) ⊆ fJ∧(B,D);

e) fJ(A, (fJ(B,C))) ⊆ fJ∧(A, (fJ∧(B,C))).

As vantagens da aritmética interativa em relação a aritmética usual será

retratada aqui através de sequências de números fuzzy.

3. Sequência de números fuzzy

Uma sequência de números fuzzy é definida através de uma função Ψ :

N→ RF dada por Ψ(n) = Xn, também denotada por {Xn}n∈N. Em particular,

serão estudadas sequências determinadas de modo recorrente, isto é, quando

Xn depende de X1, . . . , Xn−1. Por exemplo, a sequência de números fuzzy

Xn = Xn−1 +J Xn−2, ∀n > 2, (3.7)

é uma sequência obtida de forma recorrente e estende a sequência clássica de

Fibonacci.

Note que para determinar os elementos de sequências recorrentes é ne-

cessário partir de uma ou mais condições iniciais. No caso da sequência (3.7)

são necessárias duas condições iniciais X1 e X2.

De um modo geral, para determinar o elemento Xn em uma sequência

desse tipo é necessário, além das condições iniciais, efetuar operações aritméticas

entre os números fuzzy X1, . . . , Xn−1. Para cada distribuição de possibilidade

conjunta J obtém-se uma aritmética, e consequentemente, uma sequência de

números fuzzy distinta. Sendo assim, a fim de distinguir uma da outra, essas

sequências serão denotadas por {Xn}J .

A sequência {Xn}J é dita interativa se J 6= J∧. Caso contrário, é

chamada de não interativa. Uma sequência {Xn} está contida em {Yn} se,

Xn ⊆ Yn, para todo n ∈ N. Nesse caso, denota-se {Xn} ⊆ {Yn}. O próximo

teorema mostra que toda sequência recorrente de números fuzzy interativos

está contida na sequência de números fuzzy não interativos.

Teorema 2 Sejam {Xn}J e {Xn}J∧ sequências recorrentes de números fuzzy

com condições iniciais A1, . . . , Am ∈ RF e J uma distribuição de possibilidade

conjunta entre os elementos da sequência. Então {Xn}J ⊆ {Xn}J∧ .
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Prova: Essa demonstração será feita por indução. Tome Xm+1 = fJ(X1 =

A1, . . . , Xm = Am) ∈ {Xn}J e Ym+1 = fJ∧(Y1 = A1, . . . , Ym = Am) ∈
{Xn}J∧ . Pelos itens a) e e) do Teorema 1 tem-se que

Xm+1 = fJ(X1 = A1, . . . , Xm = Am) ⊆ fJ∧(Y1 = A1, . . . , Ym = Am) = Ym+1.

Suponha agora que Xk ⊆ Yk para todo m < k < p. Resta provar que

Xp ⊆ Yp. De fato, pelos itens c) e d) do Teorema 1 tem-se

Xp = fJ(Xp−m, . . . , Xp−1) ⊆ fJ∧(Yp−m, . . . , Yp−1) = Yp,

uma vez que Xp−m ⊆ Yp−m, . . . , Xp−1 ⊆ Yp−1 por hipótese de indução.

Portanto, Xn ⊆ Yn para todo n ∈ N e assim segue o resultado.

Algumas observações sobre o teorema acima devem ser apontadas. Como

constatou-se na seção anterior, existem pares de números fuzzy que podem

não ser interativos com respeito a alguma distribuição de possibilidade con-

junta. Nesse caso, as operações aritméticas não podem ser computadas (Was-

ques et al., 2019). No entanto, estamos considerando sequências {Xn}J que

estão bem definidas. Isso significa que Xm+1 = fJ(X1, . . . , Xm) existe e é um

número fuzzy para todo m ∈ N.

O Teorema 2 revela que a sequência de números fuzzy baseada na a-

ritmética interativa produz números fuzzy com diâmetro menor do que com a

aritmética usual entre números fuzzy. Desse modo, a sequência {Xn}J , com

J 6= J∧, propaga menos incerteza do que a sequência {Xn}J∧ .

Na próxima seção serão ilustradas tais observações por meio de uma

aplicação na sequência de Fibonacci, a partir de condições iniciais dadas por

números fuzzy.

4. Sequência de Fibonacci de números fuzzy

Considere a sequência de Fibonacci dada em (3.7). Aqui tal sequência

será estudada de dois pontos de vista. O primeiro será em relação às aritméticas

fuzzy e o segundo em relação a simetria dos elementos dessa sequência. Para

essa ilustração, serão consideradas as distribuições J0 e J∧.

A sequência de Fibonacci clássica xn = xn−1 + xn−2 é, em geral, deter-

minada a partir das condições iniciais x1 = x2 = 1. Sendo assim, a sequência

clássica é dada por

{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, . . .}.
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Suponha que as condições iniciais dessa sequência sejam incertas e mo-

deladas por números fuzzy. Sendo assim, três situações são consideradas: a)

X1 e X2 são números fuzzy simétricos; b) X1 e X2 são números fuzzy não

simétricos; c) X1 e X2 são números fuzzy com diferentes simetrias.

a) Serão consideradas aqui as condições iniciais “em torno de” 1 (casal de

coelhos). Para isso, considere X1 = X2 = (0; 1; 2) as condições iniciais da

sequência (3.7). A Tabela 1 mostra os 6 primeiros elementos das sequências

{Xn}J0 e {Xn}J∧ . As Figuras 6 e 7 ilustram tais sequências.

Tabela 1: Elementos das sequências {Xn}J0 e {Xn}J∧ para condições iniciais

dadas por números fuzzy simétricos.

n {Xn}J0 {Xn}J∧

1 (0;1;2) (0;1;2)

2 (0;1;2) (0;1;2)

3 (2;2;2) (0;2;4)

4 (2;3;4) (0;3;6)

5 (4;5;6) (0;5;10)

6 (8;8;8) (0;8;16)

Figura 6: Sequência de Fibonacci de números fuzzy interativos simétricos,

segundo J0. As condições iniciais são dadas por X1 = X2 = (0; 1; 2).



Sequência de números fuzzy interativos 153

Figura 7: Sequência de Fibonacci de números fuzzy não interativos simétricos,

segundo J∧. As condições iniciais são dadas por X1 = X2 = (0; 1; 2).

A Tabela 1 corrobora o resultado do Teorema 2, isto é, os elementos

Xn ∈ {Xn}J0 estão contidos em Xn ∈ {Xn}J∧ , para todo n ∈ N. Ainda

mais, com a sequência obtida através de J0 é posśıvel controlar a incerteza que

os números fuzzy modelam, ao contrário da sequência {Xn}J∧ que propaga a

incerteza uma vez que diam(Xn+1) ≥ diam(Xn), para todo n ∈ N (veja Figura

7).

Note que a partir de condições iniciais dadas por números fuzzy simé-

tricos, a sequência {Xn}J0 produz um número real, a cada dois números fuzzy

(veja Figura 6). Esse comportamento ocorre devido ao tipo de interatividade

escolhida, que produz números fuzzy com o menor diâmetro posśıvel (Sussner

et al., 2016; Wasques et al., 2020a). Perceba também que ambas as sequências

preservam a simetria de seus elementos.

b) Serão consideradas aqui as condições iniciais “em torno de” 1 (casal de

coelhos). No entanto, tal variável lingúıstica será modelada de forma distinta

do caso a). Para isso, sejam X1 = X2 = (0; 1; 3) as condições iniciais da

sequência (3.7). A Tabela 2 mostra os 6 primeiros elementos das sequências

{Xn}J0 e {Xn}J∧ .
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Tabela 2: Elementos das sequências {Xn}J0 e {Xn}J∧ para condições iniciais

dadas por números fuzzy não simétricos

n {Xn}J0 {Xn}J∧

1 (0;1;3) (0;1;3)

2 (0;1;3) (0;1;3)

3 (2;2;3) (0;2;6)

4 (3;3;5) (0;3;9)

5 (5;5;7) (0;5;15)

6 (8;8;10) (0;8;24)

Note que os elementos da sequência {Xn}J0 não apresentam um compor-

tamento similar ao caso a), isto é, a sequência {Xn}J0 , com condições iniciais

dadas por números fuzzy não simétricos, não contém números reais (veja Ta-

bela 2). No entanto, preservam a não simetria em todos os seus elementos,

bem como ocorre na sequência {Xn}J∧ .

c) Por fim, serão consideradas aqui as condições iniciais “em torno de” 1 (casal

de coelhos). No entanto, as variáveis lingúısticas atreladas a cada condição

inicial serão descritas por diferentes números fuzzy. Assim, sejam X1 = (0; 1; 2)

e X2 = (0; 1; 3) as condições iniciais da sequência (3.7). A Tabela 3 mostra os

6 primeiros elementos das sequências {Xn}J0 e {Xn}J∧ .

Tabela 3: Elementos das sequências {Xn}J0 e {Xn}J∧ , sendo uma condição

inicial simétrica e a outra não simétrica

n {Xn}J0 {Xn}J∧

1 (0;1;2) (0;1;2)

2 (0;1;3) (0;1;3)

3 (2;2;3) (0;2;5)

4 (3;3;5) (0;3;8)

5 (5;5;7) (0;5;13)

6 (8;8;10) (0;8;21)

No caso em que considera-se diferentes simetrias nas condições iniciais,

a sequência {Xn}J0 preserva a não simetria, assim como a sequência {Xn}J∧
(veja Tabela 3). Isto é, as operações aritméticas via J0 e J∧ fornecem como
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sáıda um número fuzzy não simétrico, a partir de uma entrada fuzzy simétrica

e outra não simétrica. É importante observar também que, em todos os casos

e para ambas conjuntas J0 e J∧, tem-se [Xn]1 = xn para todo n.

5. Comentários finais

Este trabalho apresentou o conceito de sequência de números fuzzy que

são obtidos em forma de recorrência. Tais sequências foram classificadas em

dois tipos: interativas e não interativas. Sequências não interativas estão as-

sociadas com a distribuição de possibilidade conjunta J∧, enquanto que as

sequências interativas estão atreladas a qualquer conjunta J 6= J∧.

O Teorema 2 mostra que sequências de números fuzzy interativos estão

sempre contidos em sequências de números fuzzy não interativos. Sequências

não interativas propagam incertezas e portanto sequências interativas podem

ser mais úteis, do ponto de vista de aplicações.

A fim de ilustrar os resultados e discussões trazidas aqui, foi estudada a

sequência de Fibonacci com condições iniciais dadas por números fuzzy. Foram

utilizadas duas distribuições de possibilidade conjunta, a saber J0 e J∧. As

Tabelas 1, 2 e 3 mostram os elementos dessas sequências.

Observou-se que embora as condições iniciais sejam as mesmas, as se-

quências interativas (J0) e não interativas (J∧) possuem comportamentos dis-

tintos. Enquanto os elementos das sequências não interativas têm diâmetro

cada vez maior, o diâmetro das sequências interativas pode ser controlado,

evitando que a incerteza seja propagada (veja as Figuras 6 e 7).

Por fim, estudou-se também a simetria dos elementos dessas sequências.

Quando as condições iniciais são dadas por números fuzzy simétricos (não

simétricos), ambas as sequências preservam sua simetria (não simetria). Ainda

mais, a sequência interativa via J0 apresenta um comportamento interessante,

a cada dois números fuzzy simétricos tem-se um número real (veja Tabela 1 e

Figura 6).

No caso em que a primeira condição inicial é simétrica e a outra é não

simétrica, ambas as sequências produzem apenas números fuzzy não simétricos.
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volume 1, páginas 535–539.

Esmi, E., Pedro, F. S., Barros, L. C., e Lodwick, W. (2018a). Fréchet derivative
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Resumo. Este trabalho se dedica a estudar sequências de números fuzzy

que são obtidas em forma de recorrência, cujas condições iniciais são dadas

por números fuzzy. Especi�camente, o foco desse estudo é sobre sequências

lineares de primeira e segunda ordem. A dependência entre o n-ésimo termo da

sequência e os seus antecessores é descrita através da relação de interatividade,

que surge de uma distribuição de possibilidade conjunta J . Uma discussão

sobre o uso de interatividade nesse contexto é apresentada. A �m de ilustração,

as sequências fuzzy de decaimento e de Fibonacci são fornecidas.

Palavras-chave: Sequências fuzzy lineares; sequência de decaimento;

sequência de Fibonacci.

1. Introdução

Sequência de números reais podem ser utilizadas para descrever diversos

problemas na ciência. Por exemplo, o crescimento populacional de certas espé-

cies podem ser modeladas por sequências numéricas, assim como o matemático

Leonardo Fibonacci fez.

A �m de modelar o crescimento populacional de coelhos, Fibonacci con-

siderou a seguinte dinâmica: a população se dá a partir de um par de coelhos

1vwasques@outlook.com
2eelaureano@gmail.com
3laeciocb@ime.unicamp.br
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imaturos, que após uma temporada reprodutiva concebem dois pares de coe-

lhos imaturos. Cada casal dá origem a dois novos pares, após a temporada

reprodutiva e os progenitores por sua vezes param de se reproduzir. Esse

comportamento é repetido inde�nidamente. Desconsiderando a mortalidade, o

problema a ser estudado é determinar o número de pares de coelhos em cada

período reprodutivo.

A sequência mencionada acima �cou conhecida como sequência de Fibo-

nacci e é matematicamente descrita pela sequência recorrente linear de segunda

ordem xn = xn−1 +xn−2, para todo n ∈ N, em que xn representa o número de

casais coelhos no instante n.

Para descrever os elementos desse tipo de sequência é necessário ter

conhecimento das condições iniciais, no caso da sequência de Fibonacci x1 e

x2. Isso signi�ca ter conhecimento preciso da quantidade de casais de coelhos

em um determinado tempo, para que uma estimativa após n meses seja feita.

Desse modo, existe uma certa incerteza nas condições iniciais dessa sequência

em termos de aplicações.

Uma possibilidade de descrever essa incerteza é através de variáveis lin-

guísticas. Por exemplo, se inicialmente existe �em torno de� 3 casais de coelhos,

então quantos casais se espera ter daqui a 6 meses? A incerteza sobre a condi-

ção inicial foi transferida para a expressão �em torno de�. Sendo assim, a teoria

de conjuntos fuzzy se torna útil para descrever a expressão �em torno de� em

um modo matemático.

Para incorporar a incerteza no modelo, mas sem utilizar a expressão �em

torno de�, pode-se utilizar números fuzzy. Ainda mais, pelas características

dessa dinâmica populacional pode-se perceber que a quantidade de casais no

tempo n depende da quantidade de casais nos tempos anteriores. Essa depen-

dência também pode ser modelada através de uma relação entre números fuzzy

chamada interatividade.

Interatividade é uma relação entre números fuzzy que surge de uma

distribuição de possibilidade conjunta. Esse conceito é bastante similar à noção

de dependência no caso de variáveis aleatórias.

Aqui será apresentado um modo de descrever sequências numéricas que

incorporam tanto a incerteza sobre suas condições iniciais, quanto a dependên-

cia entre seus elementos. Dentre todas as sequências, o foco será sobre as

sequências lineares de primeira e segunda ordem. Por �m, as sequência de

decaimento e de Fibonacci serão apresentadas, a �m de ilustração.
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2. Preliminares

Esta seção fornece os conceitos básicos da teoria de conjuntos clássica

e fuzzy que são necessários para a compreensão dos estudos realizados nesse

artigo.

Uma sequência ou sucessão de números reais é de�nida por qualquer

função na forma x : N→ R. Uma sequência de recorrência é uma sucessão, que

através de uma lei de associação, permite calcular qualquer termo a partir dos

seus antecessores imediatos. Por exemplo, x(n+1) = x(n)+1 é uma sequência

de recorrência.

É importante notar que só faz sentido estudar sequências de recorrência,

se houverem condições iniciais. Isto é, partindo da condição inicial x(0) =

1, tem-se que a sequência x(n + 1) = x(n) + 1 assume os seguintes valores

{1, 2, 3, 4, 5, . . .}. Para simpli�car a notação, é comum utilizar o símbolo xn
para se referir ao n-ésimo termo da sequência x(n).

Uma sequência de recorrência linear de primeira ordem é de�nida da

seguinte forma xn+1 = f(n, xn) = anxn + bn, em que an e bn são sequências

pré-determinadas. Por exemplo, a sequência xn+1 = nxn + 1 é uma sequência

linear de primeira ordem. Uma outra sequência linear de primeira ordem que

é bastante conhecida é a de decaimento xn+1 = (1− λ)xn, com 0 < λ < 1.

De modo similar, uma sequência linear de segunda ordem é de�nida da

seguinte forma xn+2 = anxn+1 + bnxn + cn, sendo an, bn e cn sequências pré-

estabelecidas. A sequência de Fibonacci xn+2 = xn+1+xn é um exemplo desse

tipo de sequência.

Perceba que tanto no caso de primeira ordem, quanto no de segunda

ordem, só é possível determinar o elemento xn+1 a partir de xn (e xn−1).

Isso signi�ca que existe uma dependência entre os termos da sequência, que é

descrita por sua lei de associação.

Note que no caso de sequências de segunda ordem, tem-se uma soma

entre os elementos da própria sequência. No contexto da teoria clássica, essa

sequência é obtida de uma única forma, uma vez que só há um modo de efetuar

tal soma. O mesmo não ocorre no contexto da teoria de conjuntos fuzzy, como

será apresentado a seguir.

Um subconjunto fuzzy A de um universo X é caracterizado por uma

função de pertinência µA : X → [0, 1] em que µA(x) indica o grau com que

x ∈ X pertence ao subconjunto A (Zadeh, 1965). Em particular, todo con-

junto clássico A pode ser entendido como um subconjunto fuzzy em X em que
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sua função de pertinência é dada pela função característica χA : X → {0, 1}
de�nida por

χA(x) =

1, se x ∈ A

0, se x /∈ A
.

Para simpli�car a notação, as funções de pertinência µA(x) são deno-

tadas por A(x) para todo x ∈ X. A classe dos subconjuntos fuzzy de X é

denotada por F(X). Um subconjunto fuzzy A está contido em um subcon-

junto fuzzy B se, e somente se, A(x) ≤ B(x). Nesse caso, denota-se A ⊆ B.

Portanto, A = B se, e somente se A(x) = B(x) para todo x ∈ X.

É possível caracterizar conjuntos fuzzy através de conjuntos clássicos

chamados de α-níveis. Os α-níveis de um subconjunto fuzzy A de X são de�-

nidos por

[A]α =

{x ∈ X : A(x) ≥ α}, se 0 < α ≤ 1

{x ∈ X : A(x) > 0}, se α = 0

em queX é um espaço topológico e Y representa o fecho do subconjunto Y ⊆ X.

Os números fuzzy são subconjuntos fuzzy de R cujos α-níveis são in-

tervalos limitados, fechados, encaixantes e não vazios para todo α ∈ [0, 1], e

são denotados por [A]α = [a−α , a
+
α ] (Barros et al., 2017). A classe de números

fuzzy é denotada por RF . Dentro dessa classe, pode-se considerar os números

fuzzy que possuem extremos a−(·) e a
+
(·) contínuos com respeito à α. A subclasse

formada por tais números fuzzy é denotada por RFC . Por exemplo os números

fuzzy triangulares, denotados por (a; b; c) com a ≤ b ≤ c, são elementos de

RFC . Lembrando que um número fuzzy triangular A é de�nido por

A(x) =


x− a
b− a

, se a ≤ x < b

c− x
c− b

, se b ≤ x < c

0 , caso contrário

,

e possui α-níveis dados por [A]α = [a+ α(b− a), c+ α(b− c)].
Números fuzzy podem ser utilizados para descrever variáveis linguísticas

matematicamente. Por exemplo, pode-se modelar a expressão �em torno de 2�

pelo seguinte número fuzzy triangular (1; 2; 3). Pode-se ainda utilizar o número

fuzzy (0; 2; 4) para modelar a mesma expressão, no entanto, (0; 2; 4) leva em

consideração mais números próximo de 2 do que (1; 2; 3). Essa escolha depende

do problema a ser estudado (Wasques et al., 2020b).
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O diâmetro de um número fuzzy é de�nido por diam(A) = a+0 − a−0 .

Quanto maior o diâmetro de um número fuzzy, maior é a incerteza que este

modela. Por exemplo, no número fuzzy (0; 2; 4) existe uma maior incerteza

entre os números que estão em torno de 2 do que em (1; 2; 3). Em particular,

diam(A) = 0 se, e somente se A ∈ R. Isto é, não existe incerteza no caso em

que A é um número real.

Uma relação fuzzy R entre dois universos X e Y é dada pela função de

pertinência R : X × Y → [0, 1], sendo R(x, y) ∈ [0, 1] o grau em que x ∈ X e

y ∈ Y estão relacionados segundo a relação R. Uma relação fuzzy J ∈ F(R2) é

uma distribuição de possibilidade conjunta entre os números fuzzy A1 e A2 se

A1(x1) =
∨
x2

J(x1, x2) e A2(x2) =
∨
x1

J(x1, x2),

sendo que o símbolo
∨

representa o supremo.

Uma relação fuzzy que surge através do conceito de distribuições de

possibilidade conjunta é a de interatividade, que se assemelha a ideia de depen-

dência para o caso de variáveis aleatórias.

De�nição 1 Os números fuzzy A1 e A2 são ditos não interativos se a distri-

buição de possibilidade conjunta entre eles é dada por

J∧(x1, x2) = A1(x1) ∧A2(x2), (2.1)

em que o símbolo ∧ representa o mínimo.

Se J é uma distribuição de possibilidade conjunta entre A1 e A2, com

J 6= J∧, então A1 e A2 são ditos interativos.

A de�nição acima deixa claro que a relação de interatividade está asso-

ciada ao conceito de distribuição de possibilidade conjunta. De modo similar,

no caso de variáveis aleatórias, a noção de dependência está associada com

distribuições de probabilidade conjunta. A Figura 1 ilustra o caso em que dois

números fuzzy são não interativos.
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Figura 1: Números fuzzy A1 e A2 não interativos, representados pelos triân-

gulos. A distribuição J∧ (2.1) é representada pela pirâmide. Os tons de cinza

representam os α-níveis dos conjuntos fuzzy (Wasques, 2019).

A seguir um caso de números fuzzy interativos é apresentado.

De�nição 2 (Carlsson et al. (2004)) Os números fuzzy A1, A2 ∈ RF são

chamados completamente correlacionados se existem q, r ∈ R com q 6= 0 tal

que

Jq,r(x1, x2) = A1(x1)χ{qu+r=v}(x1, x2)

= A2(x2)χ{qu+r=v}(x1, x2)
, (2.2)

para todo x1, x2 ∈ R, sendo χ{qu+r=v} a função característica do conjunto

{(u, qu+ r) : ∀u}.

Note que essa distribuição conjunta Jq,r se anula em todos os pares

(x1, x2) ∈ R2, exceto aqueles que estão sobre a reta v = qu + r (veja Figura

2). Isso signi�ca alta interatividade, de acordo com interpretação acima. Mais

ainda, corrobora com a denominação �completamente correlacionados�.
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Figura 2: Números fuzzy A e B interativos. A distribuição Jq,r (2.2) está

representada pelo triângulo que está sobre a linha azul. A linha azul representa

a reta v = qu+r. Os tons de cinza representam os α-níveis dos conjuntos fuzzy

(Wasques, 2019).

Tal conjunta foi proposta em (Carlsson et al., 2004) a �m de de�nir

uma soma entre números fuzzy, contemplando a noção de interatividade. Mais

adiante, a conjunta Jq,r foi generalizada para n, com n > 2, números fuzzy

(Wasques et al., 2018; Pinto et al., 2018, 2019; Esmi et al., 2020). Esse tipo

de interatividade tem sido utilizada em aplicações nas áreas de equações dife-

renciais fuzzy (Wasques et al., 2020a; Pedro et al., 2020) e de otimização fuzzy

(Pinto et al., 2018, 2019).

Embora tenha grande aplicabilidade, a distribuição de possibilidade con-

junta (2.2) é restritiva, uma vez que exclui números fuzzy que não possam ser

correlacionados através de uma mesma reta. Por exemplo, os números fuzzy

(1; 2; 4) e (1; 3; 5), mesmo sendo triangulares, não são completamente correla-

cionados.

Para um estudo mais geral é necessário buscar uma distribuição de possi-

bilidade conjunta que não possua tais restrições. Aqui a conjunta a ser utilizada

é a J0, a qual é de�nida a seguir (Esmi et al., 2018; Sussner et al., 2016).

Dados A1, A2 ∈ RFC , considere a função auxiliar

gi∧(z, α) =
∧

w∈[A3−i]α

|w + z − (c1 + c2)|+ (c1 + c2) (2.3)

com ci = 0.5(a−i1 + a+i1), para todo z ∈ R, α ∈ [0, 1] e i ∈ {1, 2}.
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Considere também os conjuntos Riα e Li(z, α),

Riα =

{a−iα , a+iα} se α ∈ [0, 1)

[Ai]
1 se α = 1

e

Li(z, α) = [A3−i]
α ∩ [−gi(z, α)− z, gi(z, α)− z].

Finalmente, a conjunta J0 é de�nida por

J0(x1, x2) =

A1(x1) ∧A2(x2), se (x1, x2) ∈ P

0 , caso contrário
(2.4)

com

P =

2⋃
i=1

⋃
α∈[0,1]

{(x1, x2) : xi ∈ Riα e x3−i ∈ Li(xi, α)}

para todo i ∈ {1, 2} e α ∈ [0, 1].

Ainda que a conjunta J0 seja mais complexa que a Jq,r, sua construção

permite relacionar qualquer par de números fuzzy. Por exemplo, o par de

números fuzzy (1; 2; 4) e (1; 3; 5), visto anteriormente, é interativo segundo a

conjunta J0 (veja a Figura 3).

Figura 3: Visão superior dos números fuzzy (1; 2; 4) e (1; 3; 5) interativos se-

gundo a distribuição de possibilidade conjunta J0 (2.4). A conjunta J0 é repre-

sentada pelos dois segmentos de reta em preto.
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A próxima seção de�ne uma aritmética entre números fuzzy que contem-

pla a relação de interatividade.

