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Prefácio:

“Vejo a disciplina matemática como uma estratégia desenvolvida pela
espécie humana ao longo de sua história para explicar, para entender,
para manejar e conviver com a realidade senśıvel, percept́ıvel, e com o
seu imaginário, naturalmente dentro de um contexto natural e cultural.”.
Ubiratan D’Ambrosio.

A você que por ventura comece a saborear a revista por esta página, queremos
dedicar algumas palavras para sua apreciação. Este número é mais um esforço do
grupo de pesquisa em Biomatemática, como forma de divulgar as frentes de pesquisa
que vêm contribuindo para o avanço do conhecimento nesta área.

Os artigos presentes neste número são resultados de um processo que há 18 anos
– a maioridade! – vem acontecendo de forma prazeirosa para o grupo, as vezes, com
embates acalorados, outras mais brandas, de modo a evidenciar a participação desta
revista na produção cient́ıfica nacional e a consolidação de um grupo produtivo.

A diversidade das aplicações que você encontrará nas páginas seguintes, darão
uma idéia da amplitude que o termo “biomatemática” comporta, que não deixa
dúvida de sua transdisciplinariedade.

Esperamos que apreciem os artigos e possam saciar a sede de conhecimento
do que vem sendo feito nesta área e, principalmente, entender o “fazer” do bio-
matemático que, antes de mais nada, deve estar em permanente atualização dos
problemas que afligem a humanidade e o desenvolvimento das ferramentas que pos-
sam solucioná-los.

Para finalizar, lembramos as palavras de D’Ambrosio, que nos diz:

“A ciência moderna, que repousa em grande parte na matemática, nos
dá instrumentais notáveis para um bom relacionamento com a natureza,
mas também poderosos instrumentos de destruição ...”.

Portanto, cabe a nós pesquisadores e formadores de cidadãos, apresentar e cons-
truir este conhecimento de forma cŕıtica.

Comitê Editorial. Campinas, 15 de setembro de 2008
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Resumo. No presente trabalho, temos como objetivo estudar a curva de
crescimento em peso de diversos espécimes animais, a fim de estabelecer
padrões de metabolismo por classe animal. Foram ajustados os parâmetros
do modelo não-linear de von Bertalanffy generalizado aplicado às curvas de
crescimento para identificar quais parâmetros descrevem melhor o cresci-
mento do animal nas faixas de idade-peso fornecidas. Utilizamos, no estudo,
dados de idade e peso de 19 espécimes, entre mamı́feros, aves, anf́ıbios,
peixes, crustáceos, vermes e insetos. Uma vez que a principal caracteŕıstica
de sistemas determińısticos é a precisão obtida pela solução e ao lidar com
modelos de crescimento animal, naturalmente informações imprecisas fazem
parte da modelagem, comprometendo esta precisão, optamos por concluir os
resultados com o apoio da Teoria dos Conjuntos Fuzzy, que permite traba-
lhar com este tipo de incerteza de maneira razoável. A conjectura inicial de
que haveria um padrão de metabolismo por classe animal não se verificou,
ocorrendo, inclusive, distinção entre machos e fêmeas de uma mesma espécie,

1juscapim@yahoo.com.br
2rodney.bassanezi@ufabc.edu.br
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como é o caso do peru. Hipoteticamente, a perda de energia parece estar
relacionada com os hábitos de cada animal.

Palavras-chave: Modelo de von Bertalanffy generalizado; Cresci-

mento Animal; Ajuste de curvas; Conjuntos difusos.

1. Introdução

A utilização de modelos matemáticos para o estudo de ńıveis de cresci-

mento em animais é uma prática que pode auxiliar na escolha do melhor

método de exploração de determinada espécie zootécnica. As curvas de

crescimento relacionam o peso de um animal com sua idade, sendo importante

para pesquisas e recomendações sobre eficiência de produção, contribuindo,

assim, para aumentar o lucro do produtor (Guedes et al., 2004).

Geralmente, estudam-se curvas de crescimento por meio do ajuste de

funções não-lineares, que possibilitam sintetizar informações de todo o peŕıodo

de vida dos animais, ou seja, um conjunto de informações em série de peso por

idade, em um pequeno conjunto de parâmetros interpretáveis biologicamente,

facilitando assim o entendimento do fenômeno e ressaltando caracteŕısticas

relevantes do crescimento (Pereira, 2000; Rodrigues et al., 2007).

Dentre as equações não-lineares mais utilizadas para descrever a curva

de crescimento em animais de produção, estão os modelos de Richards, Gom-

pertz, von Bertalanffy e Loǵıstico (Freitas, 2007; Guedes et al., 2004). Al-

guns requisitos devem ser satisfeitos para que uma função de crescimento

seja descritiva de uma relação peso-idade, dentre os quais a interpretação

biológica dos parâmetros (confiabilidade), um ajuste com pequenos desvios

(precisão) e o grau de dificuldade do ajuste (operacionabilidade). O mo-

delo de von Bertalanffy foi aplicado em estudos com curvas de crescimento

para rãs (Rodrigues et al., 2007; Freitas, 2007), frangos (Freitas, 2007; Leite,

2003), súınos (Freitas, 2007; Oliveira et al., 2007), caprinos (Freitas, 2007),

camarões (Freitas, 2007; Chávez, 1973), coelhos (Freitas, 2007), ovinos (Frei-
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tas, 2007; Guedes et al., 2004), bovinos (Freitas, 2007), perus (Bassanezi e

Ferreira Jr, 1978), tilápias (Bassanezi, 2002), ratos e humanos (Bertalanffy,

1983), apresentando qualidade elevada de ajuste e estimativas condizentes

com a realidade quando comparado à outros modelos em todos os trabalhos.

Ajustamos os parâmetros do modelo não-linear de von Bertalanffy ge-

neralizado aplicado às curvas de crescimento em peso de diversos espécimes

animais, a fim de identificar quais parâmetros descrevem melhor o cresci-

mento de cada animal nas faixas de idade-peso fornecidas, procurando esta-

belecer padrões de metabolismo por classe animal. Foram utilizados dados

de idade e peso de 19 espécimes, entre os quais mamı́feros (súınos machos e

fêmeas, bovinos, caprinos, coelhos, ovinos, ratos e humanos), aves (perus ma-

chos e fêmeas ; frangos machos e fêmeas), anf́ıbios (rã-touro), peixes (tilápia

e arraia), crustáceos (camarão), vermes (minhoca) e insetos (larva de mosca

varejeira), obtidos de instituições de pesquisa e da literatura. Os ajustes

foram feitos através de experimentos computacionais.

2. Modelo de von Bertalanffy

Com o intuito de analisar o aumento em peso de peixes, o biólogo

australiano von Bertalanffy (Bertalanffy, 1983), formulou o seguinte modelo

matemático:




dP

dt
= αP

2
3 − βP

P (0) = P0.

(2.1)

Seu modelo pode ser considerado uma alteração da curva de cresci-

mento loǵıstico de Verhulst com a finalidade de acomodar caracteŕısticas

metabólicas baseadas em argumentação fisiológica, onde P = P (t) é a massa

do peixe em função do tempo t, P0 é a massa inicial, α é a constante de

anabolismo (representando a taxa de śıntese de massa por unidade de su-

perf́ıcie do animal) e β é a constante de catabolismo (que representa a taxa
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de diminuição da massa por unidade de massa). O termo P
2
3 é proveniente da

relação alométrica do peso com a área corporal do peixe (Bassanezi, 2002).

Em 2002, ao estudar o crescimento em peso de perus, Bassanezi propôs

uma generalização para o modelo (2.1), dada por:





dP

dt
= αP γ − βP

P (0) = P0,

(2.2)

onde agora P = P (t) é a massa da ave em função do tempo t, P0 é a massa

inicial, α e β são respectivamente as constantes de anabolismo e catabolismo

e γ é um parâmetro alométrico a ser estimado, 0 < γ < 1.

3. Resolução do modelo generalizado

A equação não linear (2.2) é do tipo Bernoulli e pode ser resolvida com

uma substituição de variáveis, o que nos conduzirá à uma equação linear.

Tomando Z = P 1−γ e substituindo em (2.2) temos:





dZ

dt
= (1− γ)P−γ

dP

dt

Z(0) = P 1−γ
0 .

Como
dP

dt
= αP γ − βP , então:

dZ

dt
= (1− γ)P−γ (αP γ − βP ) .

Substituindo novamente Z = P 1−γ obtemos:

dZ

dt
= (1− γ)

(
α− βP 1−γ) = (1− γ) (α− βZ)
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dZ

dt
+ β (1− γ)Z = α (1− γ) .

Temos, portanto, uma EDO linear de 1a ordem não homogênea em Z:

dZ

dt
+ β (1− γ)Z = α (1− γ) , (3.1)

cuja solução é dada por:

Z(t) =
α

β
+ Ce−β(1−γ)t.

Voltando para P (t), encontramos a equação do peso do animal em

função do tempo:

P (t) =

(
α

β

) 1
1−γ
(

1 + C
β

α
e−β(1−γ)t

) 1
1−γ

. (3.2)

Sabemos que P∞ = lim
t→∞

P (t), portanto a capacidade suporte P∞ é dada

por:

P∞ =

(
α

β

) 1
1−γ

. (3.3)

Dadas a condição inicial P (0) = P0 e a equação (3.2), temos:

C =

[(
P0

P∞

) 1
1−γ
− 1

]
α

β
.

Substituindo a constante C na expressão de P (t), obtemos o modelo

generalizado para crescimento em peso de um animal qualquer:

P (t) = P∞

{
1 +

[((
P0

P∞

)1−γ
− 1

)
e−β(1−γ)t

]} 1
1−γ

, (3.4)

onde P (0) = P0 é o peso inicial e P∞ é o peso máximo.

O ponto de inflexão P∗, onde a variação da curva é máxima, obtido

através do cálculo
d2P

dt2
= 0 em (2.2), é dado por:

P∗ =

(
1

γ

) 1
γ−1

P∞. (3.5)
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O tempo de inflexão t∗, obtido a partir das expressões (3.4) e (3.5), é

dado pela expressão:

t∗ = −

ln


 γ − 1(

P0

P∞

)1−γ
− 1




β (1− γ)
. (3.6)

Num modelo mais realista, devemos considerar a taxa de catabolismo

β variável com o tempo, uma vez que quando o animal envelhece, hipoteti-

camente, a sua perda de energia depende de seus hábitos, como por exemplo

se ele foi criado solto ou em regime de confinamento.

Da equação (3.4), podemos explicitar β em função de t:

β = −

ln




(
P

P∞

)1−γ
− 1

(
P0

P∞

)1−γ
− 1




(1− γ) t
. (3.7)

A relação que permite o cálculo constante de anabolismo pode ser

obtida através da expressão (3.3):

α = βP 1−γ
∞ . (3.8)

A equação (3.5) nos fornece uma expressão que calcula, implicitamente,

o parâmetro de alometria desde que P∗ seja conhecido:

y = γ
1

1−γ e y =

(
P∗
P∞

)
. (3.9)

Vale observar a sutileza da relação (3.9) quando o parâmetro γ −→ 1:

quando a razão
P∗
P∞

é maior que
1

e
≈ 0.3679 não é posśıvel ajustar os dados

utilizando este modelo.
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4. Simulações Numéricas

O parâmetro alométrico γ = 2/3, obtido por von Bertalanffy para

peixes (Bassanezi e Ferreira Jr, 1978), foi estimado como sendo igual a

γ = 3/4 no caso de mamı́feros por West (West et al., 2002) e utilizado

por Oliveira no seu trabalho com súınos de corte (Oliveira et al., 2007).

Os demais estudos com curvas de crescimento em peso animal encontrados

na literatura e referenciados no presente trabalho consideram o parâmetro

alométrico γ = 2/3.

Por ser um parâmetro relacionado à área corporal, acreditamos ser mais

coerente que cada animal, ou mesmo a classe a que pertence, possua um valor

próprio para este parâmetro, não necessariamente igual a 2/3 ou 3/4.

Portanto, levamos em conta todas estas possibilidades em nossos cálculos

e simulações, com o intuito de encontrar os parâmetros que melhor se ade-

quam ao modelo e à classe animal correspondente.