3. Aritmética fuzzy interativa

Uma vez estabelecida a interatividade entre um par de números fuzzy,

através de uma conjunta J , é possível determinar operações aritméticas entre

eles utilizando a mesma conjunta J . Isso é feito por meio do princípio de

extensão sup-J .

De�nição 3 (Fullér e Majlender (2004)) Sejam J ∈ F(R2) uma distri-

buição de possibilidade conjunta de A1 e A2 e f : R2 → R. A extensão sup-J

da função f aplicada em (A1, A2) é de�nida por

fJ(A1, A2)(y) =
∨

f(x1,x2)=y

J(x1, x2).

Perceba que a de�nição acima estende o princípio de extensão de Zadeh,

uma vez que o mesmo é obtido considerando J = J∧. Utilizando operadores

aritméticos f(x1, x2) = x1⊗x2 na De�nição 3, com ⊗ ∈ {+,−, ·,÷}, é possível
obter operações aritméticas entre números fuzzy. Sendo assim, quando J = J∧

a aritmética é chamada de usual (ou aritmética não interativa), e quando J 6=
J∧ a aritmética é chamada de interativa (Wasques, 2019).

Por exemplo, a soma interativa entre A1 e A2 segundo uma distribuição

J 6= J∧ qualquer é de�nida do seguinte modo

(A1 +J A2)(y) =
∨

x1+x2=y

J(x1, x2). (3.5)

No caso em que os números fuzzy A1 e A2 são não interativos, a soma é

denotada simplesmente por A1+A2, ao invés de A1+J∧ A2. A partir dessa de-

�nição �ca claro que é possível realizar a soma entre números fuzzy de diversas

formas, uma para cada tipo de interatividade.

Em particular, para as distribuições de possibilidade conjunta J0, JL
e J∧ a soma entre números fuzzy triangulares A = (a; b; c) e B = (d; e; f) é

de�nida da seguinte forma (Barros et al., 2017; Barros e Pedro, 2017; Wasques

et al., 2020b)

A+0B =

((a+ f) ∧ (b+ e); b+ e; (b+ e) ∨ (c+ d)), se diam(A) ≥ diam(B)

((c+ d) ∧ (b+ e); b+ e; (b+ e) ∨ (a+ f)), se diam(A) ≤ diam(B),

(3.6)
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A+L B = (1 + q)(a; b; c) + r (3.7)

e

A+B = (a+ d; b+ e; c+ f), (3.8)

em que os símbolos ∧ e ∨ representam o mínimo e o máximo, respectivamente.

Na próxima seção é fornecida uma extensão das sequências clássicas de

recorrência, para o contexto de números fuzzy interativos e não interativos.

4. Sequência de números fuzzy

Uma sequência fuzzy é de�nida por toda função da forma X : N→ RF .
Em particular, uma sequência fuzzy é dita recorrente se, através de uma lei de

associação, é possível determinar qualquer termo a partir de seus antecessores

imediatos.

Para construir sequências fuzzy de recorrência, pode-se simplesmente

estender as operações aritméticas presentes nas sequências de recorrência clás-

sicas. Por exemplo, a sequência de translação fornecida na seção Preliminares

xn+1 = xn + 1, pode ser estendida para Xn+1 = Xn +J 1.

Como ressaltado anteriormente, uma sequência de recorrência clássica

só está bem de�nida se, condições iniciais são pré-determinadas. O mesmo é

considerado aqui. Isto é, se a condição inicial da sequência é dada por um

número fuzzy, então Xn ∈ RF para todo n ∈ N.
Sendo assim, a partir da condição inicial X0 = (0; 1; 2) a sequência

Xn+1 = Xn +J 1 assume os seguintes valores:

{(0; 1; 2), (1; 2; 3), (2; 3; 4), (3; 4; 5), . . .},

independente da conjunta escolhida. Isto porque no caso em que A ∈ RF e

b ∈ R, tem-se: A+ b = A+J b, para qualquer distribuição J .

De�nição 4 Uma sequência de recorrência fuzzy é dita linear de primeira or-

dem se é de�nida por

Xn+1 = anXn +J bn,

em que an e bn são sequências clássicas pré-determinadas.

A sequência Xn+1 = Xn +J 1, apresentada acima, é um exemplo de

sequência recorrente linear de primeira ordem.
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Perceba que as sequências lineares de primeira ordem estão bem de�nidas

para todas as conjuntas consideradas aqui, uma vez que J∧ e J0 não possuem

restrições de uso e a sequênciaXn pode ser associada da seguinte formaXn+1 =

q(n)Xn + r(n), sendo q(n) = an e r(n) = bn, permitindo o uso da JL.

Mesmo existindo diferentes formas de computar os elementos da sequên-

cia do tipo Xn+1 = anXn +J bn, com an, bn ∈ R, para todo n ∈ N, todas elas
coincidem. Isto é, tem-se

anXn + bn = anXn +J bn,

para toda conjunta J e todo n ∈ N.

De�nição 5 Uma sequência de recorrência fuzzy é dita linear de segunda or-

dem se é de�nida por

Xn+2 = anXn+1 +J bnXn +J cn,

em que an, bn e cn são sequências clássicas pré-determinadas.

Para sequências de segunda ordem �ca claro a importância das escolha

da conjunta, e portanto do tipo de interatividade que é utilizada. Como não

necessariamente se tem A+B = A+J B, com A,B ∈ RF , para toda conjunta

J , a dependência entre o termo Xn+2 e seus antecessores imediatos é descrita

e motivada pela modelagem do problema.

Vale ressaltar que A+J B ⊂ A+B para toda J 6= J∧, e a igualdade só

ocorre se J = J∧ (Wasques et al., 2019). Portanto, espera-se que os termos das

sequências recorrentes, obtidas por meio de operações aritméticas interativas,

tenham um menor diâmetro que os termos das não interativas. De fato, para

todo n ∈ N tem-se

anXn+1 +J bnXn ⊂ anXn+1 + bnXn (4.9)

e portanto,

(anXn+1 +J bnXn) +J cn ⊂ (anXn+1 + bnXn) + cn. (4.10)

Para determinar os elementos da sequência Xn, além das condições ini-

ciais, é preciso efetuar operações aritméticas entre os termos antecessores da

sequência. Sendo assim, para cada distribuição de possibilidade conjunta J

obtém-se uma sequência de números fuzzy distinta. A �m de distinguir uma

da outra, tais sequências serão denotadas aqui por XJ
n .
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Na próxima seção alguns exemplos de sequências de primeira e segunda

ordem serão apresentadas, a �m de ilustrar o comportamento de tais sequências

a partir de diferentes conjuntas.

5. Sequências lineares fuzzy de primeira e segunda

ordem

Considere a sequência clássica descrita por xn+1 = (1 − λ)xn, com 0 <

λ < 1, que é conhecida como sequência de decaimento. Essa sequência é

decrescente, limitada inferiormente por 0 e, portanto, convergente. No caso em

que a condição inicial é incerta, e assim modelada por um número fuzzy, tem-se

a seguinte sequência

Xn+1 = (1− λ)Xn, (5.11)

com X0 ∈ RF .
Como destacado anteriormente a sequência fuzzy XJ

n de decaimento,

assume os mesmos valores para qualquer conjunta J escolhida. A Figura 4

ilustra o comportamento dessa sequência fuzzy.

Figura 4: Sequência fuzzy de decaimento, com condição inicial X0 = (9; 10; 11).

Os triângulos representam os números fuzzy X0, . . . , X8.

Note que tal sequência assume valores que se aproximam de 0, bem

como ocorre no caso clássico. Perceba ainda que o diâmetro dos números fuzzy
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é decrescente em relação a n, implicando que a incerteza sobre os termos da

sequência diminui. Ainda mais, tem-se que [Xn]
1 = xn, para todo n ∈ N.

Considere agora a seguinte sequência clássica linear de segunda ordem

xn+2 = xn+1+xn, conhecida como a sequência de Fibonacci. A partir de duas

condições iniciais fuzzy, pode-se estender tal sequência para

Xn+2 = Xn+1 +J Xn. (5.12)

Diferentemente do caso de primeira ordem, a escolha do tipo de intera-

tividade in�uencia na determinação do elementos da sequência. Para ilustrar

esse fato, será considerado primeiro a conjunta J∧, que reproduz a soma usual

entre números fuzzy, ao qual está sendo chamada de soma não interativa.

A Figura 5 exibe os primeiros termos da sequência XJ∧
n de�nida por

Xn+2 = Xn+1 +Xn.

Perceba que assim como o caso clássico, os termos da sequência XJ∧
n �assu-

mem� valores cada vez maiores, �em torno de 1�, �em torno de 2�, �em torno

de 3�, �em torno de 5�, e assim por diante. No entanto, o diâmetro de seus

termos é crescente em relação a n, signi�cando que a incerteza aumenta sobre

a modelagem do problema.

Figura 5: Sequência fuzzy de Fibonacci, com condições iniciais X0 = X1 =

(0; 1; 2) para a conjunta J = J∧. Os triângulos representam os números fuzzy

X0, . . . , X8 de XJ∧
n .
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Por outro lado, considere agora o caso em que as condições iniciais X0

e X1 são interativas, segundo a conjunta J0. Sendo assim, a sequência obtida

por essa interatividade é determinada por

Xn+2 = Xn+1 +0 Xn.

A Figura 6 exibe os primeiros termos da sequência XJ0
n .

Figura 6: Sequência fuzzy de Fibonacci, com condições iniciais X0 = X1 =

(0; 1; 2) para a conjunta J = J0. Os triângulos representam os números fuzzy

X0, . . . , X8 de XJ0
n .

Note que o comportamento da sequência se mantém, qualitativamente,

em comparação ao caso clássico. No entanto, o uso da interatividade permite

obter um controle sobre o diâmetro dos termos da sequência, e portanto, sobre

a incerteza do modelo. É interessante notar que para alguns valores de n, a

sequência XJ0
n assume valores reais, comportamento esse que só ocorre quando

se utiliza operações aritméticas interativas.

Por �m, a sequência obtida via JL descrita por

Xn+2 = Xn+1 +L Xn,

necessita de análises complementares para seu uso. Primeiro, é necessário ve-

ri�car se as condições iniciais X0 e X1 são interativas segundo a conjunta JL.

Caso não sejam, a operação +L não está bem de�nida para esse par,

implicando na não existência da sequência fuzzy. Caso sejam interativas, pode-



Sequências recorrentes de números fuzzy interativos 173

se ocorrer dois casos: o parâmetro q (ver De�nição 2) pode ser positivo ou

negativo.

Se o parâmetro q é positivo, então tem-se que a soma via JL coincide com

a soma usual entre números fuzzy (Barros e Pedro, 2017), isto é, X0 +L X1 =

X0 + X1. E o comportamento é semelhante ao comportamento ilustrado na

Figura 5.

Por outro lado, se q é negativo, então tem-se que a soma via JL coincide

com a soma via J0 (Wasques et al., 2020b), isto é, X0 +LX1 = X0 +0X1. E o

comportamento se assemelha ao comportamento ilustrado na Figura 6.

Portanto, é possível perceber que a dependência entre os termos das

sequências recorrentes, modelada pela noção de interatividade, interfere no

comportamento das sequências fuzzy. Ainda mais, com o uso de interatividade,

é possível fornecer sequências cujos termos possuem menores diâmetros em

relação ao não uso de interatividade.

Por �m, é possível notar através das Figuras 5 e 6 que XJ0
n ⊂ XJ∧

n , para

todo n ∈ N, ilustrando o resultado fornecido pela Equação (4.10).

6. Comentários �nais

Este trabalho apresentou o conceito de sequências fuzzy recorrentes, que

incorporam a relação de interatividade. Mais especi�camente, dedicou-se ao

estudo de sequências fuzzy lineares de primeira e segunda ordem, a partir de

condições iniciais dadas por números fuzzy.

Constatou-se que utilizando a noção de interatividade entre números

fuzzy, foi possível descrever a dependência que existe entre os termos atuais

da sequência e seus antecessores imediatos, assim como ocorre em processos

autocorrelacionados.

As sequências fuzzy de primeira ordem coincidem, independente da es-

colha da distribuição de possibilidade conjunta, uma vez que, de acordo com

sua lei de associação, as sequências consistem basicamente em expansões, con-

trações e translações da condição inicial.

No caso das sequências fuzzy de segunda ordem, as Figuras 5 e 6 corro-

boram o resultado apresentado em (4.10), isto é, sequências fuzzy, que levam

em conta a relação de interatividade, possuem termos com um menor diâmetro

do que no caso de não interatividade.

Por �m, as sequências abordadas aqui surgem de problemas de modela-
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gem que consideram incertezas, como por exemplo, crescimento populacional e

decaimento. Esse artigo evidenciou que além de considerar a incerteza sobre as

condições iniciais do fenômeno, deve-se também pensar no tipo de dependência

que existe entre os estados do processo.
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A novel fuzzy identification method is apply to a ElectroEncephaloGram,

EEG for short, data obtained in the Bio-medics laboratory of Electrical En-

gineering faculty of the Federal University of Uberlândia to obtain useful in-

formation for the specialists. The technique is based in a fuzzy clustering

combined with a Takagi-Sugeno fuzzy inference to obtain extracted simplifyed

function, that has the same qualification in terms of Higuchi fractal dimen-

sion and the sample entropy parameters. The Hilbert transform is apply to

this simplify signal that provides amplitude modulation bandwidth, the asso-

ciated instantaneous frequency, and the reconstruction of the signal through

the Hilbert spectrum, representing the energy-frequency, for further analysis

by the specialists.

Fuzzy clustering; Hilbert transform; EEG analysis.

1. Introduction

The signals from an EEG for short, are well known for being highly

subjective and may appear at random in the time scale. These are the main

reasons for extracting and analyzing EEG signal parameters using computers

as more efficient in diagnostics. With this motivation, nonlinear methods have

been proposed to extract parameters for analysis and classification of time se-

ries signals. The Higuchi fractal dimension (HFD) parameter Higuchi (1990)

1amabertone@ufu.br
2jefferson@iftm.edu.br
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measures the complexity, and the chaotic nature of the time series signals. The

sample entropy (SampEn) is a statistical parameter to quantify its predictabil-

ity Richman and Moorman (2000).

New methods have been proposed for the analysis and simplification of

the original time series captured, for instance, by the electroencephalography

procedure. Among others, the Empirical Mode Decomposition (EMD), devel-

oped by Huang et al. Huang et al. (2008), has been applied to nonlinear and

non stationary signal analysis. The EMD method objective to break down the

signal in Intrinsic Mode Functions (IMF), without leaving the time domain.

A novel method is proposed in this study with the objective of extracting

a single IMF function from the Original Times Series (OTS). This function,

that we denote as ESF (extracted simplifyed function), matches the HFD and

the SampEn parameters of the OTS, with a small absolute difference error

as a validation of the method. A fuzzy clustering based in Gusftason and

Kessel algorithm Gustafson and Kessel (1979) is applied to the time series

interpreted as a time-output system, that divides the temporal universe in

subsets containing the highest degree of memberships information, obtained

from the clustering procedure. From there, and using the Hilbert transform

(HT), the amplitude modulation bandwidth (BAM) and frequency modulation

bandwidth (BFM) are extracted from analytic representation of the single IMF.

The spectrum and instantaneous frequency are other two crucial information

extracted for further analysis.

2. Mathematical background

The method proposed in this work is based in a fuzzy identification tech-

nique that includes fuzzy clustering and a Takagi-Sugeno (TS) fuzzy inference.

In general, clustering is a classification non supervised of data, forming groups

of elements called clusters. The objective of this technique is the organiza-

tion of the patterns represented by vector or points in the multidimensional

space, according with a similarity measure. The fuzzy clustering allows that

the elements of the data belong to different groups simultaneously with differ-

ent membership degrees. Finally, it is obtain a number c of fuzzy sets. There

are many techniques refer to the fuzzy clustering. In this study is used the

well-known due to Gustafson and Kessel (GK) Gustafson and Kessel (1979).
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Describing the mathematically process, we consider a time series type of vector

zj = (tj , oj) ∈ R2, j = 1, . . . N,

where tj is the time and oj represents the output of the system. In the first step

of clustering through the GK algorithm, it is consider the following elements:

• The Euclidean distance as a measure of similarity;

• A set, V ini, of center of cluster which are chosen from the set {zj}Nj=1 in

a way that the centers are well distributed among the data.

With those elements as a starting point, the next step of the clustering process

is to find the entries of the matrix

U =


µ11 . . . µ1k . . . µ1N

µ21 . . . µ2k . . . µ2N

...
...

. . .
...

µc1 . . . µck . . . µcN

 .
For this end, it is formulate an optimization problem given by

minimize

c∑
i=1

N∑
j=1

µmi,jd
2
i,j (2.1)

where vi is an element of V ini for i = 1, . . . c,

d2i,j = d2(zj , vi) = (zj − vi)I(zj − vi)T , i = 1, . . . , c, j = 1, . . . , N, (2.2)

and I is the identity matrix. The optimization problem has the following

constrains:

0 ≤ µi,j ≤ 1, i = 1, . . . , c, j = 1, . . . , N (degree of membership);

N∑
j=1

µi,j > 0, i = 1, . . . , c (non emptiness of the cluster );

c∑
i=1

µi,j = 1, j = 1, ..., N (total degree of membership),

(2.3)

where m is known as the fuzzy parameter of the clustering Abonyi et al. (2002).

The number m determines how much fuzziness is wanted for the clustering. It

has been taken for this study m = 2.
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Once the optimization problem (2.1) is solved using the Lagrange Mul-

tipliers, it is obtained the membership function µi for each cluster, which, at

each element of the data zk, is given by

µi(zk) =

 d2i,k
c∑
j=1

d2j,k


− 1

m

, i = 1, . . . , c, k = 1, . . . , N. (2.4)

As a convenient choice, the new center of clusters are chosen as the center of

mass of the membership function µmij given by

vi =

N∑
j=1

µmij zj

N∑
j=1

µmij

. (2.5)

Therefore, it has been constructed a set V = {v1, v2, ..., vc}, vi ∈ R3, that

represents the new centers of the clusters. Next, considering for each i =

1, . . . , c the matrix Ai, 2×N and Bi, N × 2, given by

Ai =
µmij
N∑
j=1

µmij

(zj − vi)T , Bi = (zj − vi)

we define the matrix 2 × 2 given by Fi = Ai · Bi, where · is operator product

of matrix. The Fi entries represent the variance of the memberships of the

elements of the cluster i through µmij . This matrix is known as the covariance

matrix of the cluster i. Finally, it is defined the matrix that induces the new

distance in the GK process, defined by

Mi = det(Fi)
1
2F−1i , (2.6)

that determines the new geometry features of the cluster with center vi. From

the matrix Mi, it is updated the distance measure defined as

d2i,j = (zj − vi)M i(zj − vi)T , i = 1, . . . , c, j = 1, . . . , N. (2.7)

The procedure can be repeat, ending when an established criteria of stop, s, is

set, and the error

error = max
∥∥Ukij − Uk+1

ij

∥∥ ,
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is lesser than s, where Ukij represents the entries of the memberships degrees of

the data zj to the cluster i at the step k of the GK algorithm.

After fuzzy clustering process is finished, the TS fuzzy inference is apply

following the classic steps illustrated in Figure 1, when the defuzzificated output

is obtained.

Figure 1: Figures for TS fuzzy inference.

The fuzzy identification is apply to the EEG data obtained in the Bio

medics laboratory - FEELT -UFU to obtain useful information for the special-

ists analysis. From the identification process, a ESF is obtained with a c = 20

number of clusters followed by the application of the Hilbert transform. In-

deed, in digital signal processing, it is often needed to look at the relationships

between the real part and imaginary part of a complex signal. The main fea-

ture of this transform is that provides an analytic function as output result.

By definition, given a signal, s(t), its Hilbert transform, ŝ(t), is defined by

ŝ(t) = H[s(t)] =
1

π

+∞∫
−∞

s(τ)

1− τ
deτ, (2.8)

when the integral exists. In other words, ŝ(t) is the convolution 1
πt ∗ s(t). Note

that that in equation 2.8 the independent variable does not change through the

transformation, what makes ŝ(t) also a time dependent function. It is normally

not possible to calculate the Hilbert transform as an ordinary improper integral

because of the possible singularity at τ = t. The integral is to be considered as
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a Cauchy principal value defined as

lim
ε→0+

 b−ε∫
a

s(t) dt+

c∫
b+ε

s(t)dt

 ,

where b is a point at which the behavior o f the signal s(t) verifies

b∫
a

s(t) dt = ±∞ for all a < b, and
c∫
b

s(t) dt = ∓∞ for all c > b.

The analytic signal z(t) is the complex function created by taking a s(t) and

its Hilbert transform ŝ(t) as follows:

z(t) = s(t) + iŝ(t) = A(t)exp(iΘ(t)), (2.9)

where A(t) is instantaneous amplitude (envelope) of the analytic signal given

by

A(t) =
√
s2(t) + ŝ2(t),

and Θ(t) is the instantaneous phase of the analytic signal given by

Θ(t) = arctan

(
ŝ(t)

s(t)

)
.

This allows the calculation of the envelope and the phase of s(t) and the two

functions are then plotted in polar form, that results in a waveform display.

Thus the resulting magnitude versus angle plot is used for further analysis. At

the same time that because using a sampled-data waveform sampled at a fixed

frequency (usually 360 Hz), the time information is still implicitly available to

the specialist.

All these features of the Hilbert Transform of the ESF obtained by fuzzy

identification are shown in the following section.

3. Methodology

In this section we show the results of the numerical simulations of the

method described in the previous section. Once the signal was collected in

the laboratory, is submitted to the a pre-analysis using the parameters HFD

and SampEn parameters to confirm that the EGG signal comes from a normal

subject. The results of the parameters was
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After this pre-analisys, a fuzzy identification with c = 20, was developed

through an own application. As a result it is obtain an ESF signal on which we

applied the spectral analysis. Before this analysis, we compared the parameters

of normality between the two signals, the OTC and ESF, which results are

shown in Table 1. We remark that the OTC and ESF had practically the same

performance in the parameter tests with an difference, Diff, described in the

third column of Table 1. This means that the ESF signal represents well the

OTC signal in terms of these parameters.

Table 1: Informative table of the results in simulations.

HFD SampEn Diff

Original time series 1.41617 1.41616 0.00001

Simplify time series 0.6215 0.6217 0.0002

At this stage of the study, we use the Matlab software to obtain the

Hilbert transform of the ESF obtained, the amplitude modulation bandwidth,

the associated instantaneous frequency, the Hilbert spectrum, and polar plot

of the signal, for further analysis of the specialists.

As a result, in Figure 2 the EEG signal capture in the laboratory together

with the ESF obtained by the fuzzy identification method are shown. The

choose of the number of cluster is empirically done, according with the opinion

of the specialists.

Figure 2: The plot on time of the OTC and the ESF.
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Figure 3 presents the instantaneous frequency. This is the main guide

to the decision of the clusters’ number, due that the specialists agree that the

frequency shown is corresponding to a normal EGG.
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Figure 3: The plot on time the ESF’s instantaneous frequency.

Next Figure 4 shows the ESF’s Hilbert spectrum, which appears as the

expected result form the specialists’ analysis.

Figure 4: The ESF’s Hilbert spectrum.
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Finally, Figure 5 shows the ESF’s polar plot of the signal described in

equation 2.9.

Figure 5: The ESF’s polar plot.

4. Conclusion

This study propose a new method for the preparation analysis of an

electroencephalogram (EEG), which is based in the Hilbert transform apply

to a simplify signal returned from a fuzzy identification system. This tech-

nique presents as an appropriate approach to represents nonstationary and

nonlinear EEG signals into extracted simplifyed that turns an analytic func-

tion through the Hilbert transform. It is well-known that analytic signals

facilitated to extract amplitude modulation bandwidth and frequency modula-

tion bandwidth. The features, amplitude modulation bandwidth and frequency

modulation bandwidth of EEG signals, have been found useful to categorize,

for instance, sleep and wake EEG signals. Future research may consist to use

the same approach for EEG signal classification in different data with diverse

brain conditions.
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Resumo. Um modelo da dinâmica de propagação da leishmaniose visceral é

apresentado considerando três tipos de populações, dois hospedeiros (huma-

nos e cachorros) e um vetor (Lutzomyia longipalpis), descrito por equações

diferenciais ordinárias. Posteriormente é realizado uma análise de estabilidade

dos pontos de equiĺıbrio que representam a população livre da doença (com

e sem extinção do mosquito) e a população em conv́ıvio com a doença, in-

cluindo simulações numéricas do modelo. Além disso, é verificada a eficiência

dos controles (vacinação e eutanásia) na população canina, para a contenção

da propagação da doença.

Palavras-chave: Modelagem epidemiológica com vetor; modelo com-

partimental; controle.

1. Introdução

Epidemiologia é uma ciência que estuda quantitativamente a distribuição

de fenômenos de saúde-doença e seus fatores condicionantes nas populações hu-

manas, permitindo assim uma avaliação da eficácia das intervenções realizadas

no âmbito da saúde pública (Waldman, 1998). Logo, é de grande importância

a pesquisa epidemiológica, que investiga não só o percurso da doença desde

os sintomas até quando eles acabam, mas também toda a sua dinâmica de

propagação.

Tal dinâmica inclui a biologia do agente infeccioso (ciclo de vida, taxas

de reprodução e de mortalidade), as caracteŕısticas populacionais do hospe-

deiro (natalidade e mortalidade, taxas de contato entre indiv́ıduos, aspectos

1milenaschollbazila@gmail.com
2ligiaoenning@hotmail.com
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comportamentais...) e as caracteŕısticas da doença em si (formas de trans-

missão, dependência de fatores climáticos, ...). Vários pesquisadores vêm de-

senvolvendo modelos matemáticos para compreensão e erradicação de doenças

infecciosas, área denominada como Epidemiologia Matemática, seus primeiros

desenvolvimentos foram realizados por Daniel Bernoulli na metade do século

XVIII (Galante, 2008).

Grandes epidemias∗ moldaram a humanidade, destacando-se entre elas a

peste negra, os surtos de cólera, a tuberculose e a febre amarela. Mais recente-

mente, a dengue, a aids, a influenza, a leishmaniose visceral e a COVID-19 são

exemplos de doenças infecciosas que acarretam significativa morbimortalidade.

Diferentes agentes, como protozoários, v́ırus e bactérias, são os responsáveis

pelas endemias e epidemias mais importantes em todo o mundo (Sampaio e

Rocha, 2012). Neste artigo, será proposto um modelo matemático que des-

creve a propagação da leishmaniose visceral.

Em âmbito mundial, a leishmaniose visceral (LV) está entre as seis en-

demias† consideradas prioritárias no mundo, é endêmica em 76 páıses, sendo

12 deles na America Latina, onde 90% dos casos ocorrem no Brasil (Ministério

da Saúde, 2006). Atualmente, o Brasil enfrenta a expansão e a urbanização

da LV com casos humanos e grande número de cães positivos, que servem de

reservatório para a doença, em várias cidades de grande e médio porte. O ciclo

de transmissão que anteriormente ocorria no ambiente silvestre e rural, hoje

também se desenvolve em centros urbanos. Isso ocorre devido as profundas mu-

danças na estrutura agrária do páıs, que resultaram da migração de um grande

contingente populacional pra centros urbanos, o que favorece a emergência e

reemergência de doenças (Funasa, 2012).

Ainda existem outros fatores correlacionados à expansão da doença,

como mudanças ambientais e climáticas, redução dos investimentos em saúde e

educação, descontinuidade das ações de controle, adaptação do vetor aos ambi-

entes modificados pelo homem, dificuldades de controle da doença em grandes

aglomerados urbanos (desnutrição, moradia, falta de saneamento básico), en-

tre outros (Garcia et al., 2011). De acordo com as informações, temos que

o processo de expansão e urbanização da LV conduzem à necessidade de in-

vestigações que favoreçam o estabelecimento de medidas eficazes de controle,

∗Epidemia: Doença de caráter transitório, que ataca simultaneamente grande

número de indivı́duos em uma determinada localidade.
†Endemia: Doença infecciosa que ocorre habitualmente e com incidência

significativa em dada populaç~ao ou regi~ao.
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principalmente se baseadas no vetor e reservatório canino.

2. Objetivos

– Analisar a estabilidade dos pontos de equiĺıbrio que representam a po-

pulação livre da doença, com e sem extinção da população dos mosquitos,

e a população em conv́ıvio com a doença;

– Determinar o número de reprodutibilidade basal da doença de acordo

com o modelo proposto;

– Verificar a eficiência dos controles (vacinação e eutanásia) na população

canina, para a contenção da propagação da doença.

3. Metodologia

Nesta seção mostraremos a distribuição geográfica (mundialmente, con-

tinentalmente, até chegar aos estados e cidades mais afetados pela doença) da

LV, assim como as suas caracteŕısticas biológicas (vetores, agentes etiológicos,

reservatórios e ciclos de vida da doença), que é de suma importância para

entender a dinâmica de propagação da doença e, também, a elaboração do

modelo epidemiológico compartimental descrita por equações diferenciais or-

dinárias (EDOs), explicando o significado de cada parâmetro.

Em seguida, será calculado o número de reprodutibilidade basal do mo-

delo proposto que descreve a transmissão da leishmaniose visceral e a análise

qualitativa dos pontos de equiĺıbrio do modelo (triviais e endêmico) pela linea-

rização do sistema. A análise será feita de acordo com resultados presentes em

van den Driessche e Watmough (2002). E, por último, serão obtidas estimati-

vas sobre a eficiência da eutanásia e da vacinação para controle epidemiológico

da LV.

3.1 Doença

3.1.1 Distribuição geográfica

Mundialmente, estima-se que a cada ano surgem cerca de 200.000-400.000

novos casos de leishmaniose visceral, sendo que 50.000 desses acabam em óbito,

de acordo com dados fornecidos pela Coordenadoria de Controle de Doenças
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(Médicos sem Fronteiras, 2020). Entre os fatores que aumentam o risco da LV

estão: condições sanitárias precárias de habitação, desnutrição, desmatamento,

assentamentos em áreas florestais, temperatura, precipitação de umidade, entre

outros. Vejamos a seguir um mapa de distribuição da LV em âmbito mundial:

Figura 1: Situação mundial da leishmaniose visceral em 2013. Fonte: Morais

(2015).

A doença possui ampla distribuição, ocorrendo na Ásia, na Europa, no

Oriente Médio, na África e nas Américas, onde também é denominada leisham-

niose visceral americana (LVA) ou calazar neo-tropical. Entretanto, há um

predomı́nio maior em Bangladesh, Brasil, Etiópia, Índia, Nepal e Sudão (Mi-

nistério da Saúde, 2014).

Na América latina a doença já foi constatada em pelo menos 12 páıses,

sendo que a maioria dos casos se concentra no Brasil (porcentagem alarmante

de concentração, com 90% dos casos). O registro do primeiro caso da doença

no páıs aconteceu em 1913, quando Migone, no Paraguai, descreveu o caso

em material de necrópsia de paciente oriundo de Boa Esperança, Mato Grosso

(Ministério da Saúde, 2014).

Atualmente, no Brasil a leishmaniose possui coeficiente de incidência de

1,98 casos/100.000 habitantes, o que corresponde a 4103 casos da doença todos

os anos (Ministério da Saúde, 2017). Segue a evolução dos casos de LV por

região brasileira no peŕıodo de 2008 à 2017:
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Figura 2: Número de casos de LV por região 2008-2017. Fonte: Ministério da

Saúde (2017).

Como é posśıvel notar a maior incidência ocorre no Nordeste, a região

concentra cerca de 47% de um total anual dos casos da doença. Há registros da

LV em 23 estados brasileiros. Em 2017, os estados mais afetados pela doença

foram Minas Gerais, Pará, Maranhão e Ceará, seguidos de Mato Grosso do

Sul, Goiás, Tocantis, Piaúı, Bahia e Pernambuco (Ministério da Saúde, 2014).

Conforme presente na Figura 3, distribuição por Unidade Federativa (UF) de

infecção:

Figura 3: Casos de LV por UF de infecção em 2017. Fonte: Ministério da

Saúde (2014).
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Já quanto à distribuição por munićıpio de infecção temos a Figura 4.

Figura 4: Distribuição de casos da LV por munićıpio em 2002. Fonte: Ministério

da Saúde (2014).

Os dados epidemiológicos dos últimos 10 anos revelam a periurbanização

e a urbanização da leishmaniose visceral, destacando os surtos ocorridos no

Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Araçatuba (SP), Santarém (PA),

Corumbá (MS), Teresina (PI), Natal (RN), São Lúıs (MA), Fortaleza (CE),

Camaçari (BA) e mais recentemente as epidemias ocorridas no munićıpio de

Três Lagoas (MS) e Palmas (TO) (Ministério da Saúde, 2014).

No estado de Mato Grosso, segundo dados da Secretaria de Vigilância em

Saúde do Ministério da Saúde, há presença de um munićıpio de transmissão

intensa de LV (Várzea Grande) e outro de transmissão moderada (Barra do

Garças), além de outros munićıpios de transmissão esporádica. Em 2004, foi

realizada uma pesquisa em MT que constatou que dos 68 munićıpios presentes

na pesquisa, houve a presença do vetor da leishmaniose em 31 munićıpios (Lima,

2006).

3.1.2 Vetores, agentes etiológicos, reservatórios e ciclo de vida

Todas informações apresentadas nesta subseção foram baseadas no ma-

nual de vigilância e controle da leishmaniose visceral que se encontra na Mi-

nistério da Saúde (2014).
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Os agentes etiológicos da leishmaniose visceral são protozoários tripano-

somat́ıdeos do gênero Leishmania, parasita intracelular obrigatório das células

do sistema fagoćıtico mononuclear, com uma forma flagelada ou promastigota,

encontrada no tubo digestivo do inseto vetor e outra aflagelada ou amastigota

nos tecidos dos vertebrados (Figura 5).

Figura 5: Forma promastigota (esquerda) e amastigota (direita) do agente.

No novo mundo a Leishania chagasi é a espécie comumente isolada em

pacientes com leishmaniose visceral. Entretanto, no subcontinente indiano, há

um grupo geneticamente distinto (L. donovani) que causa leishmaniose visceral.

Quanto aos vetores da doença, são insetos denominados flebotomı́neos,

conhecidos popularmente como mosquito palha, tatuquiras, birigui, entre ou-

tros. No Brasil, duas espécies até o momento, estão relacionadas com a trans-

missão da doença: Lutzomyia longipalpis (com distribuição ampla e com forte

expansão nas cinco regiões geográficas: Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Su-

deste) e Lutzomyia cruzi, recentemente encontrada no Estado de Mato Grosso

do Sul.

A Lutzomyia longipalpis (Figura 6) adapta-se facilmente ao peridomićılio

e a variadas temperaturas, podendo ser encontrada no interior dos domićılios

e em abrigos de animais domésticos.

Figura 6: Inseto vetor da LV.
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Quanto ao ciclo biológico do vetor, se processa em quatro fases de de-

senvolvimento: ovo, larva, pupa e adulto, sendo de extrema importância a

deposição dos ovos em locais com alto teor de matéria orgânica para garantir

a alimentação das larvas, fato que explica uma maior incidência de mosquitos

no peŕıodo de chuvas, em regiões mais úmidas, locais com falta de saneamento

básico, entre outras justificações.

Quanto aos hospedeiros, na área urbana, o cão (Canis familiaris) é a

principal fonte de infecção (principal hospedeiro). A enzootia canina tem

precedido a ocorrência de casos humanos e a infeccção em cães tem sido mais

prevalente que no homem. Acredita-se que em torno de 98% dos casos de

leishmaniose em cães, tratam-se da leishmaniose visceral.

Já no ambiente silvestre, os reservatórios são as raposas (Dusiccyon vetu-

lus e Cerdocyon thous) e os marsupiais (Didelphis albiventris). No Brasil, as ra-

posas foram encontradas infectadas nas regiões Nordeste, Sudeste e amazônica.

O ciclo de vida completo da leishmaniose visceral está apresentado na

Figura 7:

Figura 7: Ciclo completo da LV.

O ciclo da doença envolve tanto hospedeiros invertebrados (mosquitos,

protozoários) quanto os vertebrados (cachorro, raposa, homem...), o que acaba

implicando, muitas vezes, em mudanças morfológicas e fisiológicas para que o

parasita se adapte em diferentes microhabitats onde as condições são muito

distintas. O ińıcio do ciclo decorre da infecção dos vetores (fêmeas) quando
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entram em contato com o sangue de mamı́feros infectados, ingerem macrófagos

parasitados por formas amastigotas, que dentro de seu organismo transformam-

se em formas promastigotas metaćıclicas.

Após esse peŕıodo, as fêmeas infectantes ao realizarem um novo repasto

sangúıneo em um hospedeiro vertebrado liberam as formas promastigotas me-

taćıclicas juntamente com a saliva do inseto. Na epiderme do hospedeiro, estas

formas são fagocitadas por células do sistema mononuclear fagocitário. No

interior dos macrófagos, no vacúolo parasitóforo, diferenciam-se em amastigo-

tas e multiplicam-se intensamente até o rompimento dos mesmos, ocorrendo

a liberação destas formas que serão fagocitadas por novos macrófagos num

processo cont́ınuo, ocorrendo então a disseminação hematogênica para outros

tecidos ricos em células do sistema mononuclear fagocitário, como lindonofos,

f́ıgado, baço e medula óssea.

3.2 Modelo matemático

A propagação da LV é descrita assumindo que a infecção ocorre entre

todas as populações (humano, mosquito e cachorro), conforme a Lei de Ação

de Massas‡.

O modelo leva em consideração o tempo de incubação do v́ırus nos

humanos (entre 2 e 6 meses) e cachorros (entre 3 e 7 meses), entretanto,

o mesmo não é considerado para os mosquitos, cujo peŕıodo de incubação é

muito baixo se comparado às demais populações (Ministério da Saúde, 2014).

Desta forma, consideramos o modelo do tipo Suscet́ıvel-Exposto-Infeccioso-

Recuperado (SEIR) para dinâmica da doença nas populações humana e canina

e para o população de mosquito o modelo do tipo Suscet́ıvel-Infeccioso (SI).

O diagrama dos compartimentos considerados para a dinâmica de trans-

missão da leishmaniose visceral está apresentando na Figura 8.

‡Lei de Aç~ao de Massas:A lei diz que a velocidade de uma reaç~ao quı́mica

elementar é proporcional a concentraç~ao dos reagentes.
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Figura 8: Esquema compartimental do modelo matemático

Cada população (humana, mosquito e cachorro) é dividida em compar-

timentos definidas como:

• Sh(t) é o número de humanos suscet́ıveis;

• Eh(t) é o número de humanos expostos;

• Ih(t) é o número de humanos infecciosos;

• Rh(t) é o número de humanos recuperados;

• Sm(t) é o número de mosquitos suscet́ıveis;

• Im(t) é o número de mosquitos infecciosos;

• Vc(t) é o número de cachorros vacinados;

• Sc(t) é o número de cachorros suscet́ıveis;

• Ec(t) é o número de cachorros expostos;

• Ic(t) é o número de cachorros infecciosos e

• Tc(t) é o número de cachorros em tratamento.

Na modelagem epidemiológica da população canina é considerada poĺıtica

de vacinação (eficácia de 100% no peŕıodo de 1 ano), o tratamento (em que cães
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infectados em tratamento não infectam mosquitos suscet́ıveis) e o controle da

doença (eutanásia), representados, respectivamente, pelas taxas αc, δ e ρ no

diagrama.

De acordo com todas as considerações, a interação entre os vertebrados

e o vetor pode ser descrita por um sistema de equações diferenciais ordinárias

não lineares dado por,



dSh

dt
= φh − (βhmIm + µh)Sh

dEh

dt
= βhmShIm − (σh + µh)Eh

dIh
dt

= σhEh − (µh + µhd + γh)Ih

dRh

dt
= γhIh − µhRh

dVc
dt

= αcSc − (ψ + µc)Vc

dSc

dt
= φc + ψVc − (µc + αc + βcmIm)Sc

dEc

dt
= βcmImSc − (µc + σc)Ec

dIc
dt

= σcEc − (µc + µcd + δ + ρ)Ic

dTc
dt

= δIc − µcTc

dSm

dt
= φm − (µm + βmhIh + βmcIc)Sm

dIm
dt

= (βmhIh + βmcIc)Sm − µmIm

(3.1)

em que, µh, µc e µm representam as taxas de mortalidade natural nas po-

pulações humana, canina e mosquito, respectivamente. As taxas µhd e µcd

indicam as taxas de letalidade da doença em humanos e cachorros. Há ainda,

as taxas β que indicam a força de infecção da doença, as taxas σc e σh que re-

presentam o número de indiv́ıduos que passam do compartimento exposto para

o infeccioso em cachorros e humanos, a taxa γh que representa os humanos que

passam da fase infecciosa para recuperado, ψ que representa os cachorros que
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não recebem o reforço anual da vacina em algum momento e passam a ser sus-

cet́ıveis e, por fim, φ representa a dinâmica vital das populações, dada pelas

expressões abaixo:

φh = µh(Sh + Eh + Ih +Rh) + µhdIh

φc = µc(Vc + Sc + Ec + Ic + Tc) + ρIC + µcdIc

φm = αm(Sm + Im)

[
1− (Sm + Im)

K

] (3.2)

sendo que K é a capacidade suporte dos mosquitos e αm a taxa de crescimento

intŕınseca dos mesmos.

3.3 Pontos de equiĺıbrio

Os pontos de equiĺıbrio são obtidos resolvendo o sistema de equações

(3.1) em que todas as derivadas são nulas, como segue,



φh − (βhmIm + µh)Sh = 0 βcmImSc − (µc + σc)Ec = 0

βhmShIm − (σh + µh)Eh = 0 σcEc − (µc + µcd + δ + ρ)Ic = 0

σhEh − (µh + µhd + γh)Ih = 0 δIc − µcTc = 0

γhIh − µhRh = 0 φm − (µm + βmhIh + βmcIc)Sm = 0

αcSc − (ψ + µc)Vc = 0 (βmhIh + βmcIc)Sm − µmIm = 0

φc + ψVc − (µc + αc + βcmIm)Sc = 0

(3.3)

Foram obtidos dois pontos de equiĺıbrio triviais e um endêmico, que são:

P1 =

(
S∗h, 0, 0, 0, V

∗
c ,

(
ψ + µc

αc

)
V ∗c , 0, 0, 0, 0, 0

)
P2 =

(
S∗h, 0, 0, 0, V

∗
c ,

(
ψ + µc

αc

)
V ∗c , 0, 0, 0,

(
1− µm

αm

)
K, 0

)
P3 = (Sh, Eh, I

∗
h, Rh, Vc, Sc, Ec, I

∗
c , Tc, Sm, Im)

em que,
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Sh =
(σh + µh)(µh + µhd + γh)

βhmσh

αm

αm − µm

I∗h
K
, Eh =

(µh + µhd + γh)

σh
I∗h,

Rh =
γh
µh
I∗h, Vc =

αc(µc + σc)(µc + µcd + δ + ρ)

(ψ + µc)βcmσc

αm

αm − µm

I∗c
K
,

Sc =
(µc + σc)(µc + µcd + ρ+ δ)

βcmσc

αm

αm − µm

I∗c
K
,

Ec =
(µc + µcd + δ + ρ)

σc
I∗c , Tc =

δ

µc
I∗c ,

Sm =
µmK

(βmhI∗h + βmcI∗c )

(
1− µm

αm

)
, Im = K

(
1− µm

αm

)
e S∗h, V ∗c , I∗h e I∗c são livres.

Sejam Nh(t) e Nc(t) a população total de humanos e cães, respec-

tivamente, no instante t, isto é, Nh(t) = Sh(t) + Eh(t) + Ih(t) + Rh(t) e

Nc(t) = Vc(t) + Sc(t) + Ec(t) + Ic(t) + Tc(t).

Uma vez que
dSh

dt
+
dEh

dt
+
dIh
dt

+
dRh

dt
= 0 e

dVc
dt

+
dSc

dt
+
dEc

dt
+

dIc
dt

+
dTc
dt

= 0, segue que, Nh(t) e Nc(t) são constantes e determinadas pela

condição inicial do sistema (3.1), isto é, Nh = Sh(0) + Eh(0) + Ih(0) + Rh(0)

e Nc = Vc(0) + Sc(0) + Ec(0) + Ic(0) + Tc(0). Assim, podemos determinar as

variáveis livres S∗h, V ∗c , I∗h e I∗c dos pontos de equiĺıbrio, como segue,

S∗h = Nh, V ∗c =
1

a+ 1
Nc, I

∗
h =

Nh

b
, I∗c =

Nc

d
em que,

a =
ψ + µc

αc
,

b =
(σh + µh)(µh + µhd + γh)

βhmσh

αm

αm − µm

1

K
+

(µh + µhd + γh)

σh
+ 1 +

γh
µh

,

d =
e

a
+ e+

(µc + µcd + δ + ρ)

σc
+

δ

µc
+ 1,

e =
(µc + σc)(µc + µcd + ρ+ δ)

βcmσc

αm

αm − µm

1

K
.

O ponto de equiĺıbrio P1 representa a população livre da doença com

a extinção da população dos mosquitos e o ponto de equiĺıbrio P2 representa

a população livre da doença em conv́ıvio com a população de mosquitos e o

ponto de equiĺıbrio P3 representa a endemia na população.

3.4 Número de reprodutibilidade basal da doença

O número básico de reprodução ou reprodução basal (R0) é o número

esperado de casos secundários produzidos, em uma população completamente
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suscet́ıvel, por um único indiv́ıduo infeccioso. Se R0 < 1, um indiv́ıduo infec-

tado produz menos de um novo indiv́ıduo infectado ao longo de seu peŕıodo

infeccioso, e a infecção não pode crescer. Por outro lado, se R0 > 1 então cada

indiv́ıduo infectado produz, em média, mais de uma nova infecção, e a doença

pode invadir a população.

Será apresentado em sequência o cálculo desse número via metodologia

exposta em van den Driessche e Watmough (2002).

Seja x = (Eh, Ih, Ec, Ic, Im, Sh, Rh, Sc, Tc, Vc, Sm), em que as cinco co-

ordenadas iniciais representam os indiv́ıduos que pertencem a algum compar-

timento considerado infeccioso e as últimas seis coordenadas representam os

indiv́ıduos que não são considerados infecciosos.

Determinaremos as taxas de novas infecções e outras taxas de trans-

ferências da seguinte maneira:

• Fi(x) representa a taxa de aparecimento de novas infecções no compar-

timento i.

• V−i (x) é a taxa de transferência de indiv́ıduos para fora do compartimento

i.

• V+
i (x) é a taxa de transferência dos indiv́ıduos para cada compartimento

i.

Assim, obtemos

F1 = βhmShIm V+
1 = 0 V−1 = (σh + µh)Eh

F2 = 0 V+
2 = σhEh V−2 = (µh + µhd + γh)Ih

F3 = βcmImSc V+
3 = 0 V−3 = (µc + σc)Ec

F4 = 0 V+
4 = σcEc V−4 = (µc + µcd + δ + ρ)Ic

F5 = (βmhIh + βmcIc)Sm V+
5 = 0 V−5 = µmIm

F6 = 0 V+
6 = φh V−6 = (βhmIm + µh)Sh

F7 = 0 V+
7 = γhIh V−7 = µhRh

F8 = 0 V+
8 = φc + ψVc V−8 = (µc + αc + βcmIm)Sc

F9 = 0 V+
9 = δIc V−9 = µcTc

F10 = 0 V+
10 = αcSc V−10 = (ψ + µc)Vc

F11 = 0 V+
11 = φm V−11 = (µm + βmhIh + βmcIc)Sm.

O próximo passo consiste em determinar as matrizes F e V , que tomam,

por definição, o seguinte formato:
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F =



∂F1

∂x1

∂F1

∂x2
. . .

∂F1

∂xj
∂F2

∂x1

∂F2

∂x2
. . .

∂F2

∂xj
...

...
. . .

...
∂Fi

∂x1

∂Fi

∂x2
. . .

∂Fi

∂xj


j×i

e V =



∂V1
∂x1

∂V1
∂x2

. . .
∂V1
∂xj

∂V2
∂x1

∂V2
∂x2

. . .
∂V2
∂xj

...
...

. . .
...

∂Vi
∂x1

∂Vi
∂x2

. . .
∂Vi
∂xj


j×i

,

em que i, j = (1, 2, ..., 5) e correspondem aos cinco primeiros compartimentos

com indiv́ıduos infectados em ambas as matrizes F e V e Vi(x) = V−i (x) −
V+
i (x). Calculando as derivadas parciais são obtidas as seguintes matrizes:

F =


0 0 0 0 βhmS

∗
h

0 0 0 0 0

0 0 0 0 βcmS
∗
c

0 0 0 0 0

0 βmhS
∗
m 0 βmcS

∗
m 0


e

V =


(σh + µh) 0 0 0 0

−σh (µh + µhd + γh) 0 0 0

0 0 (µc + σc) 0 0

0 0 −σc (µc + µcd + δ + ρ) 0

0 0 0 0 µm

 .

As variáveis S∗h, S∗c e S∗m contida na matriz F foram determinadas na

subseção (3.3), para não carregar as matrizes e expressões que as envolvam não

substituiremos seus valores nesta subseção.

O número de reprodução básico da doença, R0, é definido como o raio

espectral da matriz FV −1, isto é,

R0 = ρ (FV −1) (3.4)

A matriz inversa de V é dada por,
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1

(σh + µh)
0 0 0 0

σh
(σh + µh)χh

1

χh
0 0 0

0 0
1

(µc + σc)
0 0

0 0
σc

(µc + σc)χc

1

χc
0

0 0 0 0
1

µc


e a matriz produto FV −1 é dada por,



0 0 0 0
βhmS

∗
h

µc

0 0 0 0 0

0 0 0 0
βcmS

∗
c

µc

0 0 0 0 0
βmhσhS

∗
m

(σh + µh)χh

βmhS
∗
m

χh

βmcσcS
∗
m

(µc + σc)χc

βmcS
∗
m

χc
0


em que χh = (µh + µhd + γh) e χc = (µc + µcd + δ + ρ).

Dada a matriz produto, é calculado o polinômio caracteŕıstico da matriz

FV −1 da seguinte maneira:

P (λ) = det(FV −1 − λI) (3.5)

sendo I a matriz identidade. Dáı, obtemos o seguinte resultado:

P (λ) = λ

(
−λ4 +

βmhS
∗
mσh

(σh + µh)χh

βhmS
∗
h

µc
+

βmcS
∗
mσc

(µc + σc)χc

βcmS
∗
c

µc

)
. (3.6)

Dado o polinômio caracteŕıstico, obtemos o raio espectral dado por:

R0 = 4

√
βhmβmhσhS

∗
mS
∗
h

(σh + µh)χhµc
+
βmcβcmσcS

∗
cS
∗
m

(µc + σc)χcµc
. (3.7)

Substituindo os valores de S∗h = Nh, S∗c =
a

a+ 1
Nc e S∗m =

(
1− µm

αm

)
K

em (3.7) obtemos,

R0 = 4

√
βhmβmhσh(αm − µm)KNh

(σh + µh)χhµcαm
+
βmcβcmσc(αm − µm)aKNc

(µc + σc)χcµc(a+ 1)αm
. (3.8)
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3.5 Análise dos pontos de equiĺıbrio

A análise de estabilidade dos pontos de equiĺıbrio é realizada através da

Matriz Jacobiana. A Jacobiana (J) do Sistema de Equações 3.1, por blocos de

4 submatrizes é dada por:

J =

[
J1 J2

J3 J4

]
11X11

em que,

J1 =



−βhmIm µh (µh + µhd) µh 0 0

βhmIm −(σh + µh) 0 0 0 0

0 σh −χh 0 0 0

0 0 γh −µh 0 0

0 0 0 0 −(ψ + µc) αc

0 0 0 0 (ψ + µc) −(αc + βcmIm)



J2 =



0 0 0 0 −βhmSh∗
0 0 0 0 βhmSh∗
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

µc (µc + ρ+ µcd) µc 0 −βcmSc



J3 =


0 0 0 0 βcmIm 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 −βmhSm 0 0 0

0 0 βmhSm 0 0 0



J4 =



−(µc + σc) 0 0 0 βcmSc

σc −χc 0 0 0

0 δ −µc 0 0

0 −βmcSc 0 αm − (
2

K
αmSm + µm) αm −

2

K
αmIm

0 βmcSm 0 βmhIh + βmcIc −µm
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Por conseguinte, será feita a análise de estabilidade dos pontos de equiĺıbrio

triviais e do ponto de equiĺıbrio endêmico.