Inicialmente, calculamos o peso máximo P∞ utilizando o método de

Ford-Walford (Walford, 1976), tomando os valores finais de peso, a partir do

ponto de inflexão P∗.

Ajustamos a curva solução do modelo de von Bertalanffy generalizado

(2.2) aos dados de idade-peso através de implementação computacional do

modelo, procurando estimar experimentalmente os parâmetros α, β, γ e,

consequentemente, P∞ para cada espécime.

Para obtenção dos parâmetros referentes à súıno utilizamos dados ex-

perimentais de crescimento em peso do Agroceres PIC de Ponte Nova-MG,

referentes ao desempenho da progênie Camborough 22 e AGPIC 412 TG,

em boas condições de manejo e nutrição, separada por sexo e destinada à

produção de cevados com peso elevado (Oliveira et al., 2007). A dispersão

dos dados ao longo do tempo pode ser observada na Figura 1.

O valor do peso máximo estimado para Súıno Macho P∞, tomando

os últimos 11 dados de peso (ponto de inflexão P∗ ∼= 88.480 kg) foi de

P∞ = 220.402 Kg. Oliveira, utilizando o mesmo método para o cálculo
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Figura 1: Curva de dispersão do dados de peso p versus tempo t para Súıno

Macho.

da capacidade suporte obteve P∞ = 192.125 Kg considerando os últimos 9

dados. Através de testes, chegamos a P∞ = 192.126 kg utilizando os últimos

8 dados de peso.

As simulações do ajuste da solução do modelo de von Bertalanffy ge-

neralizado aos dados de crescimento em peso de Súıno Macho foram as

seguintes:

Simulação 1:

Parâmetros iniciais: P∞ = 192.126 kg, α = 0.1276, β = 0.0306, γ = 3/4.
Parâmetros após ajuste: α = 1.0758, β = 1, γ = 0.9861.
Simulação 2:
Parâmetros de partida: P∞ = 192.126 kg, α = 0.1276, β = 0.0306, γ = 3/4(fixo).
Parâmetros após ajuste: α = 0.1612 e β = 0.0433
Simulação 3:
Parâmetros de partida: α = 0.1276, β = 0.0306, γ = 3/4. Parâmetros após ajuste:
α = 0.1522, β = 0.0689, γ = 0.8569 e P∞ = 254.261 kg
Simulação 4:
Parâmetros iniciais: P∞ = 220.402 kg, α = 0.1276, β = 0.0306, γ = 3/4.
Parâmetros após ajuste: α = 0.6813, β = 0.6096, γ = 0.9794.
Simulação 5:
Parâmetros de partida: P∞ = 220.402 kg, α = 0.1276, β = 0.0306, γ = 3/4(fixo).
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Parâmetros após ajuste: α = 0.1491, β = 0.0387.
As respectivas curvas podem ser observadas na Figura 2.
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simulação 1
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simulação 3
simulação 4
simulação 5
dados

Figura 2: Ajuste da função P (t), solução do modelo de von Bertalanffy generali-

zado (3.4), aos pares peso-idade de Súıno Macho.

Observando os parâmetros obtidos nas simulações, notamos que o coeficiente
de alometria γ tende a ser maior que o valor 3/4 utilizado por Oliveira quando
não é mantido fixo. Os ajustes referentes às simulações 3 e 4 ofereceram menor
diferença entre os dados fornecidos e a curva ajustada, sendo este último o que
apresentou melhor aproximação, segundo o cálculo do erro. Porém, considerando a
interpretação biológica dos resultados, notamos que o ajuste referente à simulação
3 é mais coerente com a realidade, uma vez que β geralmente não assume valores
altos, por se tratar do gasto energético do animal.

Utilizando a expressão do parâmetro de metabolismo β (3.7) e os valores de
p∞ e γ estimados pela simulação 3, calculamos a curva de tendência para β(t),
ilustrada na Figura 3.

O mesmo procedimento foi tomado para cada indiv́ıduo, possibilitando veri-
ficar que a conjectura inicial de que haveria um padrão de metabolismo por classe
animal não acontece, ocorrendo, inclusive, distinção entre machos e fêmeas de uma
mesma espécie, como é o caso do peru. Hipoteticamente, a perda de energia está
relacionada com os hábitos de cada animal.

Notamos a ocorrência de tendências no comportamento da curva β(t): β

diminui com t; β aumenta com t, depois diminui; β estabiliza com t; β aumenta com



10 Scapim & Bassanezi

0 50 100 150 200 250
0.065

0.07

0.075

0.08

0.085

0.09

tempo

be
ta

Curva 1 − Beta / Suíno Macho

Figura 3: Curva de tendência para β (t) de Súıno Macho com os seguintes

parâmetros: P∞ = 254.2606 kg e γ = 0.8569.

t. Geralmente, em animais confinados para engorda a tendência de β é diminuir
com o passar do tempo. Outra suposição baseia-se no comportamento de animais
semi-confinados, onde a tendência de β é estabilizar com o passar do tempo. Por
último, a tendência de β aumentar com t pode estar relacionada com o comporta-
mento referente à animais soltos.

Ao trabalhar com ajuste de curvas em crescimento animal é importante ob-
servar a interpretação biológica dos resultados obtidos com o modelo, do contrário
estaremos pura e simplesmente fazendo um ajuste de curvas. Devemos procurar
obter parâmetros com respaldo biológico, como por exemplo o ponto de inflexão,
que no caso, indica o momento a partir do qual o peso começa a estabilizar e a
partir de onde procuramos calcular a capacidade suporte.

Nota-se, que pequenas alterações na capacidade suporte causam mudanças
significativas nos parâmetros, uma vez que são muito senśıveis a modificações. Os
ajustes, em sua maioria, têm melhor resultado quando é fornecido previamente o
valor limite p∞ que o peso pode atingir.

Quando trabalhamos com dados experimentais de crescimento animal nos ve-
mos em situações onde necessitamos estimar o comportamento da curva ao longo
da vida de um determinado espécime. Fatalmente, o caminho entre a medida rea-
lizada no indiv́ıduo, seja ela em seu peso, comprimento, idade, etc., até a solução
obtida com o experimento/simulação a partir dos dados, está repleto de impre-
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cisões, por mais cuidado que tenhamos no tratamento destas informações. Como
os parâmetros são obtidos através de observações e experimentos seria interes-
sante que pudessem admitir uma ”faixa de valores”que considerasse as incertezas
presentes no processo de obtenção desta solução.

Para tentar solucionar este problema e tornar plauśıvel a solução obtida
através das simulações realizadas, utilizamos como ferramenta de apoio a Teoria
dos Conjuntos Fuzzy, que nos permite trabalhar com as incertezas inerentes à
modelagem de maneira razoável.

Considerando o modelo de von Bertalanffy generalizado como um PVI fuzzy,
do tipo fuzziness ambiental (incerteza nos parâmetros) (Barros e Bassanezi, 2006),
aplicamos o prinćıpio de extensão de Zadeh (Zadeh, 1965) à solução determińıstica
obtida através da resolução clássica, obtendo a solução fuzzy.

5. Solução fuzzy do Modelo generalizado

Considerando a solução determińıstica do modelo de von Bertalanffy gene-
ralizado

Pt(P0, β, γ, P∞) = P∞

{
1 +

[((
P0

P∞

)1−γ
− 1

)
e−β(1−γ)t

]} 1
1−γ

, (5.1)

os α-ńıveis da solução fuzzy, considerando o caso em que o parâmetro de alometria
é fuzzy, são:

[P̂t(γ̂)]α = P∞

{
1 +

[((
P0

P∞

)1−[bγ]α

− 1

)
e−β(1−[bγ]α)t

]} 1
1−[bγ]α

. (5.2)

Retomando a expressão determińıstica para P∞

P∞(α, β, γ) =
(
α

β

) 1
1−γ

,

podemos observar que considerar qualquer um dos parâmetros α, β ou γ fuzzy é
equivalente a tomar P∞ desta forma, uma vez que são interdependentes.

Nas soluções fuzzy optamos por fuzzificar o parâmetro de alometria, devido
ao fato de acreditarmos que por este ser um parâmetro relacionado à área corporal,
talvez seja mais coerente que cada espécime possua um valor próprio.
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A solução fuzzy obtida pela extensão de Zadeh de (5.1) aplicada à súınos,
utilizando γ̂ = (0.9787/0.9794/0.9799), pode ser vista na Figura 4. Na Figura 5
podemos observar a comparação entre as soluções obtidas através das simulações
do modelo clássico e da solução fuzzy do modelo de von Bertalanffy generalizado.
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Solução Fuzzy − Suíno Macho

Figura 4: Solução fuzzy do mo-

delo de von Bertalanffy generalizado,

com o parâmetro alométrico fuzzy:

γ̂ = (0.9787/0.9794/0.9799).
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Figura 5: Comparação entre as

soluções obtidas através das sim-

ulações do modelo clássico e do mo-

delo fuzzy da solução do modelo de

von Bertalanffy generalizado.

6. Conclusões

Conforme esperado, o modelo mostrou-se adequado para relacionar peso e
idade, principalmente por possuir parâmetros com interpretação biológica, que têm
fundamental importância para ressaltar caracteŕısticas relevantes do crescimento,
como por exemplo o parâmetro de catabolismo β, que mede o gasto energético do
animal.

A conjectura inicial de que haveria um padrão metabólico por classe animal
não se verificou, porém ao considerarmos β variável em relação ao tempo t no
decorrer desta verificação, foi posśıvel estimar o comportamento metabólico indi-
vidual de cada espécime, bem como notar a ocorrência de tendências em comum
para animais de classe distintas.
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Conforme podemos observar na Figura 5, a solução fuzzy do modelo estima
com graus de pertinência em relação à curva do modelo determińıstico, inserindo
assim, as variações que de fato ocorrem nos dados reais e no decorrer do processo
de modelagem, imprimindo maior confiabilidade à solução obtida.

Uma vez que a qualidade do ajuste de um modelo a uma espécie animal é,
entre outros fatores, dependente do número de pares de peso e idade avaliados, do
sexo, da raça, do manejo e da idade do animal em que os últimos pesos são obtidos,
a expectativa é de que as estimativas de parâmetros obtidas neste trabalho, sejam
usadas como valores iniciais em situações espećıficas daqueles que a utilizarem,
bem como em trabalhos futuros.
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simples e grandes queimadas

Vitor Hugo Patricio Louzada1,

Wilson Castro Ferreira Jr.2,

DMA, IMECC – UNICAMP, 13.083-859, Campinas/SP.

Resumo. O presente trabalho abordará o problema dos incêndios florestais
sob o ponto de vista da modelagem matemática em autômato celular, ou
seja, quais coleções de regras simples provocam o comportamento observado
na natureza? De posse dessas regras, procuramos estudar o surgimento, a
propagação e a manutenção de queimadas de grande porte em nossa floresta
de autômatos celulares. Os resultados apontam a necessidade de pequenas
queimadas periódicas como forma de prevenção de grandes incêndios.
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1. Introdução

Uma floreta queimando é uma coisa muito ruim. Animais morrendo,

plantas virando cinza, aquele tom alaranjado no fundo da cena. Tudo muito

maligno e nefasto, provocado aparentemente pela inescrupulosa ação do ho-

mem na natureza. No presente estudo, definimos incêndio florestal como a

propagação descontrolada de fogo por uma região da floresta.∗

1v046958@dac.unicamp.br
2wilson@ime.unicamp.br
∗Por detalhes de edição, as figuras aqui presentes estão impressas em preto e branco.

Para versões em formato jpeg colorido, contacte o autor principal.
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Mas quais são as causas de um incêndio? Que conjunto de fatores são

necessários para que a área de uma floresta queime? Precisamos mesmo da

ação humana para a ocorrência de uma queimada?

Rothermell (1972) realizou um pioneiro trabalho sobre a modelagem

matemática da dispersão de um incêndio florestal. Seu trabalho consistia

na descrição da propagação do fogo sobre uma região de combust́ıveis, a

floresta. Atualmente, trabalhos como Sandberg et al. (2007), tentam agregar

mais complexidade ao modelo de Rothermell (1972), adicionando tipos de

combust́ıveis diferentes, tipos de florestas diferentes, para a propagação do

fogo.