Os autovalores da matriz jacobiana avaliada em P1 são: 0,−(σh+µh),−(µh+

µhd + γh),−µh,−(µc + σc),−(µc +µcd + ρ+ δ),−µc, (αm−µm),−µm, mais os

autovalores da matriz B, definida por:[
−(µc + ψ) αc

(µc + ψ) −αc

]
O polinômio caracteŕıstico da matriz B é dado por:

λ2 + (ψ + µc + αc)λ− (ψαc + µcαc) = 0 (3.9)

Logo, tem-se:

λ1,2 =
−(ψ + µc + αc)±

√
(ψ + µc + αc)2 + 4(ψαc + µcαc)

2

Como,

λ1 =
−(ψ + µc + αc) +

√
(ψ + µc + αc)2 + 4(ψαc + µcαc)

2
> 0,

segue que o ponto de equiĺıbrio P1 é instável, visto que pelo menos um autovalor

é positivo.

A instabilidade deste ponto representa que não haverá o cenário em que

a extinção dos mosquitos ocorrerá e a população ficará livre da doença.

O ponto de equiĺıbrio P2, que representa a população livre da doença em

conv́ıvio com os mosquitos, será assintoticamente estável se R0 < 1 (van den

Driessche e Watmough, 2002, ver Theorem 2), isto é, se

βhmβmhσh(αm − µm)KNh

(σh + µh)χhµcαm
+
βmcβcmσc(αm − µm)aKNc

(µc + σc)χcµc(a+ 1)αm
< 1. (3.10)

4. Resultados

Nesta seção apresentaremos as simulações e resultados obtidos através

da implementação do modelo matemático.
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Na tabela abaixo, temos os valores dos parâmetros utilizados para a

simulação numérica do modelo em que o ponto de equiĺıbrio P2, que representa

a população livre da doença em conv́ıvio com os mosquitos é assintoticamente

estável. Alguns desses valores foram obtidos de Rosales (2006) e Alvarenga

et al. (2010). Segue a tabela:

Tabela 1: Parâmetros para análise de estabilidade de P2.

Parâmetros Média

µh 0,02

µhd 0,1

γh 0,58

σh 0,25

βhm 0,00001

βcm 0.0002

µc 0,01

µcd 0,1

δ 0,33

σc 0,2

ψ 0,083

ρ 0,1

αc 0,1

µm 0,0141

αm 0,02

βmh 0,0000008

βmc 0,0000009

K 1000000

Para os parâmetros apresentados acima, obteve-se R0 = 0, 84 < 1, que

é condição suficiente para a garantir a estabilidade do ponto de equiĺıbrio que

representa a população livre da doença em conv́ıvio com o mosquito.

A Figura 9 apresenta as projeções dos humanos suscet́ıveis, expostos,

infecciosos e recuperados do modelo (3.1).
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Figura 9: Simulação em 6 meses das projeções Sh(t), Eh(t), Ih(t) e Rh(t).

Pode ser verificado na Figura 9 que tanto as populações de infecciosos

quanto dos expostos são decrescentes e praticamente não há variação na po-

pulação dos suscet́ıveis. Além disso, a população de recuperados cresce neste

tempo de simulação, entretanto, para um tempo suficientemente grande, a po-

pulação dos recuperados tenderá a zero.

A seguir, a Figura 10 mostra as projeções caninas de suscet́ıveis, expos-

tos, infecciosos, em tratamento e vacinados da solução do modelo (3.1).
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Figura 10: Simulação em 6 meses das projeções Sc(t), Ec(t), Ic(t), Th(t) e Vc(t).
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Verifica-se na Figura 10 que a população suscet́ıvel dos cachorros é de-

crescente, assim como dos infecciosos, todavia, a população dos vacinados é

crescente. Como o ponto de equiĺıbrio que representa a população livre da

doença e em conv́ıvio do mosquito é estável, segue que a população canina

em tratamento começará a decrescer para um tempo suficientemente grande e

convergirá para zero.

O gráfico da Figura 11 mostra as projeções dos infecciosos humanos,

cachorros e mosquitos da solução do modelo (3.1), no qual nota-se que as três

populações decrescem no tempo.
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Figura 11: Simulação dos infecciosos em 6 meses da população infecciosa.

Para obter as simulações numéricas do modelo em que o ponto de equiĺıbrio

P2 é instável, foram utilizados os mesmos parâmetros da Tabela 1 modificando

as taxas de contato β de tal forma que R0 > 1, indicando que provavelmente

a doença invadirá as populações. Segue abaixo os valores dos parâmetros mo-

dificados:
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Tabela 2: Mudanças nos valores das taxas de contato.

Parâmetros Média

βcm 0.004

βhm 0.003

βmc 0.00005

βmh 0.00003

Para as alterações dos valores do parâmetros obtemos R0 = 5.97 > 1.

As Figuras 12 e 13 representam as projeções dos suscet́ıveis, expostos

mais infecciosos e recuperados da população humana e as projeções dos sus-

cet́ıveis, expostos mais infecciosos, em tratamento e vacinados da população

canina da solução do modelo (3.1). Para melhorar a percepção da quantidade

de infectados em cada instante do tempo, somamos as curvas dos expostos com

a dos infecciosos.
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Figura 12: Projeções Sh(t), Eh(t) + Ih(t) Rh(t) em 12 meses.
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Figura 13: Projeções Sc(t), Ec(t) + Ic(t), Tc(t) e Vc(t) em 12 meses.

Verifica-se um surto epidêmico em ambas populações em que a doença

invade as populações.

4.1 Eficiência da eutanásia no controle da doença

Para verificar o impacto da eutanásia (ρ) no controle da doença, consi-

deramos o cenário em que R0 > 1, isto é, em que a doença invade a população,

como exposto na seção anterior, e utiliza-se parâmetros ρ de 50% e 80% de

cachorros infecciosos sendo eutanasiados por mês.

Os resultados obtidos para a população canina estão organizados na

tabela abaixo,

Tabela 3: Impacto da eutanásia na população de cachorros.

ρ R0

no máx de cachorros

infectados (Y0)
Tempo em meses p/ Y0

0.1 5.97 54 5,5

0.5 5.7 53 6.9

0.8 5.61 53 8.19

Pode ser observado que não houve controle na propagação da doença

quando é aumentada a porcentagem de cachorros eutanasiados, há somente um
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retardo no surto epidêmico. Por exemplo, com 10% de eutanásia nos cachorros

infecciosos ao mês, chega-se num valor máximo de 54 cachorros infectados (ex-

postos+infecciosos) em 5 meses e meio e com 80% de eutanásia ao mês tem-se

praticamente o mesmo valor só que em 8 meses.

Na tabela abaixo, estão os resultados obtidos para a população de hu-

manos.

Tabela 4: Impacto da eutanásia canina na população de humanos.

ρ R0

no máx de humanos

infectados (Y1)
Tempo em meses p/ Y1

0.1 5.97 105 5,5

0.5 5.7 105 6.8

0.8 5.61 104 7.8

Com os resultados apresentados na tabela acima, pode-se dizer que os

impactos na população de humanos são muito semelhantes ao dos cães, adiando

somente o tempo de ápice de infectados da doença e não alterando o número

de indiv́ıduos infectados.

4.2 Eficiência da vacina no controle da doença

Para avaliar a eficiência da vacina no controle de propagação da doença,

também será considerado o cenário em que a doença invade a população, va-

riando as taxas de vacinação para 50% e 80%. Os resultados obtidos estão

organizados na tabela abaixo.

Tabela 5: Impacto da vacinação na população de cachorros.

αc R0

no máx. de cachorros

infectados (Y0)
Tempo em meses p/ Y0

0.1 5.97 54 5,5

0.5 5.53 40 4.6

0.8 5.44 35 4,4

O aumento da vacinação nos cães surtiram mudanças quantitativas na

população de cachorros infectados e também no tempo do surto epidêmico.



Dinâmica de propagação da leishmaniose visceral 211

Quanto aos resultados obtidos para a população de humanos, tem-se:

Tabela 6: Impacto da vacinação canina na população de humanos.

αc R0

no máx de humanos

infectados (Y1)
Tempo em meses p/ Y1

0.1 5.97 105 5,5

0.5 5.53 105 7.4

0.8 5.44 104 8.8

Desta forma, podemos dizer que os impactos na população de humanos

infectados com o aumento da vacinação nos cachorros é quase nulo e há um

retardo para o auge da epidemia.

5. Conclusões

O processo de expansão e urbanização da Leishmaniose Visceral conduz

a necessidade de investigações epidemiológicas para se estabelecerem medidas

eficazes de controle, como realizado neste artigo.

A instabilidade do ponto de equiĺıbrio P1 indica que jamais haverá o

cenário da extinção da população do mosquito deixando a população livre da

doença.

Percebemos que a estabilidade de P2 depende de vários parâmetros, en-

tretanto, a maioria dos parâmetros do modelo são determinados a priori, tal

como, mortalidade natural de humanos e cachorros, letalidade da doença nos

cachorros, tempo de incubação e peŕıodo infecciosos nos humanos e cachorros.

Desta forma, para que a população fique livre da doença e em conv́ıvio com o

mosquito dependerá efetivamente da diminuição da força da infeção da doença

e aumento da eutanásia e vacinação.

Em um cenário em que há instabilidade de P2 e que a doença invade a

população, a eutanásia não é um controle eficiente para a contenção da doença,

visto que o auge do surto epidêmico sempre é alcançado, independente da

porcentagem de cachorros eutanasiados por mês. A única alteração percebida

acontece no retardo do surto epidêmico quando aumentada a porcentagem de

cachorros eutanasiados. Desta forma, pode-se concluir que a eutanásia canina

não surte efeito algum na dinâmica de propagação da doença.
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Neste mesmo cenário em que a doença invade a população, verifica-se que

a vacinação é um bom controle para o combate da doença, diminuindo o número

máximo de infectados (expostos+infecciosos) na população canina e retardando

o número máximo de infectados na população humana. Entretanto, mesmo a

vacina sendo um bom tipo de controle para a doença, não é o suficiente, como

pode ser visto nos valores de R0 expostos na Tabelas 5 e 6. Portanto, conclui-se

que para melhor eficiência de controle da doença também é necessário realizar

algum tipo de controle no mosquito.
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Resumo. A varicela e o herpes-zóster são doenças comuns no Brasil. Em ge-

ral, não são consideradas letais, mas geram um custo elevado quando o infec-

tado necessita de algum tipo de tratamento, além do risco de morte. Portanto,

neste trabalho, um modelo matemático é proposto para determinar uma es-

tratégia de controle adequada com custo ótimo para o combate a varicela, onde

considera-se o controle por vacinação da população e para a dinâmica a relação

entre a varicela e a herpes-zóster que possuem o mesmo agente causador o v́ırus

varicela-zóster. A teoria de controle ótimo é utilizada para minimizar os custos

gerados com o tratamento e internações dos infectados com varicela e, ou, com

herpes-zóster, assim como toda a loǵıstica que uma campanha de vacinação

necessitaria. O modelo matemático que descreve a dinâmica do v́ırus na po-

pulação com vacinação é baseado em equações diferenciais ordinárias, que são

as restrições sob as quais minimizamos o funcional custo. Ao vacinar apenas

1% da população verificou-se vantagens financeiras além de diminuir o número

de infectados e, consequentemente, a perda inestimável de vidas humanas.
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1 Introdução

A varicela causada pelo v́ırus varicela-zoster e popularmente conhecida

como catapora no Brasil é uma doença infecciosa, muito comum na infância.

Embora a catapora seja mais comum em crianças entre um e dez anos ela pode

ocorrer em pessoas suscet́ıveis de qualquer faixa etária. A doença se manifesta

por meio de febre e aparecimento de veśıculas (bolhas) com conteúdo claro

e bordas avermelhadas na pele do corpo, que coçam. Ainda que a doença

se manifeste de forma fraca ela confere ao indiv́ıduo imunidade permanente

(Castiñeiras et al., 2003).

Ainda segundo Castiñeiras et al. (2003) a doença é altamente trans-

misśıvel e cerca de 90% dos indiv́ıduos suscet́ıveis que convivem com uma pessoa

infectada manifestarão a doença. A transmissão do v́ırus é dada principalmente

pelo contato direto entre indiv́ıduos suscet́ıveis e indiv́ıduos infectados através

da secreção respiratória (got́ıculas de saliva, espirro, tosse) ou pelo contato di-

reto com o ĺıquido das veśıculas. É posśıvel ainda a transmissão da varicela

durante a gestação através da placenta, podendo levar a defeitos congênitos no

bebê, segundo Fiocruz (2015). Na grande maioria dos casos o próprio sistema

imunológico controla a replicação viral e o indiv́ıduo evolui para a cura da

doença, mesmo sem tratamento espećıfico. Contudo, os mecanismos de defesa

não eliminam completamente o v́ırus, e o agente infeccioso permanece latente

no organismo por toda a vida (Fiocruz, 2015).

Uma doença secundária decorrente da reincidência tardia do v́ırus que

permanece latente no organismo é a herpes-zóster, também conhecida como

cobreiro. Esta, por sua vez é mais comum em adultos e, segundo Fiocruz (2015),

representa risco a pacientes imunocomprometidos ou portadores de doenças

crônicas. O v́ırus permanece latente nos gânglios próximos à coluna vertebral e

quando encontra condições favoráveis de desenvolvimento, geralmente quando

o sistema imunológico fica enfraquecido, o v́ırus reativa-se e chega à pele através

dos nervos correspondentes ao gânglios. Os primeiros e dolorosos sintomas da

doença são formigamentos, pele senśıvel ou queimação no músculo devido à

inflamação do nervo. Em alguns casos, especialmente em pessoas idosas, esse

quadro pode se agravar causando dores insuportáveis principalmente quando

atingem pessoas idosas até, ou após, o final do quadro cutâneo caracterizando

a neuralgia pós-herpética. Este quadro cutâneo se caracteriza pela formação

de bolhas seguindo o trajeto de um nervo, limitam-se a um lado do corpo

por onde passa o nervo atingido. A herpes zóster tem quadro pleomórfico



Estratégias de Vacinação na Dinâmica da Varicela 217

(isto é, a ocorrência de duas ou mais formas estruturais durante o ciclo de

vida), causando desde doença benigna até outras formas graves, com êxito

letal (Ferreira, 2015).

Uma pessoa suscet́ıvel pode vir a adquirir varicela por contato com do-

ente de qualquer uma das formas: varicela ou herpes-zóster. Dependendo da

condição do hospedeiro a internação hospitalar pode ser necessária gerando um

alto custo. Uma das medidas que vem sendo utilizada na prevenção da varicela

é a vacinação da população.

Com base na importância da vacina para o controle da varicela e con-

sequentemente a melhora na qualidade de vida das pessoas, o estudo de um

modelo que descreve a dinâmica da varicela e leva em consideração o processo

de vacinação dos indiv́ıduos.

No entanto, uma questão importante que os gestores públicos levam em

consideração num contexto de vacinação é o custo que essa ação gera ao páıs

em contrapartida com os custos advindos de tratamentos a base de drogas

e internações hospitalares quando não se aplica nenhuma ação de controle.

Sendo assim, nosso principal objetivo ao sugerirmos a vacinação da população

como medida de controle contra a varicela é encontrar estratégias de vacinação

eficazes ao controle da doença minimizando os gastos gerados por essa ação

juntamente com os gastos no tratamento dos indiv́ıduos infectados.

2 Modelo matemático

De acordo com a dinâmica da varicela e da herpes-zóster consideramos a

população total de humanos no tempo, N , subdividida em seis classes distintas:

S suscet́ıveis,

V vacinados,

Iv infectados por varicela (catapora),

Rv recuperados da varicela,

Iz infectados por herpes-zóster (cobreiro) e por fim

Rz indiv́ıduos recuperados da herpes-zóster.

Dáı, em cada instante de tempo, t, temos

N = S + V + Iv +Rv + Iz +Rz

Para o nosso problema vamos considerar a população total constante no peŕıodo

de observação, pois estratégias de vacinação são definidas por gestores públicos
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que possuem um tempo definido para poderem atuar, o peŕıodo do mandato

do gestor.

2.1 Modelo da dinâmica

Vieira et al. (2020) propõem uma descrição da dinâmica do v́ırus varicela-

zoster na população considerando a varicela e a herpes-zóster e provam que

ambas possuem um comportamento periódico tendo uma frequência de apro-

ximadamente 3 anos. Já Shulgin et al. (1998) realizam um estudo sobre um

modelo epidêmico considerando vacinação. Assim, baseados nesses dois traba-

lhos propomos um modelo matemático que consiste em equações diferenciais

ordinárias acopladas para a dinâmica do v́ırus varicela-zóster na população

humana e com uma estratégia de controle, a vacinação, dado por

dS

dt
= µN − (k1Iv + k2Iz)S − φS − µS + βV

dV

dt
= φS − σ (k1Iv + k2Iz)V − µV − βV

dIv
dt

= −µIv − γvIv + (k1Iv + k2Iz) (S + σV ) (1)

dRv

dt
= γvIv − αRv − µRv

dIz
dt

= αRv − γzIz − µIz

dRz

dt
= γzIz − µRz,

onde φ é a taxa de vacinação em cada instante de tempo, µ é a taxa de na-

talidade/mortalidade naturais, k1 e k2 são as taxas de infecção por um in-

div́ıduo com varicela e com herpes-zóster, respectivamente, σ é a probabilidade

de alguém vacinado desenvolver varicela, β é a taxa em que a vacina deixa

de fazer efeito, no caso, aproximadamente depois de dez anos, γv e γz são as

taxas de recuperação dos indiv́ıduos infectados por varicela e por zóster, res-

pectivamente, e α é a taxa em que indiv́ıduos recuperados da varicela passam

a desenvolver a herpes-zóster. Todos os parâmetros citados são positivos.

Explicitada a dinâmica do v́ırus varicela-zoster na população, daremos

atenção agora aos custos gerados pela prevenção (vacina) e tratamento dos

indiv́ıduos infectados pelo v́ırus.
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2.2 Controle ótimo

Sejam c1 o custo de tratamento para cada indiv́ıduo infectado por vari-

cela e c2 o custo do tratamento para cada indiv́ıduo infectado por herpes-zóster

por unidade de tempo. Logo o custo total para se tratar tanto indiv́ıduos in-

fectados por varicela quanto por zóster é dado por

c1Iv(t) + c2Iz(t). (2)

Sendo o custo da vacina dado por c3, então

c3φ(t)S(t) (3)

é o custo com a vacinação da população a cada instante de tempo t. Conside-

ramos também o termo quadrático c4φ
2(t) que é introduzido na equação para

indicar os custos não-lineares potencialmente decorrentes em ńıveis de inter-

venção elevados (Wang e Modnak, 2011). Sendo assim, o custo total por uni-

dade de tempo com os gastos referentes ao tratamento e prevenção da doença

em questão é dado por:

c1Iv(t) + c2Iz(t) + c3φ(t)S(t) + c4φ
2(t). (4)

A fim de otimizar os gastos com a prevenção e tratamento das doenças

causadas pelo varicela-zóster precisamos minimizar, sob as restrições explici-

tadas em (1), o seguinte funcional objetivo:

J(φ, d) =

∫ T

0

[

c1Iv(t) + c2Iz(t) + c3φ(t)S(t) + c4φ
2(t)

]

e−rt dt (5)

onde d expressa o dia de ińıcio da vacinação e φ(t) = 0 quando t < d. Em (5),

e−rt é um termo econômico usado para transformar valores correntes em valores

presentes e r é a taxa de desconto, nesse caso, constante. Sendo a população

total constante temos que

Rz = N − (S + V + Iv +Rv + Iz)

em cada instante de tempo t. Podemos, dessa forma, desconsiderar a restrição

dRz

dt
= γzIz − µRz.

Lembrando que min{J} = −max{−J}, nos atentaremos em encontrar

o max{−J} e para tanto usaremos o Prinćıpio do Máximo de Pontryagin (Fer-

reira, 2015; Lenhart e Workman, 2007). Sendo assim, o funcional objetivo que
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desejamos agora maximizar passa a ser:

J(φ, d) =

∫ T

0

−

[

c1Iv(t) + c2Iz(t) + c3φ(t)S(t) + c4φ(t)
2
]

e−rt dt. (6)

Primeiramente vamos encontrar o Hamiltoniano do valor presente (valor

atual do investimento que será feito), que nesse caso será dado como se segue:

H =−

(

c1Iv + c2Iz + c3φS + c4φ
2
)

e−rt

+ λS

dS

dt
+ λV

dV

dt
+ λIv

dIv
dt

+ λRv

dRv

dt
+ λIz

dIz
dt

, (7)

onde λτ , com τ = S, V, Iv, Rv e Iz, são as variáveis adjuntas. Usaremos o

Hamiltoniano do valor corrente (ou seja, expresso exatamente com os dados da

época) que é dado por:

H̃ =−

(

c1Iv + c2Iz + c3φS + c4φ
2
)

+ λ̃S

[

µN − (k1Iv + k2Iz)S − φS − µS + βV
]

+ λ̃V

[

φS − σ(k1Iv + k2Iz)V − µV − βV
]

+ λ̃Iv

[

− µIv − γvIv + (k1Iv + k2Iz)(S + σV )
]

+ λ̃Rv

[

γvIv − αRv − µRv

]

+ λ̃Iz

[

αRv − γzIz − µIz
]

, (8)

onde H̃ = ertH e λ̃τ = ertλτ .

Como sabemos que

dλτ

dt
= −

∂H

∂τ
⇒

dλ̃τ

dt
=

(

ertλτ

)

′

= rλ̃τ −

∂H̃

∂τ
, (9)

então, como pode ser visto em (Ferreira, 2015; Lenhart e Workman, 2007),

as equações adjuntas que o controle ótimo φ∗ e os estados associados S∗, V ∗,

I∗v , R∗

v e I∗z devem satisfazer, são dadas pelo seguinte sistema de equações

diferenciais

dλ̃S

dt
= λ̃S

(

r + k1Iv + k2Iz + φ+ µ
)

− λ̃V φ− λ̃Iv

(

k1Iv + k2Iz
)

+ c3φ

dλ̃V

dt
= −λ̃Sβ + λ̃V

(

r + σk1Iv + σk2Iz + µ+ β
)

− λ̃Ivσ
(

(k1Iv + k2Iz
)

dλ̃Iv

dt
= λ̃Iv

(

r − k1S − k1σV + µ+ γv
)

+ λ̃S

(

k1S
)

+ λ̃V

(

k1σV
)

+ c1

dλ̃Rv

dt
= λ̃Rv

(

r + µ+ α
)

− λ̃Izα (10)
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dλ̃Iz

dt
= λ̃Iz

(

r + µ+ γz
)

+ λ̃S

(

k2S
)

+ λ̃V

(

k2σV
)

− λ̃Iv

(

k2S + k2σV
)

+ c2

que satisfazem às condições de transversalidade λ̃τ (T ) = 0.

O conjunto de soluções admisśıveis, ou controles admisśıveis, para um

dado valor de d pode ser expresso por:

Γ(d) =
{

φ(t) | 0 ≤ φ(t) ≤ φmax, φ(t) = 0, ∀ t < d
}

, (11)

onde o termo φmax denota a taxa máxima de vacinação posśıvel a cada instante

de tempo. Esse limitante é devido a fatores externos, bem como transporte,

armazenamento das vacinas e ainda a dificuldade efetiva de se vacinar um

número muito grande de pessoas por dia. Sendo

∂H̃

∂φ
=

(

− c3 − λ̃S(t) + λ̃V (t)
)

S(t)− 2c4φ(t),

a condição de otimalidade abordada em (Ferreira, 2015; Lenhart e Workman,

2007), nos dá:

∂H̃

∂φ
= 0 ⇒ φ(t) =

−c3 − λ̃S(t) + λ̃V (t)

2c4
S(t)

⇒ 0 ≤

−c3 − λ̃S(t) + λ̃V (t)

2c4
S(t) ≤ φmax,

∂H̃

∂φ
< 0 ⇒ φ(t) = 0 (12)

⇒ 0 >
(

− c3 − λ̃S(t) + λ̃V (t)
)

S(t),

∂H̃

∂φ
> 0 ⇒ φ(t) = φmax

⇒ 0 <
(

− c3 − λ̃S(t) + λ̃V (t)
)

S(t) + 2c4φmax.

As inequações (12) explicitam a solução anaĺıtica do nosso modelo visto

que nosso controle e estados associados satisfazem as condições necessárias para

ser considerado ótimo segundo (Ferreira, 2015; Lenhart e Workman, 2007). No

entanto, devido à não linearidade dos nossos sistemas de equações, para uma

melhor análise da dinâmica do nosso problema de controle ótimo, precisamos

resolvê-lo também numericamente. Para realizar tais simulações numéricas uti-

lizamos também o método Forward-Backward Sweep, que pode ser encontrado

em Lenhart e Workman (2007), no Caṕıtulo 4, p. 49-56.
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3 Simulações

Para realizar as simulações numéricas lançamos mão aos parâmetros de

(Vieira et al., 2020) inclúıdos na Tabela 1, veja Anexo A. Para as primeiras

simulações consideramos que o primeiro surto de varicela na população se ini-

ciou sem a aplicação de qualquer estratégia de controle, no caso, sem vacinação.

Depois com uma vacinação constante. As condições iniciais (CI) para o ińıcio

da varicela são dados por

S(0) = 0,999, V (0) = 0, Iv(0) = 0,001, Rv(0) = 0 e Iz(0) = 0. (13)

Consideramos também cenários a longo prazo, nesse caso o v́ırus é considerado

estabelecido na população, o que é refletido por essa outra escolha das CI

S(0) = 0,18, V (0) = 0, Iv(0) = 0, Rv(0) = 0,49 e Iz(0) = 0,001 (14)

Em ambos os casos consideramos que a população total é unitária N = 1 para

todo o tempo.

3.1 Avaliando a vacinação
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Figura 1: Simulação das populações sem vacinação (gráfico superior) e

com vacinação (gráfico inferior).

A Figura 1 compara a evolução das poluções com e sem vacinação. No

gráfico superior temos o resultado da simulação sem considerar vacinação, ou
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seja, φ = 0 no modelo (1). Consideramos ainda os parâmetros da Tabela 1,

as CI (13) e 100 dias de simulação, pois, em geral, os surtos de catapora são

recorrentes no inverno (Ferreira, 2015). Note que devido a força de infecção

rapidamente a varicela se espalha e atinge praticamente toda a população,

tendo um pico de infectados superior a 0,5. Já no gráfico inferior são utilizados

as mesmas CI e parâmetros, mas é vacinada continuamente 1% da população,

note que agora o pico de infectados por varicela ocorre praticamente no mesmo

peŕıodo, mas com uma intensidade inferior a 0,5. Logo a vacinação trouxe

benef́ıcios a população.
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Figura 2: Comparação da população de infectados por varicela sem va-

cinação (gráfico da esquerda) e com vacinação (gráfico da direita).
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Figura 3: Comparação da população de infectados por varicela sem va-

cinação (gráfico da esquerda) e com vacinação (gráfico da direita), cada

unidade de tempo corresponde a 70 anos.

Na Figura 2 são exibidos os comportamentos da população de infectados

com varicela, Iv, considerando um cenário onde a doença já está estabelecida,

CI (14), em dois cenários quando não se toma nenhuma medida de controle,

gráfico da esquerda, e quando se vacina 1% da população de suscet́ıveis a cada

instante de tempo, gráfico da direita, num peŕıodo de 400 dias. Assim, temos
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novamente que a vacinação é um meio eficiente de controle.

Agora considerando as mesmas CI e parâmetros das simulações que de-

terminaram a Figura 2, obtemos a Figura 3, temos os gráficos da variação do

número de infectados por varicela e por herpes-zóster, considerando o v́ırus ins-

talado na população, quando não se toma nenhuma medida de controle, gráfico

da esquerda, e quando se vacina 1% da população de suscet́ıveis a cada ins-

tante de tempo, gráfico da direita. Neste caso, utilizamos as CI dadas em (14),

além de φ = 0,01 e os parâmetros da Tabela 1. Assim, verificamos novamente

que a vacinação traz resultados positivos uma vez que a população vacinada a

uma taxa de 1% tem como maior pico da varicela o valor de aproximadamente

1,6× 10−3, veja Figura 3 à direita, enquanto que se a população não for vaci-

nada o maior pico atinge o valor de 3 × 10−3. Este comportamento periódico

da doença a longo prazo é verificado matematicamente por Vieira et al. (2020).

Portanto, vemos a importância de recorrer à vacinação como uma es-

tratégia de controle da doença. Mas, qualquer estratégia gera um custo. Como

os recursos são escassos e gerir a saúde pública de forma eficiente é cŕıtico.

Utilizamos a teoria de controle ótimo para definir as condições necessárias e

suficientes para minimizar os custos da vacinação e tratamento de indiv́ıduos

infectados com varicela ou com herpes-zóster, restrita as condições dadas no

sistema (1), conforme exposto na Seção 2.2.
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3.2 Controle ótimo
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Figura 4: Evolução do custo total e das populações S, IV e Iz em uma

região sendo infectada pela primeira vez. Nesse caso o custo total após

100 dias foi de R$ 76.757,00.
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Figura 5: Evolução do custo total e das populações S, IV e Iz em uma

região onda a doença já é endêmica. Nesse caso o custo total após 100

dias foi de R$ 14.043,00.

Para as simulações de Controle Ótimo consideramos alguns valores fic-

t́ıcios para o custo de internações e vacina baseados em dados reais do sistema
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privado de saúde, que são exibidos na Tabela 2, veja Anexo A, onde levamos

em consideração que a herpes-zóster é mais comum em adultos e mais graves

em pacientes imunocomprometidos ou portadores de doenças crônicas, o que

leva ao um custo mais elevado de tratamento e internações comparando com a

catapora. Consideramos que a vacinação tem ińıcio quando surgem os primei-

ros casos de varicela, numa população livre da doença, veja os resultados na

Figura 4. Os resultados de quando consideramos a vacinação numa população

onde a varicela já está estabelecida estão exibidos na Figura 5. No primeiro

gráfico, acima, da Figura 4 temos o custo total de R$ 76.757,00 considerando

o tratamento dos indiv́ıduos infectados com varicela ou com herpes-zóster e a

vacinação de 1% da população; e seguem as dinâmicas das populações de S,

IV e Iz nos gráficos abaixo. Comparando estes resultados com os exibidos na

Figura 5, vemos uma queda nas populações Iv e Iz e uma consequente queda

no custo total que passa a ser de R$ 14.043,00.

4 Conclusões

Foi posśıvel observar por meio das simulações do modelo (1) que a

aplicação de uma estratégia de vacinação constante de 1% da população é uma

ação favorável ao controle da doença, pois diminui a quantidade e intensidade

do número de infectados a curto prazo e a longo, diminuindo expressivamente

os picos dos surtos de varicela. Pela modelagem podemos estimar os custos

gerados por adotar esta estratégia. Nas Figuras 4 e 5 exibimos os resultados

das simulações indicando o custo total gasto com prevenção e tratamento de

indiv́ıduos infectados em dois contextos, no ińıcio de um primeiro surto e após

o estabelecimento da doença na população. Verificamos assim que num pri-

meiro momento os custos são altos, mas com o passar do tempo a vacinação a

1% controla de certa forma a doença e os custos caem, de R$ 76.757,00 para

R$ 14.043,00, considerando uma população de 5 000 indiv́ıduos e um peŕıodo

de 100 dias (visando o peŕıodo do inverno). Este resultado nos indica que

esta estratégia é interessante se utilizada em um longo peŕıodo de tempo, ou

seja, que num primeiro momento os gastos são altos, mas que a longo prazo

(campanha anual de vacinação) a população estará mais protegida e o gestor

terá um gasto menor. Assim, atingimos nosso objetivo de reduzir o número

de indiv́ıduos infectados juntamente com os custos gastos com a vacina e in-

tervenções hospitalares explicitando uma posśıvel estratégia de vacinação a ser
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tomada nessas circunstâncias, no caso foi vacinar 1% da população. Mas, bus-

camos ainda comparar os custos com e sem vacinação usando dados reais e não

somente estimativas e responder: se existe o melhor dia para se iniciar a va-

cinação ou se o melhor dia é sempre, de fato, o primeiro dia quando se detecta

a presença de infectados independente de sua quantidade.

Agradecimentos

Apoio parcial da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nı́vel

Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.
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A Parâmetros utilizados

Inclúımos nesse apêndice as tabelas com os parâmetros usados para a

simulação do modelo epidemiológico e os valores estimados para o calculo dos

custos.
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Tabela 1: Parâmetros, fonte (Ferreira, 2015).

Parâmetro Śımbolo Valor

População Total N 1

Taxa de natalidade e mortalidade naturais µ 1/(71× 360) dia−1

Taxa de infecção por varicela k1 0,899

Taxa de infecção por herpes-zóster k2 9,99× 10−5

Taxa na qual a vacina falha em seus efeitos β 1/3650 dia−1

Taxa de recuperação da varicela γv 1/7 dia−1

Taxa de recuperação da herpes-zóster γz 1/21 dia−1

Taxa onde Rv torna-se Iz α 1/(50× 360) dia−1

Probabilidade de alguém vacinado desen-

volver a doença

σ 3%

Custo no tratamento de indiv́ıduos infec-

tados por varicela

c1 0,5

Custo no tratamento de indiv́ıduos infec-

tados por herpes-zóster

c2 0,8

Custo da vacinação c3 0,01

Custo da hospitalização c4 0,2

Taxa de desconto r 0,045%dia−1

Tabela 2: Valores estimados de acordo com o sistema privado de saúde.

Parâmetro Śımbolo Custo em reais

Tratamento de infectados por varicela c1 100

Tratamento de infectados por herpes-zóster c2 300

Vacina c3 20

Loǵıstica c4 50
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Resumo. Formulamos modelos da dinâmica de crescimento de estoques de

peixe com pesca, e fatores que podem reduzir tais populações a ńıveis que im-

possibilitam sua recuperação. Em tais modelos, o comportamento do estoque

de peixes está sujeito a limiares que regem seu crescimento ou decrescimento.

Devido às incertezas inerentes ao processo de preservação, propomos também

um sistema dinâmico fuzzy para modelar os parâmetros envolvidos.

Palavras-chave: Estoque de peixe; fator abiótico; lógica fuzzy; efeito

Allee.

1. Introdução

A exploração de recursos pesqueiros é associada à pesca comercial, quer

seja como fonte de alimentos ou pesca de peixes ornamentais. A forma como se

dá essa exploração deve ser estudada a fim de que não aja sobrepesca, reduzindo

assim, o perigo de extinção de algumas espécies.

Entender fenômenos que influenciam o crescimento populacional dos pei-

xes, nos leva a poĺıticas que podem evitar a redução drástica de estoques de

peixes. Tais poĺıticas, podem elevar o ńıvel de estoque a valores aceitáveis para

a continuidade da pesca como fonte de recurso econômico dos ribeirinhos da

região amazônica.

Trabalhos visando entender a dinâmica de crescimento de certas espécies

de peixes e, os fatores que levam a sua diminuição estão sendo realizados na

1silviasouza@ufam.edu.br

2rodney@ime.unicamp.br
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região norte, como é o caso de (Bandeira, 2017) que estuda os fatores abióticos

relacionados à pesca do Tambaqui na Amazônia Central.

Entender a dinâmica de crescimento e diminuição de estoque de peixes,

mediante os mais variados fatores como pesca, limiares de crescimento e fatores

ambientais tem sido o objetivo do presente estudo. Aqui, propomos modelos

que abordam a dinâmica do crescimento da população quando temos situações

de capturas de peixes, levando em consideração que a pesca só pode ser rea-

lizada se tivermos um limiar mı́nimo de crescimento (efeito Allee) para que o

estoque de peixe possa ser renovado.

É importante termos em mente também, que limiares de crescimento

mı́nimo são dif́ıceis de medir, assim temos incertezas com relação a esses valores,

o que nos leva ao uso da lógica fuzzy nessas situações.

1.1 Dinâmica elementar das populações:

1.1.1 Modelo Loǵıstico:

A equação que caracteriza o crescimento do estoque pesqueiro livre da

pesca é dada pelo modelo de Verhulst:

dx

dt
= rx

(

1−
x

K

)

, (1.1)

que é a equação loǵıstica de crescimento populacional, onde r é a taxa de

crescimento intŕınseca.

Podemos observar que a equação possui dois pontos de equiĺıbrio que

são x = 0 e x = K. Além disso temos:

0 < x < K ⇒ ẋ > 0 e

x > K ⇒ ẋ < 0.

Na realidade, K é um ponto assintoticamente estável (globalmente), ou

seja, para x > 0 temos :

lim
x→∞

x(t) = K,

indicando que o estoque tende a se estabilizar em torno da capacidade suporte

K de cada espécie.

Esse comportamento pode ser observado na Figura 1:
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População t

Figura 1: Gráfico da variação de crescimento populacional do modelo loǵıstico

e das curvas soluções.

A solução é dada por:

x(t) =
K

1 + ce−rt
, em que c =

K − x0

x0

.

1.1.2 Esforço de pesca

O esforço de pesca é a medida adequada para a pescaria em questão. Po-

demos tentar definir simplesmente como o número de embarcações que realizam

atividades de pesca por unidade de tempo ou, de forma mais complexa, defi-

nir por exemplo o esforço de pesca envolvendo rede, linha, armadilha de pesca

entre outras variáveis. Podemos usar a captura por unidade de esforço para

descrever a hipótese de que essa captura é proporcional ao ńıvel de estoque,

como podemos encontrar em (Clark, 1976), ou seja,

h = qEx

onde E denota o esforço, e q é uma constante chamada de coeficiente de cap-

turabilidade. Para simplificação de cálculos usaremos q = 1.

1.2 Fatores abióticos e pesca no modelo de crescimento

loǵıstico

Chamamos de fatores abióticos todas as influências que os seres vivos

possam receber em um ecossistema, derivadas de aspectos f́ısicos, qúımicos

ou f́ısico-qúımicos do meio ambiente, tais como a luz e a radiação solar, a

temperatura, o vento, a água, a composição do solo, a pressão e outros.

No caso do crescimento loǵıstico para a população de peixe, consideramos

fatores que influenciam na diminuição da taxa de crescimento do estoque de

peixe, como temperatura da água, variação do volume dos rios, contaminação
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por agrotóxicos, etc. Um trabalho que avalia a sustentabilidade do estoque de

Tambaqui sob impacto de fatores abióticos como cheia e seca extremas pode

ser encontrado em (Bandeira, 2017).

O fator abiótico pode ser incorporado à mortalidade ou controle, cau-

sando uma diminuição na taxa de crescimento do estoque. Assim temos aquele

fator que influencia o efeito Allee que são fatores abióticos aliados à sobrepesca

que podem reduzir drasticamente os estoques pesqueiros a ponto de ultrapassar

o limite de preservação. Nos modelos a seguir, abrangemos essas possibilidades

de extinção e limiares de crescimento mı́nimo.

2. Modelo loǵıstico com efeito Allee, pesca e fator

abiótico

Nos modelos abaixo, procuramos inserir fatores que estão ligados dire-

tamente à ńıvel de estoques relacionados com a pesca. Tais fatores, podem

ocasionar à extinção ou redução drásticas de várias espécies de peixes, como

vem ocorrendo na região amazônica. Estudamos a estabilidade e, também

simulamos várias situações relacionadas com esses modelos.

1. Modelo loǵıstico com efeito Allee e sem pesca.

dx

dt
= sx

(

1−
x

K

)

(

x

K0

− 1

)

, x(0) = x0. (2.2)

onde s,K e K0 são constantes positivas, com s sendo a taxa de cresci-

mento intŕınseca das espécies, K capacidade de suporte e K0 o limiar

mı́nimo para crescimento populacional, isto é, o menor valor que a po-

pulação deve ter para não ser extinta.

A Figura 2 diz respeito à taxa de variação do modelo. Observamos que

se x > K0 então a população se recupera e volta a crescer. Se x < K0

a população só decresce. O ponto de equiĺıbrio K0 é denominado limiar

de preservação da espécie ou efeito Allee. A Figura 3 mostra as soluções

destas duas situações.
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Figura 2: Gráfico da variação de crescimento populacional do modelo loǵıstico

com efeito Allee.
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Figura 3: Curvas de crescimento loǵıstico com efeito Allee.

Os pontos de equiĺıbrio desse modelo são: x1 = 0, x2 = K0 e x3 = K.

2. Modelo loǵıstico com efeito Allee e pesca. A equação que caracte-

riza essa situação é dada por:

dx

dt
= sx

(

1−
x

K

)

(

x

K0

− 1

)

− Ex, x(0) = x0. (2.3)

onde a constante E significa esforço de pesca aplicado, s é a taxa de

crescimento intŕınseca, K capacidade de suporte e K0 é o limiar mı́nimo

para preservação das espécies.
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Formulamos dois teoremas simples ao observar o comportamento dos

dois modelos (2.2) e (2.3), o primeiro teorema mostra a relação entre

as matrizes associadas e o segundo mostra a relação entre seus pontos de

equiĺıbrio:

Teorema 2.1 A matriz X̃ associada a equação diferencial (2.2) é obtida

pela aplicação do operador [T ] na matriz asso X̆ associada a (2.3), onde:

[T ] =









1 0 0

0 1 0

0 0
s

s+ E









,

[X̃] =











−

s

KK0

0 0

0
s

K
+

s

K0

0

0 0 −s











e

[X̆] =











−

s

KK0

0 0

0
s

K
+

s

K0

0

0 0 −(s+ E)











.

Prova:

Seja 2.2 associado à matriz X̃ e 2.3 associado à X̆. Como ambas equações

diferenciais são polinômios de grau três, onde o termo de grau zero é

nulo, temos uma imersão do ℜ
4 em ℜ

3, além disso, como as dimensões

são iguais temos um isomorfismo entre os espaços formados por esses

dois polinômios. Segue então, que existe uma matriz T tal que:

X̃ = [T ]X̆.

Procedendo as operações de inversão de matrizes, obtemos a matriz [T ]

dada acima.

Teorema 2.2 Seja a equação diferencial 2.2, onde os pontos de equiĺıbrios

são dados por x1 = 0, x2 = K0 e x3 = K, com K0 o limiar do efeito Allee

e, K a capacidade de suporte do modelo. Então, os pontos de equiĺıbrio
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não triviais, do modelo 2.3 dependem dos pontos de equiĺıbrio x2 e x3 da

equação 2.2 como seguem:

x11 = 0, x22 =
1

2
(K +K0)−

1

2

√

−4KK0E

s
+ (K −K0)2

e x33 =
1

2
(K +K0) +

1

2

√

−4KK0E

s
+ (K −K0)2

Observação: O procedimento para encontrar esses pontos de equiĺıbrios

é simples e, segue o padrão normal.

Agora, o limiar será x22 portanto valores menores que este levam à ex-

tinção e maiores levam ao ponto de equiĺıbrio x33. Podemos observar

nos gráficos abaixo que, houve um deslocamento nos pontos de equiĺıbrio

quando temos a pesca e quando não há pesca. Os limiares Allee também

sofrem deslocamento.

Na Figura 4, temos a taxa de variação dos ńıveis de estoque, o ponto

verde é o limiar para o crescimento com efeito Allee quando não há pesca

e, o ponto verde com contorno preto na curva é o limite com efeito Allee

e pesca.
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Figura 4: Variação populacional do modelo loǵıstico com efeito Allee e pesca.

A Figura 5, ilustra o crescimento populacional com condição inicial menor

que o limiar x22 e, a situação maior que o x22. Para valores de condição

inicial maior que x22, o crescimento populacional se estabiliza não na
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capacidade de suporte, mas sim no ponto x33, que depende da capacidade

de suporte e, menor que x22 tende à extinção.
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Figura 5: Curva solução loǵıstica com pesca e condição inicial acima e abaixo

do limiar mı́nimo de crescimento .

3. Modelo loǵıstico com efeito Allee, pesca e fator abiótico. A

equação que caracteriza essa situação é dada por:

dx

dt
= sx

(

1−
x

K

)

(

x

K0

− 1

)

− (E + λ)x (2.4)

em que a constante λ significa o fator abiótico para a população de peixes.

Se chamarmos E + λ = E, teremos como pontos de equiĺıbrios os mesmo

vistos em 2.2 onde o E dado pelo esforço de pesca será o E com fator

abiótico, devido a esse fator, o ponto de equiĺıbrio do efeito Allee (ponto

de equiĺıbrio instável) e o máximo ńıvel de estoque (ponto de equiĺıbrio

estável) sofrem um deslocamento.

Isso significa que o valor mı́nimo para que ocorra o crescimento populaci-

onal (valor Allee), será um pouco maior conforme podemos observar nos

pontos de equiĺıbrio.

Na Figura 6 temos a variação populacional da equação (2.4). Observa-

mos uma diminuição na variação quando temos o efeito abiótico e, um

aumento do valor do ponto de equiĺıbrio que causa o efeito Allee, ou seja,

o ńıvel populacional mı́nimo para que o estoque não vá para extinção,

tem que ser maior quando temos o fator abiótico junto com a pesca.
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Figura 6: Curvas da taxa de variação loǵıstica com efeito Allee e fator abiótico,

com pesca e sem pesca.

Já no próximo gráfico, temos a curva do crescimento loǵıstico com pesca

e efeito Allee, nas situações com fator abiótico (curva em preto) e sem

fator abiótico (curva na cor vermelha). O ponto de equiĺıbrio é modificado

conforme o valor do fator abiótico e o esforço de pesca.
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Figura 7: Curva de crescimento loǵıstico com pesca, efeito Allee e fator abiótico.

2.1 Crescimento loǵıstico com efeito Allee fuzzy e pesca

A teoria básica fuzzy aqui usada pode ser vista em (Barros e Bassanezi,

2006) e, sobre estabilidade de sistemas fuzzy em (Mizukoshi, 2004) e (Cec-
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conello, 2010). No modelo de pesca que apresentamos aqui, com limiar de

crescimento e, fator abiótico dentre outros parâmetros usados no modelo, nos

deparamos com o problema de definir valores de parâmetros que, em geral é

de dif́ıcil medição. O parâmetro do limiar de crescimento é um desses valores

dif́ıcil de medir, isso nos leva a considerar o limiar K0 tomado em (2.2) fuzzy.

Fizemos também a fuzzificação desse limiar para caso em que temos pesca,

representado pela equação (2.3).

1. Parâmetro Allee fuzzy sem pesca: Para o caso do parâmetro K0

fuzzy, onde K0 é um ponto de equiĺıbrio instável, obtemos o gráfico 8.

Esta situação nos mostra o valor central do gráfico (faixa roxa) sendo

o K0 fuzzy e, os valores das condições iniciais acima e abaixo da faixa

fuzzy que representa a incerteza do K0. Tomando valores acima do limiar

fuzzificado, o crescimento tende a capacidade de suporte K que não é

fuzzy, com K sendo um ponto de equiĺıbrio estável e determińıstico (linha

em vermelho). Se tomarmos valores abaixo do limiar fuzzificado, temos

que o estoque de peixes tende a extinção.

Figura 8: Parâmetro ̂K0 = [22.5, 23, 23.5] fuzzy. P0 /∈ supp̂K0 e P 1

0
= 20 e

P 2

0
= 25.

2. Parâmetro K0 fuzzy e pesca: Se considerarmos agora a situação em

que além do efeito Allee temos a pesca cont́ınua, o ponto de equiĺıbrio
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do efeito Allee dependerá de K0 ou seja, os pontos de equiĺıbrios serão

expressões que dependem de K0, conforme o teorema (2.2). O ponto

de máximo crescimento populacional também será fuzzy, uma vez que

depende de K0. Logo, no gráfico 9, a reta fuzzy superior representa o

máximo valor de crescimento populacional (não é a capacidade de su-

porte pois, como temos a pesca, esse crescimento não alcançará sua capa-

cidade de suporte), temos a curva que representa o crescimento do estoque

quando tomamos uma condição inicial acima do limiar fuzzy, represen-

tada pela reta fuzzy em roxo e, a curva quando tomamos uma condição

inicial abaixo do limiar fuzzy.

Figura 9: Parâmetro ̂K0 = [22.5, 23, 23.5] fuzzy e pesca, P0 /∈ supp̂K0 e

P 1

0
= 25 e P 2

0
= 32.

3 Conclusões

O modelo aqui proposto serviu para estudar a dinâmica do estoque de

peixes quando temos limiar para o crescimento do estoque de peixes, pesca e

fatores abióticos. O estudo do esforço de pesca em conjunto com essa dinâmica,

é essencial para entender os processos que podem levar uma população de peixes

à reduções drásticas conhecida como colapso do ńıvel de estoque de peixes e,

serve também para desenvolver modelos sustentáveis de pesca. Além disso,

propomos um modelo para o caso das imprecisões relacionadas aos ńıveis de
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limiar mı́nimo de crescimento que é muito dif́ıcil de determinar, usando o limiar

fuzzy.
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Doutorado, IMECC–Unicamp, Campinas/SP.

,
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Resumo. A exerćıcio da medicina é um processo anaĺıtico e ininterrupto de

tomadas de decisões no qual, frequentemente, as variáveis envolvidas são sub-

jetivas, isto é, não mensuráveis. Dessa forma, a lógica fuzzy é um recurso muito

participativo no processo decisório. Dentro deste cenário, este artigo sugere

um modelo que mensura a atividade de uma doença intestinal inflamatória.

A doença de Crohn, entre outros ı́ndices, possui um medidor de atividade co-

nhecido como ı́ndice de Harvey-Bradshaw, para o qual será apresentado um

modelo fuzzy que relaciona a acentuação dos sintomas com a fase da doença.

Palavras-chave: Doença intestinal; ı́ndice de Harvey-Bradshaw; con-

juntos fuzzy.

1. Introdução

A proposta da teoria da incerteza veio em 1965, com o professor da Uni-

versidade da Califónia, em Berkeley, Lofti A. Zadeh, que redirecionou o formato

de se pensar a lógica. Zadeh propôs uma teoria, atualmente, conhecida como

lógica fuzzy ou lógica difusa, a qual tem como principal recurso a manipulação

de informações imprecisas. Esse método traduz variáveis lingúısticas, abstratas

e subjetivas para um modelo acesśıvel a um computador. Consequentemente,

possibilita mensuração da incerteza e a significação das imprecisões Klir e Yuan

(1995).

A teoria dos conjuntos fuzzy veio para relativizar o tratamento da relação

de pertinência em determinadas situações, a intensão é flexibilizar o modelo

1prof.dedeluigi@gmail.com

2magda@ufscar.br
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clássico da relação de pertinência binária, dando origem ao conceito de grau de

pertinência, em que a medida passa a ser um valor real de 0 a 1, inclusivamente.