Inspirado nesses trabalhos é que entra nosso atual estudo. Tentaremos

aqui expor uma perspectiva simples e de fácil análise sobre a propagação das

queimadas e, quem sabe assim, facilitarmos a discução do fenônemo.

2. Objetivos

A ferramenta escolhida foram os Autômatos Celulares. Um Autômato

Celular (ver: Wolfram, 2002) é um conjunto de autômatos de estados finitos

em que a mudança de estado de cada autômato é uma função dos estados

da vizinhança. Através dessa modelagem esperamos então obter o compor-

tamento desejado utilizando apenas regras de mudança de estados que, por

serem simples, possuem um paralelo direto com a realidade.

A modelagem por autômatos celulares já foi utilizada em trabalhos

anteriores (ver: Dunn e Milne, 2004). Neste trabalho, porém, estudaremos

também o comportamento dos grandes incêndios florestais (ver: Romme e

Despain, 1989), propagações incontroláveis de fogo que atingem proporções

desastrosas, economicamente e ecologicamente.
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3. Descrição do Autômato Celular

Sem perda de generalidade, nosso modelo considerará apenas uma rede

de autômatos em formato de matriz bidimensional, em que a vizinhança de

uma célula consistirá das 8 células a ela mais próximas. Além disso, nosso

mundo será um toróide: a parte superior da matriz estará conectada com a

parte inferior, assim como as partes laterais estarão interconectadas. Com

essas considerações esperamos facilitar a implementação do modelo. Nossa

rede então consistirá de uma matriz 100x100.

Por uma questão de nomenclatura, cada elemento da rede, um autômato

celular, será designado por célula daqui em diante. A matriz onde são repre-

sentados os autômatos será referenciada como “rede”.

Definimos os seguintes parâmetros para nosso modelo:

– QuantQueima = quantidade de pontos iniciais de queimada na rede.

– LQ = número de graduações de queima no sistema, em que a primeira

graduação será 1. A graduação da queimada modela a idade da mesma,

ou seja, a temperatura daquela região, um fator importante na propa-

gação do fogo.

– LR = número de graduações para a idade de uma floresta, em que a

primeira graduação será 1. A idade da floresta reflete a quantidade

de matéria orgânica seca presente. Florestas mais antigas possuem um

maior acúmulo de combust́ıvel pronto para a queima em oposição às

jovens florestas.

O estado de cada célula será expresso pelo par (Tipo, Idade), em que

Tipo ∈ {0, 1}

e

Idade ∈ [1..Lim] ,

em que Lim = LQ, se Tipo = 1, ou Lim = LR, se Tipo = 0.
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Esperamos obter os diversos comportamentos da queimada de uma flo-

resta apenas através da mudança desses parâmetros.

Como representação gráfica do autômato celular, células triangulares

representarão estados de tipo 1, fogo, enquanto quadrados serão células tipo

0, florestas. As diversas tonalidades de cinza simbolizarão as Idades de cada

célula, em que o mais escuro, mais perto do limite de idade do seu respectivo

tipo.

4. Regras

As regras de mudança de estado do sistema, aplicadas a todas as células

em uma iteração, serão as seguintes:

– Uma célula Tipo 1 se tornará uma célula Tipo 0 com Idade=1 se,

na iteração anterior, sua Idade era igual a LQ. Caso contrário, a idade

da célula será incrementada em 1, com o limite máximo estabelecido

por LQ. Essa regra é a responsável pelo fim de um incêndio e o esta-

belecimento de uma jovem floresta em seu lugar.

– Uma célula Tipo 0 se tornará uma célula Tipo 1 com uma certa

probabilidade P, em que:

P =
Idade

LR
∗ MediaV

LQ
.

MédiaV representa a média de idade das queimadas vizinhas à célula.

Combinando esses dois fatores, pretendemos que a probabilidade de

uma célula de floresta queimar seja maior com o aumento do calor dos

vizinhos e da quantidade de matéria orgânica que ela possui.

5. Simulações

Para cada simulação a seguir teremos QuantQueima=1 e, todas as de-

mais células, serão florestas em sua idade máxima.
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5.1 Rede homogênea

Como primeiro teste, seja LQ=3 e LR=3. As figuras 1 e 2 representam

algumas iterações (It†) da simulação.

Figura 1: LQ=3, LR=3, It=12 Figura 2: LQ=3, LR=3, It=71

Nossos parâmetros modelam uma floresta com um pequeno ciclo de

vida em contato com uma queimada de pouca duração. Árvores pouco re-

sistentes a queimadas com um pouco acúmulo de combust́ıvel no ambiente.

Como resultado, nossa simulação aponta uma uniformização na rede entre

queimadas e florestas de diversas idades.

5.2 Longas queimadas

Seja LQ=100 e LR=3. As figuras 3, 4 e 5 representam algumas iterações

da simulação.

Com uma queimada de grande duração e uma floresta com um curto

ciclo de vida, as queimadas rapidamente dominaram toda a rede, como visto

†It é o número de iterações
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Figura 3: LQ=100,

LR=3 e It=65

Figura 4: LQ=100,

LR=3 e It=200

Figura 5: LQ=100,

LR=3 e It=460

entre as figuras 3 e 4. A figura 5 representa o equiĺıbrio alcançado pela

rede, com ondas de novas gerações de queimadas substituindo as antigas, sem

espaço para a fixação de florestas. Esse cenário representa satisfatoriamente a

continuidade de um incêndio em que muita matéria orgânica está dispońıvel.

5.3 Antigas florestas

Seja LQ=3 e LR=100. As figuras 6 e 7 representam algumas iterações

da simulação.

Na figura 6, as queimadas rapidamente limparam a floresta já em idade

máxima presente inicialmente. Em seu lugar, as queimadas se extinguem

após uma breve existência, deixando para trás um rastro de florestas novas.

A figura 7 representa o estado de equiĺıbrio encontrado pelo sistema.

Uma concentração levemente superior de florestas em relação à de queimadas.

Nossa simulação agora exemplifica o comportamento de uma floresta

que, quando jovem, apresenta pequenas chances de se incendiar mas que,

com o passar do tempo, acaba por queimar. Esses parâmetros, portanto,

demonstram ser os mais razoáveis para a descrição de uma verdadeira floresta

e, por isso, vamos explorá-los mais.
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Figura 6: LQ=3,LR=100, It=75 Figura 7: LQ=3,LR=100, It=160

5.4 Antigas florestas, pequenas queimadas

Seja LQ=3 e LR=300. As figuras 8, 9, 10 e 11 representam algumas

iterações da simulação.

Figura 8: LQ=3,LR=300, It=12 Figura 9: LQ=3,LR=300, It=65



22 Louzada & Ferreira Jr.

Com o aumento da idade limite das florestas, as queimadas rapida-

mente transformam a rede de florestas antigas em florestas novas, como ex-

presso pelas figuras 8 e 9. Pela pequena probabilidade das novas florestas

queimarem, a intensa onda de queima se extingue após percorrer todo o

campo.

Esse comportamento modela muito bem grandes incêndios como de

Yellowstone em 1988, (ver: Romme e Despain, 1989). Por muitos anos, a

manutenção do parque apagou a maioria dos focos de incêndio que surgiam.

Uma grande quantia de matéria orgânica se acumulou. Em 1988, durante

um tórrido verão, um incêndio se iniciou e rapidamente propagou-se por uma

grande extensão do parque.

Nossa simulação indica que, para evitar esse tipo de propagação desas-

trosa, o mais recomendado é a manutenção de pequenos incêndios na floresta,

impedindo o acúmulo de combust́ıvel.

Figura 10: LQ=3,LR=300, It=133 Figura 11: LQ=3,LR=300, It=280

As figuras 10 e 11 representam o estado de equiĺıbrio do sistema. Após

o incêndio inicial, algumas poucas células de queima sobrevivem. Com envel-

hecimento gradual das florestas circundantes, os focos restantes se propagam
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novamente. Esse comportamento dá-se de forma ćıclica: poucos focos de

incêndio, uma onda de queima de porte médio percorre a rede, apagamento

da maioria dos focos e sobrevivência de alguns poucos focos novamente.

Esse comportamento ćıclico pode ser um modelo para o funcionamento

da região de Yellowstone antes do estabelecimento do parque e controle

humano, com ciclos de incêndio periodicamente ocorrendo para queimar a

matéria orgânica e abrir espaço para novas florestas.

Para valores maiores de LQ, os focos de queima se apagam totalmente

após o incêndio inicial. Contornando esse problema e, motivados em entender

esse comportamento ćıclico, é que propomos a próxima simulação.

5.5 Antigas florestas e combustão espontânea

Seja por intervenção humana ou por simples falta de chuvas, é natural

pensar que, em uma floresta, queimadas se iniciam espontaneamente. Por

isso, acrescentamos o seguinte parâmetro ao nosso modelo:

– PExp = probabilidade de, em uma determinada iteração, uma, e apenas

uma, célula tipo 0 no campo se tornar célula de tipo 1.

A escolha da célula para queima ocorre aleatoriamente, e a probabili-

dade de uma célula tipo 0 x ser selecionada é:

P (x = Escolhida) =
Idade(x)

LR

.

Esperamos, com essa regra, resolver o problema do fim dos focos de

queimadas da simulação anterior.

Seja LQ=3, LR=500 e PExp = 1/1000. As figuras 12 e 13 representam

algumas iterações da simulação.

Seguindo as indicações da última simulação, uma queimada rapida-

mente se ocupa da floresta e à substitui por células tipo 0 com pouca idade.

Os focos de queimada se extinguem. No entanto, a regra que acabamos de
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Figura 12: LQ=3,LR=500, It=70 Figura 13: LQ=3,LR=500, It=618

incrementar no modelo introduz um novo foco de queimada no sistema pe-

riodicamente. Criamos então um novo ciclo: surgimento de um foco, grande

incêndio, nova floresta, fim dos focos, surgimento de um novo foco.

Entretanto, esse ciclo não se mostrou estável. Algumas iterações à

frente, percebemos que, em um determinado momento, o grande incêndio

não se apaga totalmente. E esses focos remanescentes conduzem o sistema

ao ciclo da simulação anterior: poucos focos, incêndio de médio porte, poucos

focos. Como percebemos nas figuras 14 e 15

Experiências com valores maiores para LR apenas aumentaram a es-

tabilidade do primeiro ciclo, embora não o suficiente para evitar que, even-

tualmente, o sistema degenerasse para o ciclo com a presença constante de

queimadas.

6. Conclusões

Superficialmente podemos pensar que queimadas em florestas são fenômenos

ruins e que devem ser evitadas a todo custo. No entanto, estudos sobre a
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Figura 14: LQ=3,LR=500, It=783 Figura 15: LQ=3,LR=500, It=1122

modelagem de queimadas indicam a dificuldade na obtenção de resultados

sobre a propagação de incêndios, além de, muitas vezes, apontarem efeitos

benéficos para a realização de queimadas.

Nosso trabalho corrobora essas indicações, expressando claramente que

o acúmulo de matéria orgânica, combust́ıvel, provoca grandes incêndios e

que, por isso, pequenas queimadas são necessárias ao ecossistema.

Podemos perceber também como um sistema em que novos focos podem

aparecer aleatoriamente caminha para um estado ćıclico com poucos focos

e eventuais incêndios de médio porte. Uma indicação interessante sobre o

funcionamento de uma floresta sem a interferência humana.
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Biomatemática 18 (2008), 27–36 ISSN 1679-365X
Uma Publicação do Grupo de Biomatemática IMECC – UNICAMP
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Câncer de Próstata
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Resumo. Nosso trabalho propõe um modelo matemático fuzzy para predizer o estágio
patológico do câncer de próstata (Silveira, 2007). O modelo consiste num sistema
baseado em regras fuzzy, que combina os dados pré-cirúrgicos do paciente - estado
cĺınico, ńıvel de PSA e grau de Gleason - valendo-se de regras lingǘısticas, elaboradas
a partir dos nomogramas já existentes. Com isso esperava-se obter a chance de o in-
div́ıduo estar em cada estágio de extensão do tumor: localizado, localmente avançado
e metastático. Foram feitas simulações com dados reais de pacientes do Hospital
das Cĺınicas da UNICAMP e os resultados foram comparados com as probabilidades
de Kattan (Stephenson e Kattan, 2006). Um software foi desenvolvido a partir deste
modelo e será disponibilizado aos especialistas do mesmo hospital. O programa escrito
em JAVA consiste em uma interface gráfica que faz a interação com as sub-rotinas
que efetuam os cálculos.

Palavras-chave: Câncer de Próstata, Modelo Matemático, Lógica Fuzzy,
Software, Biomatemática.

1. Introdução

O aumento da incidência de casos de câncer em páıses desenvolvidos e em
desenvolvimento, nos últimos anos, é um importante problema de saúde pública e
um desafio para a ciência médica.

1gracimat@ime.unicamp.br
2vendite@ime.unicamp.br
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Câncer é o nome dado a uma classe de doenças caracterizadas pelo crescimento
descontrolado de células anormais do organismo.

As estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2008), mostram que
cerca de 466.730 mil novos casos de câncer serão diagnosticados no Brasil, em 2008.
O câncer de próstata apresenta a segunda taxa mais elevada (49.230 novos casos),
o que corresponde a um risco de 52 casos a cada 100 mil homens.

A próstata é uma glândula do sistema urogenital masculino, que se localiza
abaixo da bexiga. Produz parte do ĺıquido seminal e também o PSA (Ant́ıgeno
Prostático Espećıfico).

O câncer de próstata é uma das principais causas de morte por doença maligna
no Brasil. Para o diagnóstico precoce são indicados o exame cĺınico (toque retal)
e a dosagem sérica do PSA. Os resultados podem sugerir a realização da biópsia
prostática.

O toque retal é utilizado para avaliar a extensão local do tumor. Entretanto,
algumas lesões benignas podem simular o câncer, sendo que o toque normal também
não exclui a presença da doença.

O PSA é um marcador tumoral desde 1986 e na classificação clássica, presente
na literatura, o ńıvel de PSA é considerado normal de 4 a 10 ng/ml; levemente
elevado entre 4 e 10 ng/ml; moderadamente elevado entre 10 e 20 ng/ml e altamente
elevado para valores acima de 20 ng/ml.

Quanto maior o ı́ndice de PSA, maiores são as possibilidades de doença extra-
prostática. Porém, somente o ńıvel de PSA não é suficiente para determinar o estágio
do câncer, pois existem pacientes com mesmo PSA em estágios diferentes.

Embora o ńıvel de PSA seja considerado normal de 0 a 4 ng/ml, estudos já
mostraram que 22% dos homens com câncer de próstata frequentemente têm PSA
entre 2,6 e 4 ng/ml (Chun et al., 2006).

A biópsia prostática permite ao patologista distinguir tumor benigno de ma-
ligno e identificar o grau de diferenciação celular. Atualmente o sistema de Gleason,
que enfatiza a arquitetura glandular, é o mais utilizado. Nesse sistema os tumores
são classificados em 5 graus, sendo que o grau 1 representa as lesões menos agressivas
e o grau 5 as mais agressivas.

O estadiamento cĺınico consiste na avaliação da extensão da doença, feita a
partir dos exames que descrevemos anteriormente. O sistema TNM (tumor, nodo e
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metástase), é utilizado pelos especialistas para indicar o estado cĺınico dos pacientes.
A Tabela 1 descreve a parte da classificação TNM que usamos no modelo.

Tabela 1: Estado Cĺınico do Câncer de Próstata - Tabela TNM.
Estágio Descrição

T1a Não palpável; 5% maligno
T1b Não palpável; mais de 5% maligno
T1c Identificado por biópsia
T2a Palpável; envolve metade de um lobo
T2b Palpável; envolve mais da metade de um lobo
T2c Envolve ambos os lobos
T3a Extensão extra-prostática

O estadiamento patológico avalia a extensão do tumor, que pode ser classifi-
cado como: Localizado (câncer confinado na glândula); Localmente Avançado (câncer
já além da próstata) e Metastático (tumor se espalhando pelo organismo).

Para o processo de tomada de decisão do especialista, com relação ao estágio
da doença, estão dispońıveis os exames que já citamos. O exame cĺınico é útil
na identificação de áreas suspeitas, mas depende essencialmente da experiência do
médico.

As dosagens séricas de PSA podem auxiliar na detecção da doença. No en-
tanto, esse teste ainda não permite a descoberta precoce de todos os casos de câncer.
Da mesma forma, as biópsias podem não revelar a presença de tumores na glândula,
retardando o diagnóstico e sendo realizadas muitas vezes desnecessariamente.

Por todos esses fatores torna-se importante desenvolver um modelo matemático
- e um software para apoiar os profissionais de urologia - que combine os dados
fornecidos pelos exames, para predizer o estágio patológico do câncer de próstata. A
Teoria de Conjuntos Fuzzy foi escolhida devido a sua capacidade de lidar com as in-
certezas envolvidas no problema. Nossa modelagem teve como referência o trabalho
desenvolvido por Castanho (Castanho, 2005).
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2. O Modelo Fuzzy e Simulações

Um sistema baseado em regras fuzzy - SBRF - compreende quatro módulos
principais: um módulo de fuzzificação, que representa as variáveis de entrada e sáıda
do sistema, por conjuntos fuzzy; um módulo de inferência; uma base de regras e um
módulo de defuzzificação, que transforma a sáıda em um valor numérico (Barros e
Bassanezi, 2006).

Na modelagem fuzzy, as variáveis de entrada consideradas foram:

• Estado Cĺınico, classificado linguisticamente como T1, T2a, T2b, T2c e T3a,
de acordo com o sistema TNM;

• Nı́vel de PSA considerado Normal (até 4 ng/ml), Levemente Elevado (4-10
ng/ml), Moderadamente Elevado (10-20 ng/ml) e Altamente Elevado (acima
de 20 ng/ml);

• Escore de Gleason classificado em Bem Diferenciado (graus 2, 3 e 4), Médio
Diferenciado (grau 5), Médio-Baixo Diferenciado (grau 6), Pouco Diferenciado
(grau 7) e Indiferenciado (graus 8, 9 e 10).

As funções de pertinência para as variáveis de entrada estão representadas nas
Figuras 1, 2 e 3.

Para a variável de sáıda Estágio da Doença foram atribúıdos os termos lin-
gúısticos: Localizado, Localmente Avançado e Metastático. Esta é uma variável
qualitativa e por isso foi escolhida uma escala de 0 a 1 para indicar a extensão
da doença. Inicialmente, numa espécie de “chute”, constrúımos suas funções de
pertinência triangulares (ver Figura 4).

Para construir a base de regras fizemos todas as diferentes combinações en-
tre estado cĺınico, ńıvel de PSA e escore de Gleason. Levamos em conta todos os
termos lingúısticos atribúıdos às variáveis e todas as probabilidades presentes nos
nomogramas de Stephenson e Kattan (2006) - para os diferentes estágios da doença.

A seguir apresentamos um exemplo de construção de uma das regras.
Para um paciente com estado cĺınico T2a, ńıvel de PSA < 4 e escore de Gleason

6, constam nos nomogramas as probabilidades: 64% para câncer localizado, 34%
para doença localmente avançada e 2% para mestástase. Com essas informações
constrúımos as regras números 31, 32 e 33 da Tabela 2.
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Figura 1: Estado Cĺınico.
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Figura 2: Nı́vel de PSA.
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Figura 3: Escore de Gleason.
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Figura 4: Estágio da Doença.

31) “Se Estado Cĺınico é T2a, Nı́vel de PSA é Normal e Escore de Gleason é
Médio-Baixo Diferenciado, então Estágio da Doença é Localizado (0,64)”.

32) “Se Estado Cĺınico é T2a, Nı́vel de PSA é Normal e Escore de Gleason é
Médio-Baixo Diferenciado, então Estágio da Doença é Localmente Avançado (0,34)”.

33) “Se Estado Cĺınico é T2a, Nı́vel de PSA é Normal e Escore de Gleason é
Médio-Baixo Diferenciado, então Estágio da Doença é Metastático (0,02)”.

As probabilidades de ocorrência dos estágios constitúıram os pesos que pon-
deraram as regras.

O processo de inferência foi feito pelo Método de Mamdani e a defuzzificação
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Tabela 2: Algumas das 285 regras da Base de Regras.
N Est.Cĺın. PSA Gleason Estágio Peso

01 T1 Normal Bem Dif. Localizado 0,80

02 T1 Normal Bem Dif. Loc.Avan. 0,19

03 T1 Normal Bem Dif. Metast. 0,01

31 T2a Norma. Med-B Dif. Localizado 0,64

32 T2a Normal Med-B Dif. Loc.Avan. 0,34

33 T2a Normal Med-B Dif. Metast. 0,02

124 T2c Lev.Elev. Pouco Dif. Localizado 0,25

125 T2c Lev.Elev. Pouco Dif. Loc.Avan. 0,48

126 T2c Lev.Elev. Pouco Dif. Metast. 0,27

pelo Método do Centro de Gravidade.

Fizemos algumas simulações do modelo, com dados reais de pacientes do Hos-
pital das Cĺınicas da UNICAMP, utilizando as funções de pertinência da sáıda trian-
gulares. Os resultados obtidos pelo SBRF representam a possibilidade de o paciente
estar em cada um dos estágios do câncer.

Tais resultados foram transformados em probabilidades e mostraram-se ligeira-
mente mais otimistas do que as probabilidades de Kattan et al. No entanto, ao anali-
sarmos os resultados juntamente com um especialista - prof. Dr. Ubirajara Ferreira,
da Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP - foi constatado que estes estavam
mais próximos dos apresentados nos nomogramas, do que da realidade cĺınica dos
pacientes.

Diante disso, adaptamos as funções de pertinência que descrevem a sáıda do
sistema, a partir da probabilidade de ocorrência de cada estágio. O método usado
foi ajuste de curvas - método dos mı́nimos quadrados - nos pontos que representam
as probabilidades de cada estágio, para várias amostras de pacientes. As funções
ajustadas foram normalizadas e concentradas.

Na Figura 5 estão representadas as funções encontradas.

Utilizando essas funções ajustadas, outras simulações de pacientes foram feitas.
Os dados também são de pacientes do Hospital da Cĺınicas da UNICAMP.

Alguns resultados que obtivemos encontram-se na Tabela 2. A coluna Probab.
é a transformação da possibilidade encontrada em probabilidade.

Na avaliação do especialista, os resultados obtidos com as funções de per-



Software desenvolvido a partir de um Modelo Matemático Fuzzy ... 33
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Figura 5: Funções de pertinência ajustadas, assumidas pela variável Estágio da
Doença.

tinência da sáıda do sistema adaptadas, mostraram-se mais otimistas em relação ao
estágio do câncer de próstata. Portanto, foram considerados mais coerentes com a
realidade cĺınica enfrentada pelos pacientes.

3. Software

Com o objetivo de auxiliar o especialista no processo de tomada de decisão,
com relação ao estágio da doença, um software foi desenvolvido a partir do modelo
que descrevemos. A intenção é disponibilizá-lo aos especialistas do Departamento
de Urologia do Hospital das Cĺınicas da UNICAMP, para que o experimentem no
trabalho com os pacientes.

O software consiste em uma interface gráfica que faz a interação com as sub-
rotinas que efetuam os cálculos. Essas sub-rotinas contêm a teoria que descreve
o modelo matemático fuzzy para o estadiamento patológico do câncer de próstata
(Silveira, 2007).

A Figura 6 mostra uma ilustração da interface gráfica do software.
O usuário entra com os dados pré-cirúrgicos do paciente - estado cĺınico, valor
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Tabela 3: Comparação dos resultados com as probabilidades de Kattan.
SBRF Kattan

Paciente. Estágio Possib. Probab. Nomograma.

T2a Localizado 0,57 58% 51%

PSA 4,6 Loc.Avançado 0,41 42% 44%

Gleason 6 Metastático 0 0% 5%

T2b Localizado 0,23 20% 13%

PSA 13,3 Loc.Avançado 0,81 71% 51%

Gleason 7 Metastático 0,10 9% 36%

T2a Localizado 0,47 39% 38%

PSA 11 Loc.Avançado 0,73 61% 52%

Gleason 6 Metastático 0 0% 9%

T3a Localizado 0,15 18% 3%

PSA 15,6 Loc.Avançado 0,43 51% 26%

Gleason 8 Metastático 0,26 31% 71%

T1 Localizado 0,61 66% 61%

PSA 3 Loc.Avançado 0,31 34% 35%

Gleason 6 Metastático 0 0% 4%

T2a Localizado 0,24 20% 5%

PSA 30 Loc. Avançado 0,85 72% 38%

Gleason 8 Metastático 0,09 8% 57%

do ńıvel de PSA e o grau de Gleason - e o programa mostra na interface gráfica, a
possibilidade (e esta transformada em probabilidade) de que tal paciente esteja em
um dos estágios de extensão do câncer de próstata.