Desse modo, um elemento poderia pertencer parcialmente a um conjunto.

Pertinente a essa flexibilidade, foram promovidas incontáveis contri-

buições para o desenvolvimento de modelos na área de Engenharia, Qúımica,

Biologia, Medicina, Epidemiologia, Ecologia e etc.

Por exemplo, a Medicina é um campo repleto de incertezas. Desde as

tentativas iniciais para o desenvolvimento de modelos matemáticos e compu-

tacionais notou-se um número significativo de imprecisões e ambiguidades. O

diagnóstico de uma doença envolve um grau significativo de incerteza, uma

única doença pode se manifestar de desiguais formas em pacientes distintos e

diferentes estados da doença. Além disso, um único sintoma pode ser indica-

tivo de várias doenças e um paciente acometido por múltiplas doenças pode

causar uma divergência no padrão esperado do sintoma de qualquer uma de-

las. Consequentemente, gera uma enorme carga de incerteza e imprecisão na

interpretação da medida dos efeitos e na análise Massad et al. (2008).

Diante desse amplo espaço de aplicação, esse artigo tem como objetivo

apresentar um modelo que mensura a atividade de uma doença intestinal in-

flamatória por meio de em sistema baseado em regras fuzzy.

Para esse processo foi escolhida a doença de Crohn (DC). A DC é uma

doença crônica de causa desconhecida e não é curável. Logo, o paciente por-

tador da enfermidade de Crohn passa por peŕıodos de remissão ou acentuação

da doença. A medida dessas fases é dada, entre outros ı́ndices, pelo ı́ndice de

Harvey-Bradshaw (IHB), que é embasado por um questionário composto por

algumas questões subjetivas.

Diante desse quadro surgiu a motivação para produzir uma dissertação

Silva (2020) de mestrado e apresentar nesse artigo um modelo fuzzy baseado

no IHB.

2. Sistema baseado em regras fuzzy

As principais referências adotadas nesta seção são: Barros e Bassanezi

(2015); Belluci (2009); Marins (2016) e Ortega (2001).

Um sistema baseado em regras fuzzy é composto por quatro etapas (Fi-

gura 2):

(i) Módulo de fuzzificação;
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(ii) Base de regras;

(iii) Módulo de inferência fuzzy;

(iv) Módulo de defuzzificação.

Figura 1: Esquema geral de um controlador fuzzy (Barros e Bassanezi, 2015).

Vamos descrever brevemente cada etapa:

(i) Módulo de fuzzificação:

Nesse estágio são traduzidas as variáveis, em seus respectivos domı́nios,

do sistema em conjuntos fuzzy. É nessa etapa a atuação de um especialista

na área do fenômeno, de fundamental importância para a formulação de

cada conjunto fuzzy envolvido no processo.

(ii) Base de regras:

Esta etapa é a parametrização da essência do controlador fuzzy. Ela é

composto por proposições fuzzy da forma:

Se x1éA1 e x2éA2 ... e xnéAn

então u1éB1 e u2éB2 ... e unéBn

de acordo com o conhecimento de um especialista da área de estudo,

por exemplo, um médico. A base de regras descreve as relações entre

as variáveis lingúısticas, para serem utilizadas no Módulo de inferência

fuzzy.

(iii) Módulo de inferência fuzzy:
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É neste componente que cada proposição fuzzy é traduzida matemati-

camente por intermédio das técnicas da lógica fuzzy. Os operadores t-

norma, t-conorma e regras de inferência serão aplicados para obtenção

da relação fuzzy que modela a base de regras.

Aqui vamos utilizar o Método de Inferência de Mandani.

Do ponto de vista técnico, Mamdani propõe uma relação fuzzy binária

M entre x e u para a modelação da base de regras.

Esse método é baseado na regra de composição de inferência max-mim,

que consiste no seguinte procedimento:

– cada regra Rj é modelada pela aplicação ∧ a partir da condicional

“se x é Aj , então u é Bj”.

– para as relações “se x1 é A1j e se x2 é Aj2, então u é Bj”utilizamos

t-norma ∧ (mı́nimo).

– para as relações ”se x1 é A1j ou se x2 é Aj2, então u é Bj”utilizamos

t-conorma ∨ (máximo).

Rigorosamente, M ⊂ (X × U) cuja função de pertinência é dada por:

ϕM(x, u) = max1≤j≤r

(

ϕRj
(x, u)

)

= max1≤j≤r

[

ϕAj
(x) ∧ ϕBj

(u)
]

tal que, r é o “número de regras” que compõem a base de regras, em que

Aj e Bj são os subconjuntos fuzzy de regra j.

Note que os graus de pertinência de x e u nos subconjuntos Aj e Bj ,

respectivamente

(iv) Módulo de defuzzificação.

Defuzzificação é o método utilizado para se obter um valor crisp a partir

de um conjunto fuzzy.

Utilizaremos o método centro de gravidade.

Também conhecido como centroide ou centro de área, e denotado por

G(B), esse método é semelhante à média aritmética para uma distribuição

de frequência de uma dada variável, de modo que os pesos passam a ser

os valores ϕB(ui), que indicam o grau de conformidade do valor ui com

o conceito modelado pelo conjunto fuzzy B.

O centro de gravidade G(B) é dada pelas equações de acordo com o tipo

de seu domı́nio:
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(a) Domı́nio discreto:

G(B) =

n
∑

i=a

uiϕB(ui)

n
∑

i=a

ϕB(ui)

(b) Domı́nio cont́ınuo:

G(B) =

∫

R

uiϕB(ui)du
∫

R
ϕB(ui)du

3. Uma aplicação à doença de Crohn

O modelo proposto será baseado no Índice de Harvey-Bradshaw (IHB)

para determinação da fase da doença inflamatória intestinal, a doença de Crohn

(DC), em um paciente acometido pela mesma.

O ı́ndice que auxilia a diferenciação dos estados ativo ou de remissão da

doença é o Índice de Harvey-Bradshaw, que é determinado por um questionário

apresentado com perguntas subjetivas, detalhado na Figura 3.

De acordo com o valor obtido pelo IHB o paciente pode ser classificado

em pacientes com IHB igual ou inferior a 4, sem sintomas e sem uso de cor-

ticosteroide são considerados em remissão, pacientes com IHB igual a 5, 6 ou

7 são classificados de leve a moderado, pacientes com IHB igual ou superior a

8 são considerados moderado a grave ou pacientes com IHB bem superior a 8

são considerados grave fulminante.
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Figura 2: Questionário IHB.

Com base no artigo Brasil (2014) e em alguns resultados obtidos na

dissertação de mestrado Moreira (2009), decidimos proceder no processo de

fuzzificação das cinco variáveis de entrada com as seguintes caracterizações:

a variável de entrada sensação de bem-estar será modelada em dois subcon-

juntos fuzzy, opostos simétricos, um deles representando o estado muito bem

do paciente e outro representando o estado péssimo. Optamos por modelos

trapezoidais e triângulares, ver Figura 3.
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Figura 3: Funções de pertinência das variáveis de entrada

Uma vez terminado o processo de fuzzificação das entradas vamos repetir

o processo para a variável de sáıda. Com base nas sáıdas do ı́ndice de Harvey-

Bradshaw, temos a variável fase da DC, que é composta por subconjuntos com

funções de pertinência trapezoidais e triangulares. O subconjunto trapezoidal

remissão, o subconjunto triangular leve, o subconjunto triangular moderado e

o subconjunto grave conforme Figura 3.
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Figura 4: Função de pertinência Fase da DC

Definidas as variáveis de entrada e sáıda, vamos propor uma base de

regras.

Nossa base de regras é composta por 48 regras, seguem algumas:

Regra 1: SE (bem estar geral é muito bem) e (dor abdominal é ausência de dor)

e (número de evacuações é baixa frequência) e (massa abdominal é au-

sente) e (número de complicações são poucas) , ENTÃO (fase da DC é

remissão).

Regra 26: SE (bem estar geral é péssimo) e (dor abdominal é ausência de dor)

e (número de evacuações é baixa frequência) e (massa abdominal é au-

sente) e (número de complicações são muitas) , ENTÃO (fase da DC é

moderado).

O método de inferência utilizado é o método de inferência de Man-

dani e o processo de defuzzificação centro de gravidade.

Segue um esquema que resume este modelo na Figura 3.
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Figura 5: Esquema do resumo do modelo

As simulações e o modelo matemático foram feitos no software MatLab

utilizando a ferramenta Toolbox Fuzzy.

O modelo relativo a esse trabalho composto por um questionário com

cinco perguntas:

Baseado no ı́ndice IHS para mensuração da atividade da Doença de

Crohn, algumas informações serão necessárias para que a avaliação seja feita.

(1) Bem estar geral

Avalie sua sensação de bem estar de 0 (para muito bem) até 10 (para

péssimo) Insira o valor.

(2) Dor abdominal

Avalie sua sensação de dor abdminal de 0 (para nenhuma) até 10 (para

acentuada) Insira o valor.
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(3) Número de evacuações ĺıquidas por dia Digite o número média de evacuções

diárias nos últimos 7 dias Insira o valor.

(4) Massa abdominal Avalie se há crescimento de alguma massa abdominal

anormal de 0 (para ausente) até 10 (definida) Insira o valor.

(5) Complicações Houve algum tipo de complicações entre: Artralgia, uvéıte,

eritema nodoso, úlcera oftosas, pioderma gangrenoso, fissura anal, nova

f́ıstula ou abscesso. Se teve algumas dassas complicações, digite a quan-

tidade:

4. Simulação de resultados

Em Moreira (2009) encontramos 16 casos de pacientes avaliados pelo

IHB, amparado por esses resultados, faremos algumas simulações e comparações.

Apresentaremos aqui dois casos.

CASO 1: ver Tabela 1:

Tabela 1: Paciente C.F.S

Variável Descrição Escore

1 Bem-estar geral 3 = muito ruim

2 Dor abdominal 2 =moderada

3 Número de evacuações diárias 2 vezes por dia

4 Massa abdominal 1 = duvidosa

5 Complicações 2 - Eritema nodoso e nova f́ıstula

Total 10 = Grave

Aplicação no modelo Fuzzy proposto:

(1) Bem estar geral

Avalie sua sensação de bem estar de 0 (para muito bem) até 10 (para

péssimo) Insira o valor:8

(2) Dor abdominal

Avalie sua sensação de dor abdminal de 0 (para nenhuma) até 10 (para

acentuada)
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Insira o valor:7

(3) Número de evacuações ĺıquidas por dia

Digite o número média de evacuções diárias nos últimos 7 dias

Insira o valor:2

(4) Massa abdominal

Avalie se há crescimento de alguma massa abdominal anormal de 0 (para

ausente) até 10 (definida)

Insira o valor:3

(5) Complicações

Houve algum tipo de complicações entre: Artralgia, Uvéıte, Eritema

nodoso, Úlcera oftosas, Pioderma gangrenoso, Fissura anal, Nova f́ıstula ou

Abscesso. Se teve algumas dassas complicações, digite a quantidade:

Insira o valor:2

Sáıda numérica: 5.5479

Resultado modelo fuzzy:

Moderado com grau de pertinência: 0.3014

Grave com grau de pertinência: 0.6986

Resultado (IHB): Grave.

CASO 2: ver Tabela 2:

Tabela 2: Paciente A.M.F.

Variável Descrição Escore

1 Bem-estar geral 2 = ruim

2 Dor abdominal 1 =leve

3 Número de evacuações diárias 2 vezes por dia

4 Massa abdominal 0 = ausente

5 Complicações 1 - Artralgia

Total 6 = leve

Aplicação no modelo Fuzzy proposto:

Mensuração da atividade da Doença de Crohn Algumas informaçõe serão

necessárias para aque a avaliação seja feita.

(1) Bem estar geral
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Avalie sua sensação de bem estar de 0 (para muito bem) até 10 (para

péssimo) Insira o valor:4

(2) Dor abdominal

Avalie sua sensação de dor abdminal de 0 (para nenhuma) até 10 (para

acentuada)

Insira o valor:4

(3) Número de evacuações ĺıquidas por dia

Digite o número média de evacuções diárias nos últimos 7 dias

Insira o valor:2

(4) Massa abdominal

Avalie se há crescimento de alguma massa abdominal anormal de 0 (para

ausente) até 10 (definida)

Insira o valor:0

(5) Complicações

Houve algum tipo de complicações entre: artralgia, uvéıte, eritema no-

doso, úlcera oftosas, pioderma gangrenoso, fissura anal, nova f́ıstula ou abs-

cesso. Se teve algumas dassas complicações, digite a quantidade:

Insira o valor:1

Sáıda numérica: 2.5710

Resultado modelo fuzzy:

Remissão com grau de pertinência 0.2860

Leve com grau de pertinência 0.7140

Resultado (IHB): Leve.

5. Resultados e conclusões

Considerando o ı́ndice de Harvey-Bradshaw (IHB), foram traduzidas

para um modelo fuzzy as cinco questões apresentadas no questionário IHB, nas

quais foram medidas o bem estar-geral, dor abdominal, número de evacuações

ĺıquidas diárias, massa abdominal e número de complicações.

O modelo foi testado com a utilização de 16 casos encontrados em Mo-

reira (2009), tendo como aproveitamento 87, 5%, a simulação dos casos e a

comparação com os resultados reais encontram-se na dissertação de mestrado

Silva (2020).

Com esses resultados, conclúımos que o modelo obteve um resultado

verosśımil em relação aos resultados encontrados, mas o modelo pode ser apri-
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morado e servir como ferramenta para auxiliar os profissionais da saúde, com o

objetivo de dar uma direção e diminuir as dúvidas perante a medição das fases

da DC.
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Resumo. Este trabalho propõe um controle ótimo utilizando transformada

fuzzy, com o objetivo de minimizar a quantidade de inseticida aplicada em

uma plantação. Este modelo é aplicado ao controle do pulgão-da-soja. As

medidas de controle não são introduzidas antes de atingir o limiar econômico.

O pulgão-da-soja tornou-se a praga de insetos mais devastadora de soja nos

Estados Unidos. O Brasil é o segundo maior exportador de soja no momento,

depois dos EUA e antes da Argentina. De acordo com a Secretaria de Agricul-

tura dos EUA, estima-se que o Brasil será o maior exportador de soja em 2023.

Considerando a importância econômica da soja para o Brasil, é fundamental

que estejamos preparados, com propostas efetivas de controle e combate a pra-

gas, especificamente, ao pulgão-da-soja, enquanto essa praga ainda não chegou

ao nosso páıs e, portanto, ainda não causou danos a agricultura nacional.

Palavras-chave: Conjuntos fuzzy; transformada fuzzy; pulgão-da-soja.

1. Introdução

O pulgão-da-soja, Aphis glycines (Hemiptera: Aphididae), é nativo da

Ásia, sendo considerado, uma das mais importantes pragas da soja. Atual-

mente, essa praga está amplamente distribúıda nos páıses da Ásia, na Austrália

e na América do Norte. Antes da introdução do pulgão-da-soja nos EUA, a soja

na região do Meio-Oeste Americano era relativamente livre de pragas impor-

tantes, mas, após a entrada e explosão populacional do af́ıdeo que se espalhou

1Projeto Fapesp número 2016/04299-9. magda@ufscar.br

2laeciocb@ime.unicamp.br

3eelaureano@ime.unicamp.br
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rapidamente, têm sido detectados sérios prejúızos econômicos. Foi introduzido

nos EUA por volta do ano de 2003, sendo descoberto pela primeira vez na

América do Norte em Wisconsin no final de julho de 2000 (Wu et al., 2004) e

continua sendo a praga de insetos de soja mais significativa na região Centro-

Norte dos EUA (Kock et al., 2019).

Inseticidas são amplamente utilizados para o controle de A. glycines

(Queiroz et al., 2020; Dean et al., 2019; Hodgson, 2019; Valmorbida et al.,

2019; Myers et al., 2005). Um limiar econômico foi desenvolvido para o controle

qúımico, isto é, quando um tratamento com inseticida é necessário, e varia de

250 a 273 pulgões por planta (Ragsdale et al., 2004, 2007). As medidas de

controle não são introduzidas antes de atingir o limiar econômico.

Além dos fatores abióticos, como temperatura, os fatores bióticos po-

dem afetar o desenvolvimento da população da praga, principalmente inimigos

naturais. Estudos têm mostrado que o percevejoOrius insidiosus (Hemiptera:

Anthocoridae), é um importante predador do pulgão-da-soja (Grettenberger e

Tooken, 2020; Samaranayake e Costamagna, 2019; Ragsdale et al., 2007).

Em Peixoto et al. (2015a) utilizamos um sistema baseado em regras fuzzy

(SBRF) (Barros et al., 2017; Barros e Bassanezi, 2010) para elaborar um modelo

do tipo presa-predador para estudar a interação entre o pulgão-da-soja (presa)

e seu predador - Orius insidiosus, considerando fatores bióticos (predador) e

abióticos (temperatura). Propomos o uso de um SBRF ao invés das usuais

equações diferenciais que caracterizam os modelos determińısticos clássicos.

Nosso principal objetivo foi a tomada de decisão no controle de praga pelo uso

de inseticida, em sistemas do tipo presa-predador. É natural que se decida a

quantidade de inseticida a ser aplicada em função da quantidade de pulgões

(presas) presente nas plantas, ou seja, quanto maior a densidade populacional

de af́ıdeos, maior a quantidade de inseticida necessária. Assim optamos por

modelar a quantidade de inseticida a ser aplicada por meio de um sistema

baseado em regras fuzzy, dependendo da quantidade de pulgões presente nas

plantas. Em Peixoto et al. (2015b) propomos um controle biológico fuzzy, ou

seja, um controle biológico por meio de um sistema baseado em regras fuzzy.

Em Peixoto et al. (2018) utilizamos programação linear fuzzy para propor um

controle qúımico do pulgão-da-soja.

Como ainda não há uma recomendação precisa para maximizar o controle

desse inseto, nos encoraja a propor modelagens matemáticas utilizando Teoria

dos Conjuntos Fuzzy para o controle dessa praga.
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Num sistema de controle convencional são adotadas medidas de controle

(geralmente se utiliza o método qúımico) quando o organismo está presente,

independentemente de outros fatores (Picanço, 2010).

A presente proposta de controle têm a finalidade de manter a população

de pragas num ńıvel de equiĺıbrio abaixo de danos econômicos. Propomos um

modelo de controle ótimo de pragas, considerando aspectos de incertezas, via

Transformada Fuzzy (Perlieva, 2006) e aplicamos ao nosso problema.

O modelo inclui um sistema predador-presa fuzzy, a fim de descrever a

interação entre a presa, Aphis glycines (Hemiptera: Aphididae) – o pulgão-da-

soja – e seu predador, Orius insidiosus (Hemiptera: Anthocoridae) (Peixoto

et al., 2015a).

2. O modelo

Inicialmente, apresentamos uma proposta de Controle Ótimo utilizando

Transformada Fuzzy (Perlieva, 2006) no funcional a ser minimizado.

As Transformadas Fuzzy, ou F–transformadas, foram introduzidas por

Perlieva (2006). A ideia básica de transformadas é estabelecer uma corres-

pondeência entre o conjunto das funções cont́ınuas em um intervalo real e

o conjunto dos vetores n–dimensionais reais (Campos, 2015). Considerem

A1, A2, . . . , An funções que constituem uma partição fuzzy de um intervalo

real [a, b] e f qualquer função em C[a, b]. Dizemos que [F1, F2, . . . , Fn] dados

por:

Fk =

∫ b

a
f(x)Ak(x)dx
∫ b

a
Ak(x)dx

, k = 1, 2, ..., n

é a F–transformada de f com respeito a A1, A2, . . . , An.

Para isso, vamos considerar um modelo do tipo presa-predador fuzzy

elaborado em Peixoto et al. (2015a), utilizando a variável de controle u(t)

como taxa de aplicação de um inseticida, que mata a presa e o predador.

Queremos minimizar a quantidade de inseticida. Para isso iremos con-

siderar a variável de controle do problema de controle ótimo u(t). A variável

u(t) irá nos informar a quantidade de inseticida que devemos liberar em cada

instante de tempo. Assim, iremos adotar o seguinte ı́ndice de performance:

J =

∫ tf

t0

u(t)dt, (2.1)
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em que

u(t) =

∫ tf

t0
fk(x(t))Ak(x(t))dt
∫ tf

t0
Ak(x(t))dt

, k = 1, 2, ..., n (2.2)

sendo A1, A2, . . . , An as funções de pertinência do conjunto de presas e fk(x(t))

a função de crescimento populacional de presas (na ausência de predação) para

cada Ak, k = 1, 2, ..., n, , ou seja, cada função fk foi constrúıda considerando

o evolução populacional da presa na ausência de predadores para cada Ak,

k = 1, ..., n, t0 ≤ t ≤ tf .

Vamos adotar A1, A2, A3, A4 as funções de pertinência de quantidade de

pulgão-da-soja definidos em Peixoto et al. (2015a) (ver Fig. 1), sendo f1(x(t)) =

0, f2(x(t)) = 244, 38e0,0186x(t), f3(x(t)) = 999, 88e0,0182x(t) e f4(x(t)) =

1987, 8e0,0188x(t), ou seja, cada função fk foi constrúıda considerando o evolução

populacional do pulgão-da-soja na ausência de predadores para cada Ak, k =

1, 2, 3, 4.
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Figura 1: Conjuntos fuzzy para quantidade de pulgões por planta.

3. Resultados e conclusões

De acordo com nossa proposta, o uso de inseticida apenas ocorrerá

quando a quantidade de pulgões ultrapassar o ńıvel de limiar econômico, ou

seja, for maior que 250 pulgões por planta e a quantidade de inseticida a ser

aplicada será diretamente proporcional a quantidade de pulgões presentes na

planta conforme as definições acima.

Utilizamos tempo inicial t0 = 0 e tempo final tf = 30, visto a alta

taxa de crescimento populacional de af́ıdeos. Para implementação do modelo

utilizamos o Toolbox Fuzzy do software MATLAB.
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Figura 2: A evolução do contingente populacional de pulgões por planta .

Se considerarmos inicialmente uma população alta de pulgões foi ne-

cessário liberar bastante inseticida no peŕıodo inicial. Observamos ainda que,

após os primeiros dias de controle, foi utilizada menor quantidade de inseticida.

Da mesma forma, um número baixo de pulgões indica um uso menor inseticida

já na fase inicial do controle. O uso de inseticida também provoca uma queda

na população de predadores. Como exemplo, partimos de uma quantidade

inicial de 475 pulgões e 3 predadores por planta. As aplicações de inseticida

ocorreram em 2 momentos (t = 1, 26) com u = 0, 7; 0, 65, respectivamente (ver

Fig. 2).

O modelo propõe quando e quanto as quantidades de pesticidas a serem

aplicadas. Por um lado, as variações de controle ótimo podem ser dificeis de se

colocar em prática, visto que é necessário conhecer a quantidade aproximada

de pulgões por planta e, portanto, pensar na viabilidade de liberar inseticida

no tempo, seguindo exatamente como preconiza o controle u. Por outro lado,

a preocupação com o meio ambiente tem sido cada vez mais importante e é

necessário pensar em estratégias com menor uso de pesticidas.
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Abstract. Severe acute respiratory syndrome corona virus 2 is a highly

lethal virus that originated in Wuhan, Hubei province, and has spread rapidly

throughout China. We model and forecast the early evolution of the COVID-

19 in state Pernambuco, Brazil. Using Brazilian recent data from March 12,

2020 to June 03, 2020. We use the Poisson model to explain number of deaths

by SARS-CoV-2. The state of Pernambuco records 36,463 cases of SARS-CoV-

2 and 3,012 deaths. The Poisson model predict that the peak of the pandemic

in the state of Pernambuco will be on June 7, totaling around 40,000 infected

and approximately 3,500 deaths. Short and long terms forecasts show that the

social distancing lowest the pattern of infection of the COVID-19.

Keywords: Poisson model; quadratic model; estimation; SARS-CoV-2.

1. Introduction

In December 2019, an outbreak of pneumonia caused by a novel corona

virus occurred in Wuhan, Hubei province, and has spread rapidly throughout

China, with an ongoing risk of a pandemic (Wang et al., 2020).

After virus identification and isolation, the pathogen for this pneumonia

was originally called 2019 novel corona virus (2019- nCoV) (Zhou et al., 2020),

but has subsequently been officially named severe acute respiratory syndrome

corona virus 2 (SARS-CoV-2) by the WHO (Zheng et al., 2020).

This first case was a Brazilian man, 61 years-old, who traveled from

February 9 to 20, 2020, to Lombardy, northern Italy, where a significant out-

break is ongoing. He arrived home on February 21, 2020, and was attended at

1leandroricardo est@yahoo.com.br
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the Hospital Albert Einstein in São Paulo, Brazil (Morales et al., 2020). In the

Pernambuco state of Brazil, the first record of SARS-CoV-2 was in March 12

of 2020.

2. Goal

– Modeling and forecasting number of deaths from severe acute respiratory

syndrome corona virus 2 in the state of Pernambuco.

3. Method

Ministry of Health database was used from March 12, 2020 to June

03, 2020, period of occurrence of the first case of SARS-CoV-2 in the state of

Pernambuco. The number of deaths and daily cases were used as the dependent

variable and the number of days since the first SARS-CoV-2 record in the state

of Pernambuco as an independent variable. To modeling the number of deaths

and cases, the Poisson regression models was used.

Let Y1, Y2, ..., Yn independent random variables, each with a probability

density function defined as follows:

f(Yi; θi;φ) = exp{φ{Yiθi − b(θi)}+ c(Yi, φ)} (3.1)

If Yi present the form above we call the exponential family class. It can

be shown under the usual regularity conditions

E

{

δlogf(Yi; θi, φ)

δθi

}

= 0

and

E

{

δ2logf(Yi; θi, φ)

δθ2
i

}

= −E

[{

δlogf(Yi; θi, φ)

δθi

}

2
]

where, E(Yi) = µi = b′(θi) e V ar(Yi) = φ−1V (µi), and V (µi) = dµi

dθi
is the

function of variance and φ−1 > 0(φ > 0) is the dispersion parameter.