O programa foi desenvolvido em JAVA e para executá-lo é preciso ter insta-
lado no computador, pelo menos a versão 1.6 da plataforma Java SE, conveniente ao
sistema operacional do computador. Com as devidas instalações, o software cons-
trúıdo foi testado no Linux/GNU, Windows XP e Vista.
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Resumo. Este trabalho tem como objetivo estudar e modelar o comportamento do
regime de precipitação em dois munićıpios da baixada cuiabana/MT, com duas séries
históricas: uma de 95 anos e outra de 20 anos. Com o aux́ılio das séries de Fourier e
ajuste pelo método dos mı́nimos quadrados foi obtido um modelo matemático, elabo-
rado a partir de uma função que melhor se ajustava aos dados fornecidos. O modelo
comprovou a ocorrência de periodicidade no regime pluviométrico na área estudada.
Foram comparados os picos de máximo e de mı́nimo da precipitação anual acumulada
e foi percebida uma influência das mudanças climáticas. A obtenção de um modelo
aproximado para a precipitação local favorece a previsão para os anos com maior
ou menor precipitação, ajudando na elaboração de poĺıticas públicas, tanto na área
urbana como na área rural.

Palavras-chave: Modelo matemático; ajuste de curvas; séries de Fourier;
análise pluviométrica.

1 Introdução

O homem começou a expandir a área para o cultivo de seus alimentos, quando
passou a ter a preocupação de utilizar áreas agricultáveis para o seu próprio sus-
tento e, com o consequente aumento populacional, veio à necessidade de aumentar
a produção agŕıcola.

1geraldo@ufmt.br
2marcioprof@yahoo.com.br
3campelo@ufmt.br
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No Brasil, esse acontecimento remonta desde a colonização. Porém, nas dé-
cadas de 1970 e 1980, ocorreu uma expansão da área agŕıcola em direção às regiões
Centro-Oeste e Norte, ocasionando um processo de desmatamento sem precedentes,
ocupando áreas tanto no cerrado como na floresta, levando a alterações climáticas
Steinke (2004).

Dentre essas alterações, encontra-se o ciclo das chuvas, que por sua vez, está
ligado diretamente ao fluxo de calor latente e a evapotranspiração, os quais têm sido
afetados continuamente pelo desmatamento, queimadas e o aumento dos gases do
efeito estufa, mudando a caracteŕıstica hidrográfica nacional e regional.

As caracteŕısticas atmosféricas de um determinado local são influenciadas
pelas condições reinantes no lugar, resultantes da combinação de algumas grandezas
f́ısicas, denominadas elementos climáticos. Tais condições são denominadas de tempo
meteorológico, popularmente chamadas de “condições do tempo” Ayoade (2002).

O clima seria em śıntese: a generalização das diferentes condições de tempo
prevalecentes nesse lugar e considera um número bem maior de dados, como a
freqüência de alguns fenômenos meteorológicos mais comuns no local, além das
condições médias de tempo.

O tempo varia em curto peŕıodo cronológico, por exemplo, um dia. O clima,
entretanto, varia de um local para outro, principalmente devido às variações da in-
tensidade, quantidade e distribuição dos elementos climáticos, entre os quais, os mais
simples de serem obtidos, e mais importantes, são a temperatura e a precipitação
(Pereira et al., 2002).

De acordo com Bastos et al. (1997), a maior flutuação na radiação solar, na
temperatura do ar e na umidade atmosférica está associada ao padrão das chuvas,
verificando-se que, por ocasião do peŕıodo mais chuvoso, ocorre redução na temper-
atura do ar, na radiação solar global, no brilho solar e aumento na umidade do ar,
ocorrendo o oposto no peŕıodo de menor pluviosidade.

A chuva é um elemento climático fundamental para as plantas, pois a água é
elemento essencial para o crescimento, desempenha importante papel na fotosśıntese
e, portanto, na produção vegetal. Essa importância se torna maior nas regiões
tropicais úmidas e na Amazônia porque, ao contrário das regiões fora dos trópicos
onde o cronograma agŕıcola é determinado pela temperatura, o elemento regulador
da agricultura é a chuva, dada a sua função na disponibilidade de água para as
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plantas durante o ano.

O ciclo hidrológico é parte integrante do clima. O clima é fator determinante
das caracteŕısticas superficiais e atua na formação do solo, tipo de vegetação, tipo
de relevo e sistema de drenagem. Concomitantemente, a superf́ıcie possui uma
influência sobre o clima, através de fatores f́ısicos e biológicos - no qual, destaca-se,
a vegetação.

Esse conjunto de fatores determina a interação entre a umidade atmosférica,
a precipitação, o escoamento superficial e o balanço de energia na forma de calor
latente e senśıvel, apesar de Nobre e Shulkla (1991), sugerirem que existe inde-
pendência entre os processos de superf́ıcie e o clima.

Além da mudança da composição qúımica da atmosfera, a influência humana
também ocorre através das alterações f́ısicas da superf́ıcie continental (Castanho,
1999). As alterações na troca de vegetação ou urbanização podem ter influências
significativas no clima, sendo seus efeitos pouco conhecidos (Steinke, 2004). Por-
tanto, é importante conhecer os efeitos das alterações da vegetação sobre o meio
ambiente.

A absorção de energia solar na vegetação depende das dimensões do dossel
(parte formada pela copa das árvores que formam o estrato superior da floresta, de
acordo com a Resolução CONAMA 012/94) e da fração de cobertura e de solo nu.

Os dosséis altos e densos exercem um arrasto aerodinâmico, reduzindo o vento
próximo à superf́ıcie e gerando turbulência que estimula a transpiração, a evaporação
da precipitação interceptada e a difusão turbulenta de vapor d’água na camada
limite planetária. A interação entre o tipo de solo e a vegetação é importante para
hidrologia, infiltração da precipitação e escoamento superficial (Souza Filho et al.,
2005).

O estudo da vulnerabilidade hidrológica em relação às mudanças climáticas se
faz importante, pois essas mudanças não alteram somente as vazões dos rios, mas
também os elementos que dão sustentabilidade ao meio ambiente, como a fauna e a
flora. Ao longo do tempo, a modificação climática gera outros ambientes em função
da ocorrência de maior ou menor precipitação, temperatura, umidade, etc.

Este trabalho está voltado ao estudo e modelagem da precipitação em duas
localidades da baixada cuiabana. Ajustando um modelo matemático aos dados, de
modo a obter uma representação do comportamento da variação da pluviosidade
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anual acumulada, que pudesse prever ı́ndices pluviométricos futuros num sentido
mais qualitativo, isto é, em termos de previsões de secas mais prolongadas ou regime
de chuvas acima do normal.

Desta forma, poderia servir como ferramenta de suporte aos órgãos de decisão
para a adoção de poĺıticas públicas preventivas, que envolvam questões ligadas a
seca ou a inundação.

2 Caracterização da área de estudo

Os dados obtidos, se referem a dois pontos na Baixada Cuiabana/MT, o
primeiro na cidade de Cuiabá, fornecidos pela estação meteorológica do 9o distrito
do Instituto Nacional de Meteorologia–INMET, com latitude de 15o36’ S e longitude
de 50o06’ W; altitude 176 m, e o segundo ponto, para a Estação Agroclimatológica
Padre Ricardo Remetter, situada na Fazenda Experimental da Universidade Fed-
eral de Mato Grosso (UFMT), em Santo Antônio do Leverger, latitude: 15o47’11”
S; longitude: 56o04’17” W; altitude: 140 m, obtidos pelo Prof. Dr. José Holanda
Campelo Júnior1, fornecidos em uma comunicação pessoal. Ambos os pontos se
localizam na região central do Brasil, denominada depressão cuiabana.

Esta área é caracterizada pelo clima tropical semi-úmido (tipo Aw2), com
quatro a cinco meses secos e duas estações bem definidas, uma seca: outono-inverno
e uma chuvosa: primavera-verão (cf. Maitelli, 1994).

Para Nimer (1979), as caracteŕısticas regionais das chuvas são tipicamente
tropicais, ou seja, máximas no verão e mı́nimas no inverno e se devem, quase exclu-
sivamente, aos sistemas de circulação atmosférica, principalmente, aos três sistemas:
o de correntes perturbadas de Oeste, de Norte e de Sul. Segundo este autor, os sis-
temas de correntes perturbadas de Oeste se caracterizam pela invasão de ventos de
Oeste e Noroeste, no final da primavera e verão. Os sistemas de correntes pertur-
badas de Norte acarretam chuvas no verão e os sistemas de correntes perturbadas
de Sul são representados pela invasão do anticiclone polar.

1Professor do Departamento de Solos e Engenharia Rural da Faculdade de Agricultura e Medicina

Veterinária da Universidade Federal de Mato Grosso.
2Segundo classificação do clima de Köppen, onde A indica que temperatura média do mês mais

frio é superior a 18oC, e w indica que a seca é bem definida.
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A caracterização da pluviosidade da região se deve quase que exclusivamente
ao sistema de circulação atmosférico. A pluviosidade média anual varia de 2.000
a 3.000 mm ao norte de Mato Grosso e de 1.250 a 2.200 mm no Pantanal Mato-
Grossense.

Apesar dessa desigualdade, a região é bem provida de chuvas. Sua sazonali-
dade é tipicamente tropical, com máxima no verão e mı́nima no inverno. Mais de
70% do total de chuvas acumuladas durante o ano se precipitam de novembro a
março. O inverno é excessivamente seco, pois as chuvas são muito raras.

3 Modelos para a precipitação

A ocorrência de precipitação é um processo aleatório que não permite uma
previsão determińıstica com grande antecedência. As caracteŕısticas de precipitação
como a intensidade, a duração e a freqüência variam de um local para outro e só po-
dem ser determinados mediante análise estat́ıstica de uma longa série de observações
dos seus registros históricos ou através da elaboração de um modelo teórico. Essas
três caracteŕısticas de precipitação variam conforme a latitude, longitude, tipo de
cobertura do solo e época do ano.

Segundo Garcez (1974), não há possibilidade de se estender resultados obti-
dos em uma região para outra. Os estudos estat́ısticos permitem verificar com que
freqüência as precipitações ocorrem numa dada magnitude estimando as probabili-
dades teóricas de ocorrência das mesmas.

De acordo com Bernadara et al. (2007), a maioria dos modelos de disponibili-
dade de chuva na literatura é do tipo de fluxo, que são representações da variabilidade
da intensidade e da quantidade de chuva em uma área e em determinado peŕıodo.

As previsões de tempo, de acordo com Clarke e Dias (2003), são normalmente
divididas nas seguintes escalas temporais: até 12 horas - muito curto prazo ou
nowcasting; de 12 a 48 horas - curto prazo; até 10 dias - médio prazo e de 10 a 60
dias - longo prazo ou intrasazonal.

No Brasil as previsões de tempo tiveram um grande avanço com a introdução
da análise numérica para o tempo, produzida através de computadores de alto de-
sempenho, pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), órgão
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Tanto o CPTEC, como outros
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centros, utilizam-se de métodos estat́ısticos para previsões climáticas, porém com
dificuldade no que se refere à regionalização e falha em condições não t́ıpicas.

De acordo com Assis et al. (1996), o comportamento de um evento clima-
tológico ao longo do tempo deve ser considerado como resultante da ação de três
componentes: a tendência, vários componentes periódicos ou ćıclicos e a aleato-
riedade. Segundo os autores, o principal objetivo da análise harmônica é isolar
as componentes periódicas dominantes que expliquem o comportamento analisado.
Assim, dessa análise pode resultar formas de ondas muito complexas resultantes da
adição de várias harmônicas sucessivas.

Para esses autores ao considerar uma série de valores (y1, y2, · · · , yt) repre-
sentando certo evento climatológico, tal conjunto de dados pode ser representado
por uma soma de ondas senoidais, ou harmônicas, tal que

yt =
m∑

k=0

Pksen
(

2kπt

T

)

(1)

+
n∑

k=m

Qk cos
(

2kπt

T

)

onde m = n/2 se n for par, ou m = (n− 1)/2 se n for ı́mpar, sendo n o número de
observações da amostra e t a unidade de tempo.

A equação (1) é denominada série harmônica representativa da amostragem.

4 Método de ajuste para a série harmônica

O conhecimento das caracteŕısticas climáticas, assim como as modelagens es-
tudadas para o regime de precipitação em diversas pesquisas, demonstram a im-
portância e a necessidade de se trabalhar com modelos matemáticos, em especial
a série harmônica. Neste trabalho, foi feita a opção de trabalhar com uma série
temporal, para os dados fornecidos da área de estudo.

Uma série temporal, também denominada série histórica, é uma seqüência de
dados obtidos em intervalos regulares de tempo durante um peŕıodo espećıfico.
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A caracteŕıstica mais importante deste tipo de dado é que as observações
vizinhas são dependentes e estamos interessados em analisar e modelar esta de-
pendência. Ao analisar uma série temporal, deseja-se modelar o fenômeno estudado
para descrever seu comportamento, fazer estimativas e avaliar quais os fatores que
influenciaram o comportamento da série, definindo relações de causa e efeito entre
duas ou mais séries.

Existe um conjunto de técnicas estat́ısticas dispońıveis que dependem do mo-
delo definido, assim como do tipo de série analisada e do objetivo do trabalho. O
problema está em achar uma curva que melhor se ajuste a um conjunto de pontos
dados, no caso, os valores da precipitação.

De acordo com Poole (2004), ao se considerar uma coleção de pares ordena-
dos obtidos em função de algum experimento, como {(x0, y0), (x1, y1), · · · , (xn, yn)},
dentre os processos matemáticos que resolvem tal problema, um dos mais utilizados
é o método dos mı́nimos quadrados.

Para Burden e Faires (2003), dado um conjunto discreto de pontos {(xi, f(xi)), i =
1, 2, · · · , n}, o ajuste de curva pelo método de mı́nimos quadrados consiste em en-
contrar uma função ϕ(x) de tal forma que os desvios dk = f(xk)−ϕ(xk) satisfaça a

condição de que a soma
n∑

k=0

d2
k seja mı́nima.

5 Resultados

Os dados foram organizados em duas planilhas, uma para a série de Cuiabá
e outra para a série de Santo Antônio de Leverger, onde foi registrada a altura
pluviométrica mensal, desde o ano de 1912 até o ano de 2006 (para a série de Cuiabá)
e do ano de 1987 ao ano de 2006 (para a série de Santo Antônio de Leverger).

Com esse registro mensal foi obtida a precipitação anual acumulada. Após
essa primeira organização, foram utilizados os dados de precipitação acumulada.

Foram calculadas as médias de cada grupo de precipitações (Cuiabá e Santo
Antônio de Lerveger) no intervalo estudado e a totalização mês a mês. Com a
somatória total de cada mês e a precipitação total de toda a série, foi calculada a
representatividade de cada mês, em porcentagem, em relação à precipitação total
para cada série, de modo verificar se havia periodicidade da precipitação ao longo
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do ano, cujos resultados estão apresentados nas Figuras 1 e 2, a seguir.

Figura 1: Histograma de porcentagem
da precipitação acumulada mensal em
Cuiabá (1912 a 2006)

Figura 2: Histograma de porcentagem
da precipitação acumulada mensal em
Santo Antônio de Lerveger (1987 a
2006)

Foi calculada a Normal Climatológica que, segundo Pereira et al. (2002), é
o valor médio incluindo os desvios para mais e para menos. Esse valor médio é
calculado para um peŕıodo mı́nimo de 30 anos, conforme estabelece a Organização
Mundial de Meteorologia (OMM) com base em prinćıpios estat́ısticos.

Após o cálculo da Normal Climatológica, foram identificados os valores, acima
e abaixo da faixa correspondente a média com o desvio padrão, identificando-os
como picos de máximo e picos de mı́nimo. A partir dessa identificação, foi gerado
em um único gráfico a dispersão para cada pico, junto com a Normal Climatológica
e foram calculados os valores do coeficiente de determinação, representado por R2,

dado por R2 =
b2

∑
x2

i∑
y2

i

, sendo b a inclinação (ou coeficiente de regressão) para x,

representando o valor da variação de y (aumento ou diminuição) para cada variação
de uma unidade em x.

O cálculo do coeficiente de determinação foi realizado para cada reta de
regressão, esse cálculo foi realizado com o intuito de verificar a ocorrência ou não de
uma mudança (climática) no regime de chuvas durante a série estudada, foi utilizada
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uma regressão linear para os picos de máximo e de mı́nimo da precipitação anual
acumulada.

Na Figura 3 é apresentado o gráfico para as regressões lineares obtidas para
Cuiabá, dos picos de pluviosidade, conforme descrito acima.

Figura 3: Picos de precipitação máxima e mı́nima em 95 anos

Para a precipitação acumulada de Cuiabá, a altura pluviométrica total regis-
trada ao longo da série foi 131.110, 6 mm, tendo como média 1.380, 11 mm, uma
variância de 44.161, 42 mm2 e desvio padrão de 210, 14 mm. Sendo a menor altura
pluviométrica registrada no ano de 1941 com 976, 6 mm e a maior no ano de 1995 com
1.907, 3 mm. A figura 5, mostra a dispersão dos dados da precipitação acumulada
ao longo da série, juntamente com a curva de ajuste, obtida através do software
Mathematicar.

Para a precipitação acumulada de Santo Antônio de Lerverger, a média ou Nor-
mal Climatológica obtida foi de 1.347,88 mm, com um desvio padrão de 268,81 mm,
cujos valores estão compreendidos entre 1.028,20 mm no ano de 1987 e 1.905,60 mm
em 1995. O diagrama de dispersão dos dados (ver Figura 5) sugere uma tendência
de ciclo na precipitação acumulada.
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Figura 4: Curva de ajuste pela série de Fourier para a precipitação acumulada de
Cuiabá (1912-2006)

Figura 5: Curva de ajuste pela série de Fourier para a precipitação acumulada de
Santo Antônio de Lerverger (1987-2006) – fonte: Prof. Dr. José Holanda Campelo
Jr.
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6 Considerações finais

Os métodos utilizados comprovaram haver uma periodicidade no regime de
precipitação na área de estudo e os testes estat́ısticos demonstraram que não há
variação significativa entre as duas localidades.

Nota-se que a pluviosidade anual acumulada aumentou ao longo da série, prin-
cipalmente, a partir da década de 1970. Pela análise de regressão linear, o coeficiente
de regressão demonstra a existência de mudança comportamental no pico de máximo
da precipitação acumulada de Cuiabá. O que não acontece com o pico de mı́nimo,
mantendo seu comportamento estável.

Essa mudança mostra que há alteração no ciclo hidrológico, com o consequente
aumento dos picos de precipitação máxima, isso sugere que a região está sendo afe-
tada pelas mudanças climáticas. Essa constatação merece uma investigação melhor,
para outras regiões, de modo que se possa estudar se tais efeitos estão ocorrendo em
escala global.
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Resumo. Neste trabalho é mostrado um aspecto de como, a partir de dados
laboratoriais, é posśıvel utilizar a teoria dos conjuntos fuzzy para a obtenção
do diagnóstico de um processo inflamatório, mais especificamente da gas-
trenterite hemorrágica. É gerado e implementado um algoritmo no software
Mathematica e, como aplicação, realiza-se o diagnóstico da parvovirose can-
ina, o qual se dá a partir de dados laboratoriais introduzidos no programa,
suficientes para a identificação do processo inflamatório citado.
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1. Introdução

O diagnóstico médico é uma decisão tomada por especialistas, baseando-

se na caracterização dos sintomas do paciente e comparando-a aos sintomas

da posśıvel doença. Essa caracterização de sintomas é um procedimento que

1lucianatakata@gmail.com
2laeciocb@ime.unicamp.br
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retorna respostas muitas vezes abstratas, relativas e inexatas (tais como febre

alta, muita dor, tosse freqüente ou baixa taxa de determinada protéına no

sangue).

No nosso dia-a-dia, estamos constantemente lidando com esse tipo de

informação. Recebemos diferentes dados incertos e, a partir de alguma

análise realizada em nosso cérebro, se necessário retornamos uma resposta,

a qual também pode ser incerta, abstrata e relativa.

A necessidade de transformar esse tipo de informação para a linguagem

matemática motivou o desenvolvimento da teoria dos conjuntos fuzzy. Atra-

vés dela, é posśıvel lidar matematicamente com conceitos abstratos de ma-

neira muito mais eficiente do que utilizando-se apenas a matemática clássica.

É o caso do diagnóstico médico. Os especialistas recebem como in-

formação do paciente a caracterização de sinais, através de adjetivos ditos pe-

los próprios pacientes, ou o resultado de um exame, com imagens ou números

a serem interpretados.

Os sintomas podem ser relativos, recebendo caracterizações diferentes

de acordo com o sexo, a altura, o peso, a idade ou outros fatores próprios de

cada paciente; podem ser incertos, devido à não exatidão do exame labora-

torial, inerente do procedimento de medição de dados; e são abstratos, uma

vez que a caracterização final de um sintoma é dado por um adjetivo, o qual

pode ser interpretado de maneiras diferentes, de acordo com cada mente.

Portanto, a teoria de conjuntos fuzzy se mostra uma ferramenta efi-

ciente para se lidar com esta situação.

2. Objetivos

– Utilizar a teoria dos conjuntos fuzzy para a obtenção de diagnóstico da

gastrenterite hemorrágica a partir de dados laboratoriais;

– Construir e implementar no software Mathematica um algoritmo que

receba como entrada os dados de um paciente e forneça um grau de
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possibilidade da doença;

– Avaliar os resultados e concluir se o uso da teoria dos conjuntos fuzzy

se mostra adequado.

3. Metodologia

3.1 A parvovirose canina, a GEH e as PFA

A parvovirose canina é uma doença altamente contagiosa e letal cau-

sada pelo parvov́ırus canino e que ocorre principalmente em cães jovens não

vacinados. A sua transmissão se dá através do contato via oral com fezes

de outro animal infectado. A replicação do v́ırus no estágio avançado da

contaminação causa a necrose das criptas do epitélio do intestino delgado,

com eventual destruição das vilosidades, e episódios gastroentéricos severos,

ocasionando muitas vezes hemorragia. Outros sintomas são apatia, hiper-

termia, vômitos, desidratação, leucopenia, esgotamento linfóide e, possivel-

mente, conjuntivite e inflamação no coração.

Como a gastrenterite hemorrágica (GEH) está freqüentemente presente

no quadro da parvovirose canina, a identificação precoce deste sintoma pode

auxiliar no tratamento da doença de maneira mais eficaz.

Para tanto, podem ser utilizadas as chamadas PFA (protéına de fase

aguda), protéınas cujo processo de produção é acelerado em resposta à injúria

tecidual. De acordo com Delayte et al. (2003), três dessas protéınas rela-

cionadas à GEH são a haptoglobina, a ceruloplasmina e a α-glicoprotéına

ácida. Como a concentração desses elementos se eleva no sangue em caso

de GEH, podem ser utilizados para se diferenciar cães sadios de cães sob o

processo inflamatório.

Neste trabalho são utilizados dados das PFA de cães saudáveis e de cães

com sinais cĺınicos de gastrenterite hemorrágica (GEH) aguda e leucopenia

(e, portanto, presuntivamente diagnosticados com parvovirose canina).
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3.2 Teoria

Um conjunto clássico A pode ser representado pela sua função carac-

teŕıstica. Ou seja, dados um conjunto U e um subconjunto A de U , A pode

ser representado como:

χA(x) =

{
1 se x ∈ A

0 se x /∈ A
(3.1)

Baseando-se neste tipo de caracterização se define um subconjunto

fuzzy:

Definição 1 Seja U um conjunto clássico. Um subconjunto fuzzy F de U é

caracterizado por uma função

F : U → [0, 1] (3.2)

pré-fixada, chamada de função de pertinência de F .