Generalized linear models are defined by the equation (3.1), and by sys-

tematic part.

g(µi) = ηi
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where, ηi = X
′

i
β is the linear predictor, β = (β1, β2, ..., βp)

′

, p < n, is a vector

of unknown parameters to be estimated, Xi = (Xi1, Xi2, ..., Xip)
′

represent the

values of the explanatory variables, and g(.) is a monotonous and differentiable

function, called the link function.

The estimation of parameters in a generalized linear model is defined by

maximizing the log-likelihood function, which is the product logarithm of the

probability density function defined in the equation (3.1), that is,

L =

n
∑

i=1

logf(Yi; θi, φ) =

n
∑

i=1

{

φ{Yiθi − b(θi)}+ c(Yi, φ)

}

(3.2)

However, the solution for this maximization of this function depends on

the use of numerical methods, with the Newton-Raphson method. Applying

the Newton-Raphson method, the parameter estimation is defined by:

β̂m+1 = (X
′

WmX)−1X
′

Wmzm (3.3)

where, m = 0, 1, 2, · · · is the iterative step, β̂m+1 is the estimate of the pa-

rameters in the iteration m, X is the matrix of the values of the explanatory

variables, W is the weight matrix that changes with each step of the iterative

process and z is adjusted vector of the dependent variable in the m-th iteration.

Let Y a random variable with Poisson distribution of parameter (λ), de-

note Y ∼ P (λ) whose probability density function is expressed by the equation

3.4:

f(Yi, λ) =
e−λλY

Y !
(3.4)

Therefore, Poisson probability density function in the form of the expo-

nential family is given by the equation 3.5:

f(Yi, λ) = exp{Y log λ− λ− log Y !} (3.5)

where, λ > 0 and Y = 0, 1, · · · .

Let Y1, Y2, ..., Yn independent random variables such that Yi ∼ Y (λi.

Suppose further that g(µi) = ηi with ηi = X
′

i
β, Xi = (Xi1, ..., Xip)

′

a vector

with explanatory variable values and β = (β1, ..., βp)
′

the parameters vector.

Using the link function log(µi) = ηi we have to estimate the parameters β is

given by:

βm+1 = (X
′

WmX)−1X
′

Wmzm (3.6)

where, m = 0, 1, ... is the iteration step, z = η + W−
1

2V −
1

2 (y − µ), η =

(η1, ..., ηn)
′

, y = (y1, ..., yn)
′

, µ = (µ1, ..., µn)
′

, V = diag{µ1, ..., µn} and
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W = diag{w1, ..., wn} with wi =

(

dµ
i

dη
i

)

2

µi

where, Y is dependent variable (death

number by SARS- CoV-2), X is the independent variable (number of days

since the first record of SARS-CoV-2); ǫ is the random error following a stan-

dard normal distribution in the quadratic model and Poisson distribution from

Poisson model; β0, β1, β2 and φ are the model parameters to be estimated.

The coefficient of determination of the model adjustment (R2

adj
), resid-

ual mean squares (RMS), Akaike’s Information Criterion (AIC) and Bayesian

Information Criteria (BIC), were using with criteria evaluated of the models

and define by:

R2

adj = R2

−

p− 1

n− p
(1−R2)

RMS =

∑n

i=1
(Yi − Ŷi)

2

n− p

AIC = n+ n log(2π) + n log
(SSR

n

)

+ 2(p+ 1)

BIC = n+ n log(2π) + n log
(SSR

n

)

+ (p+ 1) log(n)

where, R2 =
(

1−
∑

n

i=1
(Yi−

ˆYi)
2

∑
n

i=1
(Yi−

¯Y )
2

)

, SSR =
∑n

i=1
(Yi−Ŷi)

2 is sum square residuals,

n is the number of observations, p is the number of model parameters; Yi is

the value adjustment by model of the i-th death number by SARS-CoV-2; Ȳ

is the mean of death number by SAR-CoV-2 (Yi).

4. Results

State of Pernambuco records 36,463 cases of SARS-CoV-2 and 3,012

deaths, Figures 1a and 1b. The daily mean of the number of cases in the state

of Pernambuco is 434.06 cases, while that of deaths is 36. However, in the last

seven days these means were 934.06 cases and 78, respectively, which suggests

a rate hourly rate of 39 new cases and 3.5 deaths, Figures 1c and 1d.



Covid-19 in the state of Pernambuco 267

0 20 40 60 80 100

0
10

00
0

30
00

0

Days number after firts record

C
as

es
 n

um
be

r 
by

 S
A

R
S

−
C

O
V

−
2

0 20 40 60 80 100

0
10

00
20

00
30

00

Days number after firts record

D
ea

th
 n

um
be

r 
by

 S
A

R
S

−
C

O
V

−
2

0 20 40 60 80 100

0
50

0
15

00
25

00

Days number after firts record

D
ai

ly
 n

um
be

r 
of

 c
as

es
 b

y 
S

A
R

S
−

C
O

V
−

2

0 20 40 60 80 100

0
50

10
0

15
0

Days number after firts record

D
ea

th
 n

um
be

r 
of

 c
as

es
 b

y 
S

A
R

S
−

C
O

V
−

2

Figure 1: Accumulated cases number (a), accumulated deaths (b), cases num-

ber (c) and deaths daily (d) by SARS-CoV-2 in the state of Pernambuco, Brazil

The proposed models showed high performance to estimate the number

of deaths by SARS-VOC-2, Table 1. The Poisson model showed explanatory

power (R2

adj
) of 99.81%, RMS of 148, AIC of 802.77 and BIC of 807.30, as

shown in Table 1.

Table 1: Estimation of model parameters and adequacy criteria
Poisson model

Estimates Standard error p-value

β1 0.1688 0.0004 0.00001

β2 -0.00087 0.0000056 0.00001

R2

adj
99.81%

RMS 148

AIC 802.77

BIC 807.3

In order to make the model predictions, the last three records were re-

moved and they were estimated. The observed values for the days 2020/01/22

to 2020/03/06 were 2,875, 2,933 and 3,012, respectively. The estimates (con-

fidence interval of 95%) of the Poisson model were 2,854 (2,839; 2,881), 2920

(2,895; 2,940) and 3,005 (2,998; 3,020).

Given the predictions of the models, it appears that the Poisson model

presented very accurate estimates. Verified that the peak of cases registered in

4 days (7 of June), see Figure 2.
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Figure 2: Peak forecastin of SARS-CoV-2 pandemic in the state of Pernambuco,

Brazil

We use the Brazilian recent data from March 12, 2020 to June 3, 2020

to model and forecast the evolution of the Covid-19 pandemic in Pernambuco

state, Brazil. Since the Brazilian government does not have enough tests for

mass testing, this measure may provide some additional information. While

our short-term forecasts are in great accordance with the data, our long-term

forecasts may help us to discuss different types of social distancing policies.

Social distancing policy imposed by the government is able to flatten the

pattern of contamination provided by the Covid-19, but short-term policies is

only able to shift the peak of infection into the future keeping the value of the

peak in almost the same value.

Based on this definition, we provide an estimate of the optimal date
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to end the social distancing policy. Other research path is to evaluate the

economic side effects of pandemic control (Eichenbaum et al., 2020; Gormsen

and Koijen, 2020) and to propose measures to minimize these impacts (Hone

et al., 2017).

5. Conclusion

Power model proved to be effective for evaluate the epidemic curve of

Covid-19 in the state of Pernambuco.
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Resumo. O câncer é um grave problema de saúde pública mundial, cuja in-

cidência tem crescido consideravelmente nos últimos anos. O câncer de ovário

constitui-se na neoplasia mais letal do aparelho reprodutor feminino e um di-

agnóstico precoce é fundamental para o tratamento e a sobrevida das pacientes.

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um modelo matemático via teoria

de conjuntos fuzzy, para analisar o risco de malignidade de tumores de ovário,

levando em consideração o ńıvel de HE4 (protéına epididimal humana). Pes-

quisas recentes indicam que tal substância é um importante marcador tumoral

para o câncer de ovário. A metodologia usada são os sistemas baseados em

regras fuzzy (SBRF), com inferência de Mamdani e defuzzificação pelo centro

de gravidade. Simulações foram implementadas, supondo diferentes quadros

cĺınicos de pacientes e os resultados apontaram que o uso do biomarcador pode

auxiliar na tomada de decisão em relação ao diagnóstico. A transição gradual

entre tumores benigno e maligno, adequados à realidade, foi preservada.

Palavras-chave: Câncer de ovário; ńıvel de HE4; modelagem ma-

temática; lógica fuzzy.

1. Introdução

Segundo o Instituto Nacional do Câncer - INCA (2019b), câncer é a

denominação dada a um conjunto de mais de 100 doenças. Essas doenças têm

em comum o crescimento desordenado de células, que podem invadir tecidos

1ellen.vilarinho@gmail.com

2graciele@ufscar.br
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e órgãos. Por se dividirem rapidamente, estas células tendem a ser muito

agressivas e incontroláveis, dando origem a formação de tumores, que podem

se espalhar para as demais regiões do corpo.

Ainda de acordo com o referido instituto, câncer é o principal problema

de saúde pública no mundo, sendo responsável por mais de 9,5 milhões de mor-

tes e 18 milhões de novos casos no mundo em 2018. Sua incidência tem crescido

consideravelmente nos últimos anos tanto em páıses desenvolvidos como naque-

les em processo de desenvolvimento. Estima-se que para o triênio 2020-2022,

no Brasil ocorrerão 625 mil novos casos de câncer.

Não há uma causa única para o câncer. As causas podem ser externas

(fatores ambientais) ou internas como os hormônios, condições imunológicas e

mutações genéticas, porém entre 80% e 90% dos casos de câncer estão relaci-

onados às causas externas. Pessoas idosas são mais vulneráveis ao desenvolvi-

mento de câncer, pois o envelhecimento natural do ser humano traz mudanças

às células. Há também o fato de que essas pessoas foram expostas por mais

tempo aos diferentes fatores de risco, explicando em parte, o motivo da doença

ser mais frequente em pessoas de maior idade.

No tratamento de câncer, uma das maiores dificuldades é localizar as

células malignas e destrúı-las, sem comprometer as células naturais e os tecidos

do paciente. O propósito do tratamento é remover todas as células malignas

do corpo, para que estas não venham à gerar um novo tumor, chamado de

recidiva.

Os tratamentos dispońıveis para o câncer são cirurgia, quimioterapia,

radioterapia, imunoterapia ou transplante de medula óssea. Em muitos casos

é necessário combinar mais de um tratamento.

A quimioterapia é o tratamento feito com medicamentos que possuem

ação citotóxica (que causam danos às células). Pode ser utilizada para remover

o tumor antes da cirurgia, mas normalmente é administrada após o tratamento

cirúrgico ou radioterápico.

O tratamento com uso de radiação é a radioterapia, e tem como finali-

dade destruir as células doentes. É utilizado em tumores localizados, que não

podem ser ressecados totalmente ou para tumores que costumam recidivar ou

reaparecer. O uso desta terapia pode causar diversos efeitos colaterais locali-

zados, deve ser usada com muita precisão para não causar lesões nos tecidos

vizinhos.

Existem algumas substâncias, chamadas de marcadores tumorais, cujas
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concentrações estão relacionadas às neoplasias. Tais substâncias são detectadas

e qualificadas no sangue ou em outros fluidos orgânicos. Podem surgir com o

aparecimento de tumores ou aumentam sua concentração na presença de células

canceŕıgenas.

1.1 O câncer de ovário

Conforme Siegel et al. (2020), o câncer de ovário é o quinto tipo de

câncer que mais mata mulheres, sendo o tumor mais letal do sistema reprodutor

feminino e o oitavo câncer mais incidente entre as mulheres no mundo.

Para o ano de 2018, foram estimados 295 mil casos novos, representando

1,6% de todos os tipos de cânceres, o que corresponde a um risco de 7,8/100

mil mulheres (Bray et al., 2018; Ferlay et al., 2019). No ano de 2017, no

Brasil ocorreram 3.879 mortes causadas pelo câncer de ovário, representando

um risco equivalente a 3,75/100 mil mulheres. Para o Brasil esperam-se 6.650

novos casos de câncer de ovário para o triênio 2020-2022, correspondendo a um

risco estimado de 6,18 novos casos para cada 100 mil mulheres (INCA, 2019a).

Segundo o INCA e a American Cancer Society - ACS (2019), os principais

fatores de risco associados a esse tipo de câncer são: idade, histórico familiar

de cânceres de ovário e de mama (mutações dos genes BRCA1 ou BRCA2),

fatores relacionados à reprodução e hormônios, menarca precoce, menopausa

tardia, obesidade e tabagismo. Feng et al. (2020) destacam que mais de 75%

dos casos são diagnosticados em pacientes com estágios III-IV (avançados) e a

taxa de sobrevida de 5 anos fica abaixo de 30%.

A falta de sintomas claros da doença e a inexistência de uma checagem

espećıfica influenciam na sua alta letalidade, portanto a detecção nos estágios

iniciais da doença é um grande diferencial para melhorar a sobrevida das paci-

entes.

Os ovários são dois órgãos situados na pequena bacia feminina, medindo

aproximadamente 3,0 x 2,5 x 2,0 cm3 cada um. São responsáveis pela re-

produção, eliminando mensalmente um óvulo, para ser fecundado, e responsável

também pela produção de hormônios desde a puberdade até a menopausa. A

figura 1 mostra um dos ovários acometido por tumor.
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Figura 1: Ilustração do câncer ovariano.

Fonte: Site do Instituto de Câncer John Wayne.

https://www.saintjohnscancer.org/gynecology/conditions-we-treat/ovarian-cancer/

A menopausa é a data da última menstruação, resultante do climatério,

peŕıodo em que ocorre a perda da atividade folicular dos ovários, levando à

diminuição dos hormônios e o término permanente da vida reprodutiva. Du-

rante esse processo, ocorre a diminuição dos ńıveis de estrogênio, falhas na

menstruação, altos ńıveis do FSH (hormônio Foĺıculo Estimulante) e do LH

(Hormônio Luteinizante). Com o aumento da expectativa de vida, muitas

mulheres irão conviver até 1/3 de suas vidas com os sintomas e os efeitos pro-

vocados pelas alterações hormonais. Trata-se de um peŕıodo considerável da

vida e muito propenso ao desenvolvimento de diferentes tipos de tumores.

2 Objetivos

Os objetivos desta pesquisa foram:

– Compreender o modelo matemático elaborado por Alonso (2007), que

buscou predizer o ı́ndice de risco de malignidade de tumores ovarianos

via teoria de conjuntos fuzzy.
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– Complementar o sistema baseado em regras fuzzy (SBRF) por meio da

inserção de uma nova variável de entrada (ńıvel de HE4), que em pesqui-

sas mais recentes tem se revelado como um importante marcador tumoral

para o câncer de ovário.

Os detalhes da modelagem matemática desenvolvida serão explicitados

nas próximas seções.

3. Modelo fuzzy para o risco de malignidade do

câncer de ovário

Amodelagem matemática é utilizada para descrever fenômenos do mundo

real e suas tendências, no decorrer do tempo. Contudo, as doenças, os sinto-

mas, o diagnóstico e as terapias são envoltos de incertezas: medidas imprecisas,

categorizações lingúısticas com limites vagos, prontuários incompletos, entre

outros. Surge então a Teoria de Conjuntos Fuzzy, capaz de lidar com este tipo

de incerteza, a partir do tratamento matemático de termos lingúısticos como

“aproximadamente” (Barros e Bassanezi, 2015).

Um SBRF é constitúıdo por quatro módulos principais: módulo de fuz-

zificação, que representa as variáveis lingúısticas de entrada e sáıda do sistema,

transformadas em conjuntos fuzzy; módulo de inferência; base de regras e o

módulo de defuzzificação, que é responsável por transformar a sáıda dada em

conjunto fuzzy para um valor numérico (crisp).

No estudo desenvolvido por Alonso (2007), o intuito foi predizer o tipo de

tumor ovariano (benigno ou maĺıgno) utilizando a Teoria dos Conjuntos Fuzzy.

Um SBRF foi constúıdo considerando como variáveis lingúısticas de entrada

o Estado Menopausal, os Achados Ultrassonográficos e o Nı́vel de CA-125. A

variável de sáıda adotada para o sistema foi o Tipo de Tumor. O módulo de

inferência utilizado foi o de Mamdani e o método de defuzzificação foi o Centro

de Gravidade. A base de regras fuzzy foi constrúıda e pesos foram atribúıdos,

com a ajuda de uma especialista.

Neste trabalho decidimos por manter as variáveis lingúısticas de entrada

e sáıda do sistema propostas no estudo mencionado e realizar o acréscimo de

uma nova variável de entrada, denominada ńıvel de HE4. Consequentemente

uma nova base de regras foi elaborada, dando origem a novas simulações com-

putacionais como veremos adiante. Propriedades importantes relacionadas à
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cada variável escolhida serão comentadas a seguir.

Para a variável de entrada Estado menopausal foram consideradas três

classificações lingúısticas: Pré-menopausa, peŕıodo em que a mulher ainda

está ovulando normalmente mas podem ocorrer aproximadamente até 3 meses

de amenorreia (ausência de menstruação); Peri-menopausa, quando a mulher

começa a parar de ovular, surgem os primeiros sintomas da menopausa e neste

peŕıodo podem ocorrer de 3 a 12 meses de amenorreia e Pós-menopausa,

quando há o fim da ovulação, ocorrendo aproximadamente a partir de 12 me-

ses de amenorreia. O termo lingúıstico “Peri-menopausa” foi inclúıdo com a

ajuda de uma médica especialista, levando em conta que uma mulher na Peri-

menopausa possui maior risco de desenvolver tumores do que uma mulher na

Pré-menopausa, e menor risco do que uma mulher na Pós-menopausa.

A variável de entrada Achados ultrassonográficos foi definida utilizando

os graus 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 10, conforme classificação feita por Torres et al. (2002)

(ver tabela 1).
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Tabela 1: Valores para os achados ultrassonográficos - Torres et al. (2002).

Achados ultrassonográficos achados

Cistos uniloculares simples com fina camada regular ou lesões suge-

rindo cisto dermoide
0

Cistos multiloculares com a parede regular e lisa (< 3mm) ou densa

(> 3mm) ou tumor homogêneo cont́ınuo com a parede hiperecogênica

e bem definida

1

Cistos uniloculares ou cistos multiloculares com fina camada irregular

ou septa (> 3mm)
2

Cistos multiloculares com a parede densa e irregular (< 3mm) e/ou

septo irregular; ou cisto com a papilaridade irregular sobre 3mm
4

Lesão complexa, com predominância de cistos ou área sólida, sem

irregularidade na superf́ıcie
5

Lesão complexa com irregularidade na superf́ıcie (< 3mm) ou camada

mal definida e irregular; ou lesão sólida heterogênea
10

Multiplicidade - lesão unilateral ou lesões bilaterais 0

Pós-menopausa 3

Lesões associadas: Edemas 1

Envolvimento expansivo da parede maior que 3mm 2

O CA-125 é uma protéına que se mede no sangue, cujo ńıvel de con-

centração pode estar relacionado com alguns tipos de cânceres. Contudo, não

é espećıfico e seu ńıvel pode apresentar alterações mediante outras enfermi-

dades ou mesmo em pessoas sadias. Embora hajam incertezas, constitui-se

em um marcador tumoral muito usado para tentar rastrear o câncer de ovário

(Zhang et al., 2019). Para esta variável de entrada, ńıvel de CA-125, os termos

lingúısticos atribúıdos foram Normal até 35 U/mL, Médio entre 35 U/mL

até 65 U/mL e Alto com valores acima de 65 U/mL.

As figuras 2, 3 e 4 apresentam as funções de pertinências para cada

variável de entrada do SBRF.
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Figura 2: Funções de pertinências para a variável de entrada estado menopau-

sal.
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Figura 3: Funções de pertinências para a variável de entrada achados ultrasso-

nográficos.
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Figura 4: Funções de pertinências para a variável de entrada ńıvel de CA-125.

A variável de sáıda do sistema é tipo de tumor, classificada com os termos

benigno e maligno. Uma escala entre 0 e 300 foi escolhida para indicar o

risco de malignidade: 0 a 100 representa um posśıvel tumor benigno, 100 a

200 possuem graus de pertinência pertencentes a ambos os conjuntos benigno

e maligno, e acima de 200 até 300, resulta em um posśıvel tumor maligno.

As funções de pertinências consideradas para a variável de sáıda do sis-

tema encontram-se na figura 5.
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Figura 5: Funções de pertinências para a variável de sáıda tipo de tumor.
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3.1 Inclusão do HE4 no modelo

Estudos e pesquisas mais recentes como os de Zhang et al. (2019) e Mo-

ore et al. (2012), vêm mostrando a preocupação dos pesquisadores quanto a

alta mortalidade de pacientes com câncer de ovário e altas taxas de diagnósticos

falsos positivos ou falsos negativos, devido às baixas especificidade e sensibili-

dade do CA-125 como marcador tumoral. As pesquisas destacam ainda a im-

portância do ńıvel sérico da protéına secretora do epid́ıdimo humano 4 (HE4),

considerado um promissor marcador tumoral para o câncer de ovário.

Segundo Gasiorowska et al. (2019), o HE4 é uma protéına de ácido de

soro de leite com um núcleo de dissulfeto 4, originalmente isolado em células

epiteliais do epid́ıdimo humano, sendo expresso em diversos tecidos do corpo,

incluindo o sistema reprodutivo feminino. Além disso, o HE4 circula na corrente

sangúınea e surge em diferentes tipos de tumores ovarianos malignos.

As pesquisas indicam ainda que o HE4 é um biomarcador senśıvel e

espećıfico para o câncer de ovário, sendo que frequentemente seu valor não se

eleva em tumores benignos que ocorrem em mulheres na pré-menopausa (Moore

et al., 2012).

No estudo de Zhang et al. (2019), o HE4 foi usado como marcador tu-

moral e apresentou uma performance significamente melhor do que o CA-125

e o Algoritmo de Risco de Malignidade Ovariana (ROMA), sendo 100% a es-

pecificidade em todas as pacientes estudadas, demonstrando que o HE4 como

marcador tumoral pode elevar a qualidade dos diagnósticos para a doença.

Em Gasiorowska et al. (2019), os autores também mostraram que o HE4, ao

ser usado acompanhado do CA-125, fez com que a sensibilidade e a especifici-

dade dos diagnósticos fossem aumentadas, isto é, melhores desempenhos foram

alcançados com os dois marcadores tumorais juntos.

Desse modo, conforme comentado anteriormente, o principal objetivo

deste trabalho foi complementar a modelagem fuzzy descrita, para análise do

risco de malignidade de tumores do ovário, por meio da inserção de uma nova

variável de entrada, a saber, o ńıvel de HE4.

Assim, para a variável de entrada ńıvel de HE4 foram atribúıdos dois

termos lingúısticos: aceitável contemplando valores até 85 pmol/L e suspeito

para valores acima de 85 pmol/L. Os intervalos foram definidos de acordo com

o limite apresentado por Gasiorowska et al. (2019) para mulheres saudáveis,

tanto na pré-menopausa como na pós-menopausa.

A figura 6 mostra o esquema geral do SBRF constúıdo, incluindo a nova
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variável de entrada denominada ńıvel de HE4.

Figura 6: Esquema geral do SBRF constrúıdo.

Na figura 7 estão expostas as funções de pertinências adotadas para a

variável de entrada ńıvel de HE4.
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Figura 7: Funções de pertinências para a variável de entrada ńıvel de HE4.

Uma nova base de regras fuzzy foi elaborada e pesos foram adicionados,
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tendo em vista as informações iniciais contidas no trabalho de Alonso (2007)

e, principalmente, procurando manter a transição gradual entre os tipos de

tumores, de forma a preservar a coerência com a realidade, relatada por espe-

cialistas. No total foram elaboradas 178 regras fuzzy. Na tabela 2 encontram-se

algumas regras da base de regras constrúıda.

Tabela 2: Algumas das 178 regras da base de regras fuzzy, após a inclusão do

HE4. Na primeira coluna tem-se o número da regra e na última coluna o peso

utilizado para ponderá-la.

N

Estado

menopausal

Achados

ultrassonog. CA-125 HE4
Tipo de

tumor
Peso

14 Pré-Menopausa 1 médio aceitável benigno 0,7

15 Pré-Menopausa 1 médio suspeito maligno 0,3

143 Pós-Menopausa 2 normal aceitável benigno 0,6

144 Pós-Menopausa 2 normal suspeito maligno 0,4

4 Simulações e resultados

O modelo matemático desenvolvido com o aporte da lógica fuzzy, após

testagens e ajustes a partir de dados reais, poderá vir a auxiliar médicos espe-

cialistas se os mesmos possúırem os dados pré-operatórios da paciente. A ideia

é que o modelo seja capaz de determinar o grau de compatibilidade a cada tipo

de tumor, ou seja, o grau de pertinência aos conjuntos fuzzy benigno e maligno.

Por tratar-se de um estudo inicial envolvendo a protéına HE4 e pela

falta de dados pré-cirúrgicos reais, muitas simulações foram implementadas via

MATLAB/OCTAVE, supondo quadros cĺınicos de pacientes hipotéticas.

As simulações mostraram que, por exemplo, para uma paciente hipotética

que encontra-se com 2 meses de amenorreia, ou seja, na pré-menopausa, possui

achados ultrassonográficos 1, ńıvel de CA-125 igual a 50 U/mL (médio) e ńıvel

de HE4 igual a 100 pmol/L (suspeito), as probabilidades do tumor ser benigno

e maligno foram, respectivamente, 94% e 6%.

Em um segundo caso, supondo uma paciente com 7 meses de amenorreia,

ou seja, na peri-menopausa, achados ultrassonográficos 4 com ńıvel de CA-

125 normal, igual a 25 U/mL e ńıvel de HE4 suspeito, igual a 95 pmol/L,

a probabilidade de possuir um tumor benigno foi de 8% e 92% para tumor
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maligno.

Para um terceiro quadro cĺınico, supondo uma paciente com 1 ano de

amenorreia, isto é, na pós-menopausa, com achados ultrassonográficos 5, ńıvel

de CA-125 médio e ńıvel de HE4 aceitável, o sistema baseado em regras fuzzy

forneceu como 100% a probabilidade para tumor maligno.

A tabela 3 traz uma comparação entre algumas simulações realizadas por

Alonso (2007) e os resultados obtidos com o modelo proposto nesta pesquisa.

Tabela 3: Comparação entre os resultados obtidos por Alonso (2007) e pelo

modelo aqui proposto.
Alonso (2007) modelo com HE4

Paciente hipotético benigno (%) maligno (%) benigno (%) maligno (%)

Estado menopausal 7

Achados ultrasson. 2 35 65 30 70

CA-125 50 U/mL

HE4 110 pmol/L

Estado menopausal 15

Achados ultrasson. 5 0 100 0 100

CA-125 55 U/mL

HE4 100 pmol/L

Estado menopausal 6

Achados ultrasson. 3 50 50 37 63

CA-125 50 U/mL

HE4 95 pmol/L

Estado menopausal 15

Achados ultrasson. 2 65 35 50 50

CA-125 35 U/mL

HE4 110 pmol/L

Estado menopausal 3

Achados ultrasson. 4 45 55 20 80

CA-125 48 U/mL

HE4 110 pmol/L

Estado menopausal 2

Achados ultrasson. 5 50 50 35 65

CA-125 35 U/mL

HE4 118 pmol/L

As simulações indicam que a inserção do ńıvel de HE4 como variável de

entrada para o SBRF, mostrou-se útil para o diagnóstico do câncer de ovário. A

sua alta especificidade contribuiu com vários resultados anteriormente obtidos

pelo modelo utilizado como referência. A maioria das simulações apresentadas

na tabela 3 expõe dúvida em relação ao tipo de tumor. Supondo situações
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nas quais a paciente possua ńıvel de HE4 suspeito, o novo SBRF forneceu

resultados mais decisivos nos cenários considerados. Ao mesmo tempo, manteve

a transição gradual entre tumor benigno e maligno, permanecendo coerente com

a realidade.

5. Conclusões

O câncer de ovário é o mais letal do sistema reprodutor feminino e devido

à falta de sintomas, a doença é muitas vezes diagnosticada em estágio avançado,

diminuindo assim as chances de recuperação. Outro problema à ser enfrentado

é o alto ı́ndice de diagnósticos falsos-negativos e falsos-positivos, o que dificulta

o tratamento adequado dos casos.

Em razão da urgência que o assunto traz, tivemos como propósito estu-

dar o modelo matemático fuzzy elaborado por Alonso (2007), cujo intuito foi

predizer o tipo de tumor ovariano a partir de dados pré-operatórios, por meio

de um sistema baseado em regras fuzzy. Optou-se por incluir uma nova variável

de entrada, para representar um novo marcador tumoral que vem sendo con-

siderado promissor no diagnóstico de câncer de ovário. Trata-se do ńıvel de

HE4, medido no sangue e que, segundo vários estudos recentes, possui alta

especificidade.

As simulações realizadas supondo pacientes hipotéticas, demonstraram

que o modelo tem potencial para distinguir tumores benignos de malignos,

principalmente, em cenários de dúvida e que a paciente apresente ńıvel de HE4

suspeito. Em trabalhos futuros, pretende-se fazer ajustes contando com a parti-

cipação de médicos especialistas, a fim de aperfeiçoar os resultados alcançados.
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INCA (2019a). Estimativa 2020: incidência de câncer no bra-

sil. URL: https://www.inca.gov.br/publicacoes/livros/estimativa-2020-

incidencia-de-cancer-no-brasil Acesso em: 06/07/2020.
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de pragas, doenças, entre outros. O objetivo deste trabalho foi estudar o

comportamento das soluções numéricas de um sistema presa-predador de in-

terações entre três espécies, em função de um parâmetro α contido no modelo

de interação entre duas presas e um predador. Para isto foram utilizados

os métodos de Euler, Euler modificado, ponto médio e Runge-Kutta clássico;

além dos métodos Adams-Bashforth de 2 e 4 pontos e Adams-Moulton de 2 e

4 pontos. A medida que o valor de α foi aumentando, a solução numérica foi

se alterando a ponto de transformar o sistema em um problema stiff. Nesta

situação, um tratamento numérico não adequado pode conduzir à soluções não

compat́ıveis com o fenômeno biológico investigado.
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1. Introdução

O entendimento do comportamento de dinâmicas populacionais vem

sendo cada vez mais aperfeiçoado, não só devido aos estudos anaĺıticos de

sistemas de equações diferencias, mas também graças aos avanços dos métodos

numéricos e técnicas computacionais. Em situações em que a solução anaĺıtica

é inviabilizada, o recurso numérico faz-se indispensável para a investigação da

dinâmica em questão, tornando-se uma ferramenta poderosa no avanço das pes-

quisas. Contudo, ao migrar do estudo anaĺıtico para o numérico, novos desafios

são apresentados e, se não forem tratados adequadamente, soluções numéricas

inapropriadas podem ser obtidas.

Neste sentido, decidiu-se investigar as soluções numéricas de um sistema

de equações diferenciais, do tipo presa-predador de três espécies, em função

de um parâmetro α, por meio da aplicação de diferentes métodos numéricos.

Adiante será posśıvel observar que a dinâmica das populações é afetada com a

variação do parâmetro α, mudando seu comportamento de ponto de equiĺıbrio

estável, passando para ciclo limite de diferentes periodicidades e chegando até

ponto atrator caótico. Esta pesquisa é uma continuidade de um dos estudos

numéricos realizados em Garcia e Silveira (2018), que na ocasião, apenas ana-

lisou as soluções numéricas para um sistema do tipo presa-predador de três

espécies, quando a solução converge para um ponto de equiĺıbrio estável.

2. Objetivos

Os objetivos traçados para este trabalho foram:

– Comparar métodos numéricos para equações diferenciais ordinárias, apli-

cados em um modelo do tipo presa-predador que descreve as interações

entre duas presas e um predador.

– Implementar simulações numéricas explorando diferentes casos posśıveis,

de modo a ampliar os estudos iniciais presentes em Garcia e Silveira

(2018).

– Determinar o tipo de solução que será obtido para cada caso examinado.

Os detalhes da abordagem adotada na execução dos estudos serão expli-

citados nas próximas seções.
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3. Interações entre três espécies

O modelo de equações diferenciais considerado caracteriza a dinâmica

populacional de três espécies, representando as interações entre duas presas e

um predador. A construção do sistema é baseada no modelo presa-predador e

o problema de valor inicial (PVI) é dado por











































dP1

dt
= P1 ( 1− 0, 001P1 − 0, 001P2 − 0, 015P3 )

dP2

dt
= P2 ( 1− 0, 0015P1 − 0, 001P2 − 0, 001P3 )

dP3

dt
= P3 (−1 + αP1 + 0, 0005P2 )

P1(0) = p10 , P2(0) = p20 e P3(0) = p30

, (3.1)

em que P1 e P2 são presas que competem pelos mesmos recursos e P3 o predador

de ambas. Os valores iniciais das populações são p10 , p20 e p30 , e α é o parâmetro

que será alterado de um exemplo para o outro. Na formulação apresentada,

note que o encontro entre P1 e P2 é prejudicial para as duas populações. Em

Gilpin (1979) e Kot (2001) encontram-se os valores dos parâmetros que estão

presentes no sistema e que descrevem o comportamento e as interações entre

as três espécies.

Gilpin (1979) foi um dos primeiros trabalhos que concluiu que a evolução

temporal do sistema de equações diferenciais (3.1) pode conduzir à soluções

com caracteŕısticas caóticas. Kot (2001) também tratou da análise do referido

sistema, realizando estudos teóricos de pontos de equiĺıbrio.

4. Métodos numéricos

Nesta seção, os métodos numéricos considerados na obtenção de soluções

aproximadas das equações diferenciais, que a modelam dinâmica populacional

das três espécies serão exibidos. Para todos os métodos numéricos utilizados,

realizou-se a discretização convencional do problema de valor inicial (PVI) (Bu-

chanan e Turner, 1992; Garcia e Silveira, 2018):







dx

dt
= f(t, x), t ∈ I ⊂ R

x(0) = x0

, (4.2)

em que f : I × R −→ R e x = x(t), x : I −→ R.
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Os métodos expĺıcitos de passo simples aplicados no sistema (3.1) fo-

ram: método de Euler, método de Euler modificado, método do ponto médio

(Midpoint) e Runge Kutta clássico (RK-4).

Além disso, os métodos de múltiplos passos aplicados ao sistema fo-

ram: esquema de Adams-Bashforth de dois passos (método expĺıcito), método

de Adams-Moulton de dois passos (método impĺıcito), esquema de Adams-

Bashforth de quatro passos (método expĺıcito) e método de Adams-Moulton

de quatro passos (método impĺıcito).

4.1. Métodos de passo simples

Método de Euler

No esquema de Euler expĺıcito de primeira ordem a solução aproximada

ξi+1 é definida por

ξi+1 = ξi + hf(ti, ξi), i = 0, . . . , N − 1. (4.3)

Método de Euler modificado

No método de Euler modificado expĺıcito de segunda ordem a solução

aproximada ξi+1 é















m1 = f(ti, ξi)

m2 = f(ti + h, ξi + hm1)

ξi+1 = ξi +
h

2
[m1 +m2]

, i = 0, . . . , N − 1. (4.4)

Método do ponto médio

Para o método do ponto médio de segunda ordem, também chamado de

método Midpoint, a solução aproximada ξi+1 é definida por











m1 = f(ti, ξi)

m2 = f(ti +
h

2
, ξi +

h

2
m1)

ξi+1 = ξi + hm2

, i = 0, . . . , N − 1. (4.5)

Método de Runge-Kutta clássico

No método de Runge-Kutta de quarta ordem, a solução aproximada ξi+1
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é dada por



































m1 = f(ti, ξi)

m2 = f(ti +
h

2
, ξi +

h

2
m1)

m3 = f(ti +
h

2
, ξi +

h

2
m2)

m4 = f(ti + h, ξi + hm3)

ξi+1 = ξi +
h

6
[m1 + 2m2 + 2m3 +m4]

, i = 0, . . . , N − 1. (4.6)

4.2. Métodos de múltiplos passos

Método de Adams-Bashforth 2

No esquema de Adams-Bashforth expĺıcito de dois pontos e de segunda

ordem, a solução aproximada ξi+1 é

ξi+1 = ξi +
h

2
[3f(ti, ξi)− f(ti−1, ξi−1)] , i = 1, . . . , N − 1. (4.7)

Note que ξ1 não está definido em (4.7), sendo necessário obtê-lo por um

esquema de passo simples. Optou-se pelo método de Euler modificado dado

pela equação (4.4).

Método de Adams-Moulton 2

No esquema de Adams-Moulton impĺıcito de dois pontos e de segunda

ordem (método trapezoidal impĺıcito), a solução aproximada ξi+1 é dada por

ξi+1 = ξi +
h

2
[f(ti+1, ξi+1) + f(ti, ξi)] , i = 0, . . . , N − 1. (4.8)

Neste caso não é posśıvel obter ξi+1 de maneira recursiva, sendo ne-

cessário resolver um sistema linear definido pela equação (4.8).

Para se evitar a resolução do sistema linear, utiliza-se a técnica de

predição-correção conforme segue.

Método de Adams-Moulton 2 preditor-corretor

Estima-se ξi+1 à direita de (4.8), por um método expĺıcito e substitui

na expressão do método impĺıcito. O método de Adams-Moulton 2 preditor-

corretor, com predição realizada via método de Adams-Bashforth 2, torna-se











ξpred = ξi +
h

2
[3f(ti, ξi)− f(ti−1, ξi−1)]

ξi+1 = ξi +
h

2
[f(ti+1, ξpred) + f(ti, ξi)]

, i = 1, . . . , N − 1. (4.9)
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Método de Adams-Bashforth 4

No esquema de Adams-Bashforth expĺıcito de quatro pontos e de quarta

ordem, a solução aproximada ξi+1 é definida por

ξi+1 = ξi +
h

24
[55f(ti, ξi)− 59f(ti−1, ξi−1) + 37f(ti−2, ξi−2)− 9f(ti−3, ξi−3)] ,

(4.10)

em que i = 3, . . . , N − 1 .

Note que ξ1, ξ2, ξ3 não estão definidas na equação (4.10), fazendo com

que tais valores devam ser obtidos por algum outro método. Neste estudo

utilizou-se o Runge-Kutta clássico definido na equação (4.6).

Método de Adams-Moulton 4

No esquema de Adams-Moulton impĺıcito de quatro pontos e de quarta

ordem, a solução aproximada ξi+1 é dada por

ξi+1 = ξi +
h

24
[9f(ti+1, ξi+1) + 19f(ti, ξi)− 5f(ti−1, ξi−1) + f(ti−2, ξi−2)] ,

(4.11)

em que i = 2, . . . , N − 1 .

De modo análogo, para se evitar a resolução de sistema linear adotou-se

a técnica de predição-correção.

Método de Adams-Moulton 4 preditor-corretor

Estima-se ξi+1 à direita de (4.11), por um método expĺıcito e substitui

na expressão do método impĺıcito. O método de Adams-Moulton 4 preditor-

corretor, com predição realizada via método de Adams-Bashforth 4, torna-se



















ξpred = ξi +
h

24
[55f(ti, ξi)− 59f(ti−1, ξi−1) + 37f(ti−2, ξi−2)− 9f(ti−3, ξi−3)]

ξi+1 = ξi +
h

24
[9f(ti+1, ξpred) + 19f(ti, ξi)− 5f(ti−1, ξi−1) + f(ti−2, ξi−2)]

,

(4.12)

em que i = 3, . . . , N − 1 .

5. Simulações e resultados

As implementações computacionais foram executadas em Octave, tendo

como referências Garcia e Silveira (2018) e Quarteroni e Saleri (2017). Os

valores dos parâmetros do modelo matemático foram obtidos na literatura,
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incluindo os posśıveis valores para o coeficiente α, a saber, 0, 002 ≤ α ≤ 0, 005

(Gilpin, 1979; Kot, 2001).

5.1. Exemplo 1

Para este primeiro exemplo, escolheu-se α = 0, 002, tempo final tf = 100

e as populações iniciais consideradas foram p10 = 300, p20 = 300 e p30 = 50.

Em um primeiro cenário, tomando inicialmente h = 0, 25, obteve-se os gráficos

das figuras 1 e 2.

0 20 40 60 80 100
100

200

300

400

500

600

700

800

t

P
1

Euler

EulerMod

Midpt

RK4

0 20 40 60 80 100
100

200

300

400

500

600

700

t

P
1

Ad-Bash2

Ad-Moul2p

Ad-Bash4

Ad-Moul4p

0 20 40 60 80 100
0

100

200

300

400

500

600

700

t

P
2

Euler

EulerMod

Midpt

RK4

0 20 40 60 80 100
100

200

300

400

500

600

700

t

P
2

Ad-Bash2

Ad-Moul2p

Ad-Bash4

Ad-Moul4p

0 20 40 60 80 100
0

10

20

30

40

50

60

t

P
3

Euler

EulerMod

Midpt

RK4

0 20 40 60 80 100
0

10

20

30

40

50

t

P
3

Ad-Bash2

Ad-Moul2p

Ad-Bash4

Ad-Moul4p

Figura 1: Soluções numéricas para P1, P2 e P3. Na primeira coluna constam

os gráficos obtidos via métodos de passo simples e na segunda coluna, soluções

via métodos de múltiplos passos.
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Figura 2: Na primeira linha: planos de fase das populações. Na segunda linha:

à equerda, as três populações no mesmo gráfico, via Método de Adams-Moulton

4 e à direita, a comparação dos métodos de passo simples com o Método de

Adams-Moulton 4.

Na figura 2, além dos planos de fase, tem-se a comparação do Método

de Euler com os métodos de múltiplos passos. Isso foi feito pois ao obser-

var os gráficos das populações na figura 1, percebe-se que dentre os métodos

de passo simples, o Método de Euler apresentou comportamento visualmente

próximo dos métodos de múltiplos passos. Como os métodos de múltiplos pas-

sos não possuem grandes diferenças entre si, optou-se em fazer a comparação

dos métodos de passo simples com o Método de Adams-Moulton 4 (figura 2).

Um segundo cenário foi implementado alterando-se o espaçamento para

h = 0, 125 e mantendo α = 0, 002 e tf = 100. As figuras 3 e 4 mostram os

resultados alcançados.
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Figura 3: Soluções numéricas para P1, P2 e P3. Na primeira coluna constam

os gráficos obtidos via métodos de passo simples e na segunda coluna, soluções

via métodos de múltiplos passos.
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Figura 4: Na primeira linha: planos de fase das populações. Na segunda linha:

à equerda, as três populações no mesmo gráfico, via Método de Adams-Moulton

4 e à direita, a comparação dos métodos de passo simples com o Método de

Adams-Moulton 4.

As simulações executadas no exemplo 1 mostram que à medida que se

diminui o espaçamento h, as soluções numéricas aproximam-se entre si, o que

é uma indicação de convergência numérica.

O tipo de solução obtido para o sistema (3.1) foi ponto de equiĺıbrio

estável (ver figuras 2 e 4), isto é, a partir de um determinado tempo, as po-

pulações tendem a ficar constantes (figura 3).

Outro fato observado é que o método de Euler manteve-se visualmente

mais próximo dos métodos de múltiplos passos, inclusive para h relativamente

grande. Os métodos de múltiplos passos permaneceram visualmente próximos

entre si, desde o primeiro cenário.
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5.2. Exemplo 2

Neste exemplo fizemos mudanças nos parâmetros usados nas simulações.

Para os dois cenários considerados, tem-se α = 0, 0033 e as populações iniciais

p10 = 200, p20 = 400 e p30 = 50. No primeiro cenário, sejam h = 0, 25 e

tf = 200.
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Figura 5: Soluções numéricas para P1, P2 e P3. Na primeira coluna constam

os gráficos obtidos via métodos de passo simples e na segunda coluna, soluções

via métodos de múltiplos passos.
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Figura 6: Na primeira linha: planos de fase das populações. Na segunda linha:

à equerda, as três populações no mesmo gráfico, via método de Adams-Moulton

4 e à direita, a comparação dos métodos de passo simples com o método de

Adams-Moulton 4.

De modo análogo, na figura 6, além dos planos de fase tem-se a com-

paração do método de Euler com os métodos de múltiplos passos. Novamente

ao observar os gráficos das populações na figura 5, verifica-se que o método

de Euler é o método de passo simples que teve comportamento aparentemente

próximo dos métodos de múltiplos passos. Fez-se então a comparação dos

métodos de passo simples com o método de Adams-Moulton 4 (figura 6).

Um segundo cenário para este exemplo foi implementado, alterando-se

o espaçamento para h = 0, 125 e mantendo α = 0, 0033 e tf = 200. As figuras

7 e 8 exibem os resultados alcançados.
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Figura 7: Soluções numéricas para P1, P2 e P3. Na primeira coluna constam

os gráficos obtidos via métodos de passo simples e na segunda coluna, soluções

via métodos de múltiplos passos.
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Figura 8: Na primeira linha: planos de fase das populações. Na segunda linha:

à equerda, as três populações no mesmo gráfico, via método de Adams-Moulton

4 e à direita, a comparação dos métodos de passo simples com o método de

Adams-Moulton 4.

Neste segundo exemplo, houve convergência numérica, isto é, ao diminuir

o espaçamento h, as soluções numéricas aproximaram-se entre si.

O tipo de solução obtida para o sistema (3.1) foi ciclo limite duplo com

peŕıodos próximos. O método de Euler continuou visualmente mais próximo

dos métodos de múltiplos passos, que por sua vez se mantiveram visualmente

próximos entre si, apresentando uma pequena diferença no primeiro cenário.

Diferentemente do que ocorreu no Exemplo 1, neste caso as populações

não tendem a ficar constantes mas oscilam entre dois ciclos limites. Observa-se

ainda que houve aumento na dificuldade enfrentada pelos métodos numéricos

de múltiplos passos, devido à diferença que surgiu no primeiro cenário, entre

as soluções. No Exemplo 1, já no primeiro cenário tais métodos convergiram

numericamente.

Outras mudanças nos valores dos parâmetros, que resultaram em ciclos

limites, foram avaliadas. Com α = 0, 0036 obteve-se uma situação semelhante,
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ou seja, a solução numérica continua sendo do tipo ciclo limite duplo, porém

visualmente mais afastados e mais ńıtido.

Para α = 0, 00372, populações iniciais p10 = 200, p20 = 300 e p30 =

50 e tf = 300, as simulações também mostraram que quanto mais se diminui

h, mais as soluções aproximam-se entre si. Neste caso o tipo de solução en-

contrado foi ciclo limite quádruplo. O método de Euler ficou visualmente mais

próximo dos métodos de múltiplos passos, mas sugerindo cinco ciclos. Métodos

de múltiplos passos apresentaram uma pequena diferença no primeiro cenário.

Os testes realizados até aqui, para este exemplo, mostram que as soluções

numéricas podem ser do tipo ciclos limites duplos ou quádruplos. Vale ressaltar

que em sistemas de Lotka-Volterra e Holling-Tanner clássicos, tem-se apenas

ciclos limites simples (Gasull et al., 1997).

Tomando α = 0, 004, valores para as populações iniciais p10 = 200,

p20 = 300 e p30 = 50, espaçamento h = 0, 2 e tf = 300, as soluções

numéricas revelaram convergência numérica, isto é, quanto mais diminui h,

mais as soluções se aproximam. Além disso, o tipo de solução obtido mos-

trou uma transição entre ciclo limite e atrator caótico. O método de Euler

permaneceu visualmente mais próximo dos métodos de múltiplos passos até

t = 150.

5.3. Exemplo 3

Para este exemplo, escolheu-se α = 0, 0055, valores para as populações

iniciais p10 = 200, p20 = 300 e p30 = 50, espaçamento h = 0, 125 e tf = 600.

As figuras 9 e 10 ilustram os resultados encontrados.
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Figura 9: Soluções numéricas para P1, P2 e P3. Na primeira coluna constam

os gráficos obtidos via métodos de passo simples e na segunda coluna, soluções

via métodos de múltiplos passos.
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Figura 10: Na primeira linha: planos de fase das populações. Na segunda linha:

à equerda, as três populações no mesmo gráfico, via método de Adams-Moulton

4 e à direita, a comparação dos métodos de passo simples com o método de

Adams-Moulton 4.

Embora as figuras 9 e 10 apresentem os resultados obtidos ao se adotar

h = 0, 125, outros testes foram realizados e observou-se convergência numérica,

desde que haja diminuição considerável do espaçamento h. O tipo de solução

atingida foi atrator caótico, isto é, no plano de fase os ciclos não se repetem.

O método de Euler, até t = 150, novamente ficou visualmente mais

próximo dos métodos de múltiplos passos. Entretanto, apenas os métodos de

múltiplos passos do tipo Adams (de 4 passos), estão visualmente próximos

desde o primeiro cenário.

Encerrada a exposição dos resultados das simulações numéricas execu-

tadas, algumas observações importantes são necessárias.

Ao considerar todas as trajetórias dos métodos de passo simples, destaca-

se que o método de Euler foi o que apresentou maior proximidade visual com

as trajetórias dos métodos de Adams, mesmo o método de Euler possuindo

ordem de convergência menor. Em geral, espera-se que métodos expĺıcitos de
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maior ordem de precisão viabilizem soluções mais próximas da solução anaĺıtica,

para um mesmo h e isto não aconteceu com os métodos expĺıcitos aplicados ao

modelo presa-predador clássico estudado.

A literatura aponta um caminho que leva ao conceito de problema ŕıgido

(stiff problem). Embora o conceito de problema ŕıgido seja impreciso e não te-

nha uma definição rigorosa, é comum considerar como stiff problems aqueles

problemas nos quais os métodos expĺıcitos não trabalham bem ou produzem

resultados inesperados (Garcia e Silveira, 2018). Esse fato foi constatado nesta

pesquisa. Em situações como a descrita, não se pode levar em consideração ape-

nas ordem de convergência. Outros fatores são importantes tais como, região

de estabilidade, se o sistema é periódico e a diferença entre as magnitudes dos

autovalores associados (Örnhag, 2015).

6. Conclusões

O propósito deste trabalho foi estudar as soluções numéricas do sistema

de equações diferenciais, do tipo presa-predador, que modela as interações entre

três espécies - duas presas e um predador.

Os resultados apontaram diferentes perfis de soluções posśıveis. Desde

ponto de equiĺıbrio estável, passando por ciclos limites até soluções do tipo

atrator caótico foram encontradas. Além disso, à medida que o valor de α

aumenta, os exemplos tornam-se mais complexos do ponto de vista numérico.

No ińıcio, os métodos de múltiplos passos mostraram soluções numéricas bem

próximas. Mas para valores maiores de α, esses métodos apresentaram dificul-

dades na aproximação das soluções. Nestes casos, aproximações satisfatórias

são alcançadas a partir da diminuição considerável do espaçamento h. Contudo,

apesar da complexidade, houve evidências de convergência numérica.

Entre os métodos de passo simples, o método de Euler foi o que vi-

sualmente ficou mais próximo dos métodos de múltiplos passos. Essa carac-

teŕıstica evidencia-se quando métodos numéricos expĺıcitos são usados na busca

de soluções para problemas stiff. Logo, conforme já comentado, resultados ines-

perados podem ocorrer.

Desse modo, pode-se concluir que nem sempre um método de maior

ordem tem melhor performance quando comparado com um método de menor

ordem.
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