Em analogia à representação dos conjuntos clássicos apresentada, se x

é um elemento de U e F (x) = 1 dizemos que o elemento pertence completa-

mente ao conjunto F , enquanto que se F (x) = 0, sua pertinência é nula, não

correspondendo a este conjunto.

Dizemos que uma variável lingǘıstica X no universo U é uma variável

cujos valores assumidos por ela são subconjuntos fuzzy de U . Por exemplo,

se X é quantidade de haptoglobina, um valor que pode ser assumido por esta

variável é “alta”. Se abaixo do valor 1.6 a haptoglobina não é considerada

nada alta, mas a partir de 2.2 é certamente alta, o subconjunto fuzzy F

haptoglobina alta pode ser dado, por exemplo, por:

F (x) =





0 se x ≤ 1.6
x−1.6

0.6
se 1.6 < x ≤ 2.2

1 se x > 2.2

(3.3)

Ou seja, entre x = 1.6 e x = 2.2, à medida que aumentam os valores da hap-

toglobina se tornam cada vez mais pertinentes ao subconjunto “haptoglobina

alta”, até serem considerados completamente altos (pertinênica 1).
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3.2.1 Aplicação dos conjuntos fuzzy

A seguir introduzimos a notação a ser utilizada neste trabalho:

• d: dado coletado do paciente (número);

• D: dado coletado “fuzzyficado”(subconjunto fuzzy);

• ∆: diagnóstico;

• Si: fator que caracteriza a doença (variável lingǘıstica);

• Fi: valor do sintoma (subconjunto fuzzy).

Como estamos lidando com exames laboratoriais, ao se medir uma

substância temos a inexatidão inerente ao exame. É por isso que o dado d

do paciente é inicialmente considerado um número e depois é “fuzzyficado”,

ou seja, é transformado em um subconjunto fuzzy:

0.5 1 1.5 2
Hpt

0.2

0.4

0.6

0.8

1

X

Figura 1: Gráfico da função

caracteŕıstica do subconjunto

clássico do dado do paciente

(com d = 1).

0.5 1 1.5 2
Hpt

0.2

0.4

0.6

0.8

1

F1

Figura 2: Gráfico da função

de pertinência do subconjunto

fuzzy do dado do paciente

(com d = 1).

Portanto, Hpt = 1 é o valor que possui pertinência 1 ao subconjunto

fuzzy “dado do paciente”. Seus valores vizinhos também possuem uma alta

pertinência a este conjunto, e vão diminuindo à medida que vão se afastando.

Também temos a inexatidão devido à caracterização do sintoma. É por

isso que são utilizados subconjuntos fuzzy, ao invés de conjuntos clássicos,



54 Gomes & Barros

que atribuiriam uma forte descontinuidade ao problema. Consideremos, por

exemplo, que a partir de 2.0 a haptoglobina seja alta e antes disso não.

Teŕıamos o gráfico da figura 3.

0.5 1 1.5 2 2.5
Hpt

0.2

0.4

0.6

0.8

1

XaHHptL

Figura 3: Gráfico da função caracteŕıstica do subconjunto clássico “Hap-

toglobina Alta”

Essa descontinuidade poderia ser fonte de muitos falsos positivos e falsos

negativos, uma vez que o limite entre “normal”e alto não é um número exato.

Há uma faixa de transição, como fornece o gráfico da figura 4.

Si é o fator que caracteriza a doença, ou seja, a quantidade de uma PFA.

Neste trabalho S1 corresponde à concentração de haptoglobina no sangue do

animal; S2 corresponde à concentração de ceruloplasmina e S3 corresponde

à concentração de α-glicoprotéına ácida.

Fi é o valor deste fator, isto é, a caracterização do fator para que este

seja considerado um sintoma. Assim, F1 corresponde à concentração alta de

haptoglobina; F2 à concentração alta de ceruloplasmina e F3 à concentração

alta de α-glicoprotéına ácida.
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Figura 4: Gráfico da função de pertinência do subconjunto fuzzy “Hap-

toglobina Alta”

3.2.2 O modelo

De acordo com o modelo de Sanchez Sanchez (1998), a possibilidade P

de um paciente p ter a doença ∆ é dado por:

P{S1(p) ser D1 e S2(p) ser D2 e S3(p) ser D3, dado que (S1 é F1) e (S2 é F2)

e (S3 é F3)} = min{Π(F1, D1), Π(F2, D2), Π(F3, D3)}

em que

Π(Fi, Di) = sup
x
{Fi(x) ∩Di(x)}

Esta fórmula retorna um número entre 0 e 1 que corresponde à possibi-

lidade de os fatores carcterizadores da doença (as três PFA) de um paciente

terem os valores Di e Fi ao mesmo tempo. Ou seja, é a possibilidade das

concentrações das PFA do paciente serem altas.

Para entender melhor a fórmula, apresentaremos alguns gráficos.

Mas antes é necessário lembrar que, como queremos a ocorrência si-

multânea de cada PFA ter os valores Di e Fi, ou, mais especificamente, dois
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subconjuntos fuzzy ao mesmo tempo, calcula-se o mı́nimo em cada ponto. Ou

seja, dados os dois conjuntos Fi e Di, para cada elemento x ∈ U , calcula-se

o mı́nimo da pertinência entre os dois subconjuntos, obtendo-se um terceiro

subconjunto fuzzy dado por:

(Fi ∩Di)(x) = min{Fi(x), Di(x)}

Portanto, tendo em mãos os dados de um paciente (função de per-

tinência triangular do gráfico 5) e os valores para a PFA alta (função de

pertinência não triangular do gráfico 5) realizamos a interseção dos conjun-

tos, obtendo o gráfico 6.

1 2 3 4
Hpt

0.2

0.4

0.6

0.8

1

F1 e D1

Figura 5: Gráfico das funções

de pertinência dos subcon-

juntos fuzzy “Haptoglobina

Alta”e “Dado do paciente”.

1 2 3 4
Hpt
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0.4

0.6

0.8

1

F1 e D1L

Figura 6: Gráfico da função de

pertinência da interseção dos

subconjuntos “Haptoglobina

Alta”e “Dado do paciente”.

Realiza-se o mesmo procedimento para cada protéına.

Nota-se que quanto mais a i-ésima PFA for baixa, menor será a área

resultante da interseção. Isso significa que o dado do paciente não se encaixa

no sintoma.

Como a sáıda é dada por um número e não por conjuntos, para re-

presentar cada gráfico é escolhida a pertinência máxima de cada interseção.

Como para o diagnóstico positivo é necessário ter os três sintomas ao mesmo

tempo, é preciso que sup{Fi ∩Di} para cada i seja alto. Portanto, escolhe-

se o mı́nimo entre esses três números. Caso algum seja muito baixo (o que
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significa que o paciente não tem algum sintoma que é necessário para o

diagnóstico), significa que a possibilidade de a doença ocorrer é muito baixa.

3.3 Aplicação

Em seu artigo, Sanchez (1998) ilustrou a aplicação de seu modelo

através do diagnóstico de śındromes protéico-inflamatórias a partir de cinco

marcadores (substâncias do organismo que são afetadas em quantitidade de-

vido à doença).

Neste trabalho foram utilizados, como marcadores, três protéınas de

fase aguda: haptoglobina, ceruloplasmina e α−glicoprotéına ácida. Essas

PFA são caracteŕısticas da gastrenterite hemorrágica (GEH), sintoma inti-

mamente ligado à parvovirose canina.

Através dos dados encontrados em Delayte et al. (2003), estabeleceram-

se os conceitos de haptoglobina alta, ceruloplasmina alta e α−glicoprotéına

ácida alta, criando-se os seguintes subconjuntos fuzzy:
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Figura 7: Gráfico da

função de pertinência

do subconjunto “Hap-

toglobina Alta”
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Figura 8: Gráfico da

função de pertinência

do subconjunto “Cerulo-

plasmina Alta”
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Figura 9: Gráfico da

função de pertinência

do subconjunto “α-

glicoprotéına ácida

Alta”

3.4 A rotina

A rotina utilizada para o cálculo do diagnótisco é a seguinte:
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Para cada c~ao:

1. S~ao inseridos d1, d2 e d3 (valores das PFA medidas)

2. Definem-se as funç~oes de pertinência dos subconjuntos fuzzy

D1, D2 e D3

3. Definem-se as funç~oes de pertinência dos subconjuntos fuzzy

F1, F2 e F3
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4. S~ao calculados F1 ∩D1, F2 ∩D2, F3 ∩D3

5. S~ao calculados Π(F1, D1), Π(F2, D2) e Π(F3, D3)
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6. É calculado min{Π(F1, D1), Π(F2, D2), Π(F3, D3)}

O valor final corresponde à posibilidade do cão ter a doença.

Poderemos ver posteriormente na sessão de resultados, porém, que al-

gumas possibilidades obtidas não correspondem ao esperado (ver tabela 5).

Isso deve-se ao fato de ainda não termos empregado o peso relativo, a ser

introduzido a seguir.
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3.5 O peso relativo

Como dito anteriormente, as PFA são protéınas que aumentam em

quantidade como resposta à injúria tecidual. A parvovirose canina é uma

doença que pode apresentar um grande número de sintomas e debilitar muito

o animal, deixando-o mais suscet́ıvel a infecções, bacterianas ou virais; dese-

quiĺıbrios no organismo; e outros fatores. Assim, é posśıvel surgirem injúrias

que podem estimular o aumento dessas mesmas PFA.

Em Delayte et al. (2003), há dados das PFA de 11 cães saudáveis e 11

cães com parvovirose. Os valores encontrados estão contidos nos intervalos

apresentados na tabela abaixo:

Tabela 1: Faixas de valores dos dados laboratoriais.
Cães Hpt Crp αgp

Doentes 2,10 a 2,70 11,8 a 23,1 1,05 a 3,33

Sadios 0,01 a 1,32 8,0 a 16,0 0,54 a 1,39

Nota-se que a quantidade de haptoglobina nos cães doentes se situa em

um intervalo completamente diferente do dos sadios, ou seja, não há posśıveis

valores em comum. Já para a ceruloplasmina e a α-glicoprotéına, o quadro é

diferente: apesar de ser necessária uma quantidade alta da protéına para o

diagnóstico positivo da doença, há cães sadios com quantidades maiores do

que alguns cães doentes. Ou seja, os intervalos possuem valores em comum.

Posśıveis causas para uma quantidade realtivamente alta de PFA em

cães sem GEH são outros processos inflamatórios. Também existe a possi-

bilidade de cães doentes com ceruloplasmina ou α-glicoprotéına com valores

semelhantes ao de sadios. Isso pode ocorrer porque há problemas (como

desnutrição, por exemplo) que podem diminuir a quantidade de certas PFA

no sangue, ou ainda, diferentes fases do processo inflamatório podem causar

variações nesses valores.

Como a haptoglobina se mostra bem marcante e determinante do pro-
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cessos de diagnóstico, recebeu peso relativo 1. Para as demais protéınas

foram escolhidos pesos menores, como mostra a tabela a seguir:

Tabela 2: Pesos relativos β de cada PFA no diagnóstico.

Hpt Crp αgp

1 0,4 0,4

em que βi = 0 significa que, entre as três protéınas, a i-ésima é completamente

insignificante, e βi = 1 atribui importância máxima ao marcador em questão.

Foram definidos os subconjuntos fuzzy F β
i , i = 1, 2, 3, aos quais ficam

agregadas as informações dos pesos relativos, passando assim a substituir os

subconjuntos fuzzy Fi.

F β
i = max{1− β, F} (3.4)

Temos uma nova rotina, em que os três primeiros itens são idênticos

aos três primeiros da anterior:

Para cada c~ao:

1. S~ao inseridos d1, d2 e d3 (valores das PFA medidas)

2. Definem-se as funç~oes de pertinência dos subconjuntos fuzzy

D1, D2 e D3

3. Definem-se as funç~oes de pertinência dos subconjuntos fuzzy

F1, F2 e F3

4. S~ao inseridos β1, β2 e β3 (pesos relativos das PFA)
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5. Redefinem-se as funç~oes de pertinência de F1, F2 e F3, através

de (3.4)

6. S~ao calculados F1 ∩D1, F2 ∩D2, F3 ∩D3

7. S~ao calculados Π(F1, D1), Π(F2, D2) e Π(F3, D3)
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8. É calculado min{Π(F1, D1), Π(F2, D2), Π(F3, D3)}

4. Resultados

Aqui apresentamos como exemplo três amostras de cães saudáveis e

três de cães doentes.
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Tabela 3: Valores das PFA em três cães doentes.
Cão doente Hpt(g/L) Crp(U/L) αgp(g/L)

1 2,51 19,4 3,33

2 2,50 17,5 2,55

3 2,70 14,6 1,05

Tabela 4: Valores das PFA em três cães sadios.
Cão Sadio Hpt(g/L) Crp(U/L) αgp(g/L)

1 0,07 8,0 0,82

2 0,47 16,0 1,01

3 1,32 13,0 1,39

E calculamos a possibilidade de diagnóstico para cada animal:

Tabela 5: Possibilidade de diagnóstico de parvovirose para cada cão doente.

Cão Doente Π(F1, D1) Π(F2, D2) Π(F3, D3) Possibilidade

1 1 1 1 1

2 1 1 1 1

3 1 0,33 0,82 0,33

Tabela 6: Possibilidade de diagnóstico de parvovirose para cada cão sadio.

Cão Sadio Π(F1, D1) Π(F2, D2) Π(F3, D3) Possibilidade

1 1 0 0 0

2 0 0,84 0,21 0

3 0,38 0,33 0,74 0,33
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Apesar de a possibilidade de estar doente para o cão saudável 3 ser

diferente de zero, o resultado é um número baixo, menor do que 0.5, indicando

uma baixa relação entre a doença e os sintomas do animal. É, portanto,

aceitável.

Porém, os dados do cão doente 3 fornecem uma possibilidade de valor

muito baixo, abaixo de 0.5, o que não é aceitável. Mas há uma explicação

para isto: não foram considerados os chamados pesos relativos referentes a

cada protéına.

Os resultados obtidos aplicando-se os pesos relativos se apresentam na

tabela a seguir:

Tabela 7: Possibilidade de diagnóstico de parvovirose para cada cão doente,

levando-se em conta os pesos reativos.

Cão

Doente Π(F1, D1) Π(F2, D2) Π(F3, D3) Possibilidade

1 1 1 1 1

2 1 1 1 1

3 1 0,6 0,82 0,6

Tabela 8: Possibilidade de diagnóstico de parvovirose para cada cão sadio,

levando-se em conta os pesos relativos.

Cão Sadio Π(F1, D1) Π(F2, D2) Π(F3, D3) Possibilidade

1 0 0,6 0,6 0

2 0 0,84 0,6 0

3 0,38 0,6 0,74 0,38

Apesar do pequeno aumento na possibilidade do diagnóstico positivo

de parvovirose para o terceiro cão sadio, o aumento da possibilidade para o

terceiro cão doente foi significante. Desta maneira, os cães sadios que eram

corretamente classificados como tal continuaram sendo considerados sadios.
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Dentre os cães doentes, por sua vez, os que já eram doentes permaneceram

com o diagnóstico positivo e o que estava sendo erroneamente considerado

sadio passou a ter muito mais possibilidades de ser classificado como doente.

5. Conclusões

Os resultados do programa se mostraram condizentes com os diagnós-

ticos realizados, permitindo-nos concluir que o uso dos conjuntos fuzzy foi

bastante adequado. O emprego dos pesos relativos foi determinante em al-

guns casos, tornando as sáıdas do modelo mais fiéis à realidade.

No entanto, este não é um método validado. Para tanto, seria necessário

testar o modelo em uma grande quantidade de animais, sadios e doentes,

obtendo-se um alto número de diagnósticos corretos e/ou consultar um espe-

cialista para confirmar se essas três PFA são suficientes para um diagnóstico

e criticar os valores dos pesos relativos deduzidos.
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D. (2003). Determinação sérica de haptoglobina, ceruloplasmina e alfa-
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Resumo. A estrutura por classe de tamanho, a oscilação em densidade, a razão
sexual, a curva de sobrevivência, o potencial reprodutivo, o tempo de geração, a
capacidade suporte do ambiente, a taxa de crescimento intŕınseco per capita e a
probabilidade de extinção foram estabelecidos para uma população de Jassa slaterryi
associada a placas de substrato artificial de programa de monitoramento do Terminal
Petroĺıfero de São Sebastião. A amostragem foi feita mensalmente de março de 1997
a março de 1998. Ocorreram dois picos reprodutivos, um menor em maio e outro
cont́ınuo ao longo dos meses mais quentes do ano, de outubro a março, acarretando
uma sobreposição de gerações. Razão sexual média de 0,32, favorável às fêmeas, foi
registrado um padrão freqüente em organismos da epifauna. Jassa slatteryi parece ser
estrategista em r com fêmeas iteroparas e ciclo multivolt́ınico. O potencial reprodutivo
médio estimado foi de 9,9214 ind./ind.ano−1. A produção de ovos menores está ligada
a uma diminuição do tamanho da fêmea madura, o que permite a produção de um
maior número de ninhadas ao longo da vida. A estratégia reprodutiva está relacionada
ao habitat costeiro de alto risco, onde a espécie está exposta a variações de maré,
pressão osmótica e temperatura. A capacidade suporte do ambiente para a espécie
na ausência de impacto é de 5000 indiv́ıduos por 900 cm2. Não houve previsão de
extinção natural.

Palavras-chave: amphipoda, substrato artificial, dinâmica populacional.

1 Introdução

Os anf́ıpodes de vida livre são usados como indicadores de poluição ambien-
tal em programas de monitoramento marinho. A dinâmica populacional de Jassa

1flynn@uol.com.br
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slatteryi vem sendo usada no programa de monitoramento do terminal petroĺıfero
da Petrobrás no Canal de São Sebastião desde 1995 (Flynn et al., 2007, 2005). Este
programa envolve o uso de substrato artificial funcionando como ensaio de toxici-
dade in situ. As placas fundeadas e avaliadas ao fim de certos peŕıodos de imersão
servem para verificar o padrão temporal de recrutamento larval e o subseqüente
desenvolvimento da população de J. slaterryi.

O objetivo deste trabalho é fornecer parâmetros da dinâmica populacional
da J. slaterryi como estrutura por classe de tamanho, a razão sexual, a curva de
sobrevivência, o potencial reprodutivo, o tempo de geração, a capacidade suporte
do ambiente, a taxa de crescimento intŕınsico per capita e a probabilidade de ex-
tinção natural como subsidio para a avaliação de impacto por petróleo no terminal
petroĺıfero Almirante Barroso (SP).

2 Metodologia

Placas experimentais de plástico branco, com dimensão 30 X 30 cm, presa
a tubos plásticos com braçadeiras também plásticas foram fixadas a um metro de
profundidade ao ṕıer petroĺıfero do Terminal Almirante Barroso da Petrobras, em
São Sebastião, litoral norte do Estado de São Paulo, em três pontos próximos aos
difusores do emissário submarino, nas coordenadas 23o48,35’S e 45o23,1’W.

Figura 1: Mapa da região Figura 2: Placas experimentais
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Os pontos foram visitados regularmente de marco de 1997 a março de 1998.
As placas de cada ponto tiveram seus dois lados fotografados; e, em seguida uma
amostra de 150 cm2 era retirada de um dos lados da placa, sendo as placas fundeadas
novamente; todo o material colocado em recipientes com solução de formol a 4% para
transporte ao laboratório, sendo então transferido para álcool 70% neutralizado. A
análise dos organismos coletados em cada placa foi realizada sob lupa. Uma sub-
amostra foi retirada, correspondendo a 10% do volume total de cada amostra, para
a contagem de organismos muito numerosos. Os organismos da espécie J. slaterryi
foram contados, medidos e seus sexos identificados. O valor obtido foi extrapolado
de acordo com o volume total da amostra, obtendo-se a densidade dos mesmos nas
referidas placas.

Com esses dados, montou-se um gráfico de flutuação populacional. Estabeleceu-
se a capacidade suporte do ambiente para a espécie em placas. Em seguida, calculou-
se a razão sexual ou sex ratio para cada mês. Para o conhecimento do numero real
de fêmeas em cada mês, pois quando jovens não é posśıvel distinguir o sexo. O sex
ratio obtido em cada mês foi aplicado aos jovens contidos em cada classe etária, e
então se extraiu as fêmeas jovens. Para a construção das tabelas de vida, somente as
fêmeas foram consideradas. Com a soma das fêmeas jovens e adultas de cada classe,
calculou-se o Nx. Assim, obtém-se o numero real de indiv́ıduos potencialmente re-
produtivos. Por convenção, estipula-se um numero inicial de 1000 indiv́ıduos para a
obtenção de um Nx padronizado.

Alguns parâmetros demográficos foram usados para a construção da tabela de
vida. A taxa de sobrevivência (lx), o número de fêmeas de cada classe de compri-
mento x dividido pelo número de fêmeas na classe inicial:

lx =
Nx

N0

A fecundidade (mx) foi obtida da função-potência (Franz, 1988)

mx = NE = 0, 11× l3,25
mm

que relaciona o tamanho corporal da fêmea (mm) e o tamanho da ninhada, baseado
em dados obtidos em todas as estações do ano. Como a ninhada compreende machos
e fêmeas, o sex ratio foi ajustado ao NE, obtendo apenas o número de fêmeas dentro
da ninhada (m′

x).
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O potencial reprodutivo (R0) foi calculado pelo somatório do produto lx mx

de cada classe de comprimento, expressa pela equação:

R0 =
6∑

x=1

lxmx (1)

O tempo de geração (T ) foi estimado pela soma total de lxmxx dividido pelo
potencial reprodutivo:

T =

6∑

x=1

lxmxx

6∑

x=1

lxmx

(2)

A taxa intŕınseca de crescimento foi obtida pela aproximação:

r ≈ ln (R0)
T

(3)

Para quantificar a aleatoridade ambiental foi considerada a seguinte relação:
σ2

r > 2r.
A equação que mede o comportamento da variância da população ao longo do

tempo é:
σ2

Nt
= N2

0 e2rt
(
eσ2

r − 1
)

(4)

O crescimento populacional foi simulado a partir da curva loǵıstica

N(t) =
KN(0)ert

K + N(0) (ert − 1)
(5)

3 Resultados

Os organismos coletados em cada mês divididos em machos, fêmeas e jovens,
no peŕıodo de março de 1997 a março de 1998, estão listados na tabela 1.

A variação temporal da população de J. slatteryi no peŕıodo de coleta mostra
oscilações coincidentes no peŕıodo de 97 a 98 com as épocas reprodutivas (figura 3),
apresentando as maiores densidades no veranico de maio e peŕıodo de verão, e as
menores densidades na primavera. O mesmo padrão foi observado para os jovens,
as fêmeas e os machos.
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Tabela 1: Distribuição de indiv́ıduos de Jassa slatteryi por categoria do peŕıodo de
Março de 1997 a Março de 1998.

Meses Macho Fêmea Jovens Total

mar/97 115 210 1053 1378
abr/97 137 284 1762 2183
mai/97 589 2691 2001 5281
jun/97 127 356 798 1281
jul/97 75 392 1022 1489
ago/97 161 231 295 687
set/97 151 531 1560 2242
out/97 132 410 3078 3620
nov/97 70 410 3078 3558
dez/97 310 1331 3170 4811
jan/98 210 1766 3046 5022
fev/98 383 1519 2695 4597
mar/98 333 1491 3219 5043

Figura 3: Flutuação populacional de Jassa slatteryi

Machos e fêmeas apresentaram comprimento que variou entre 2 mm e 7 mm. A
razão sexual variou ao longo do peŕıodo estudado sendo, entretanto, sempre favorável
as fêmeas. Os valores médios do potencial reprodutivo (R0), tempo de geração (t)
e da taxa de crescimento intŕınseco (r) para cada mês estudado estão nas tabelas
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apresentadas nas figuras 4 e 5.

Figura 4: Tabelas de vida para cada mês.

As curvas de sobrevivência variaram mensalmente entre tipo I e II, com baixa
mortalidade em classes de menor tamanho, aumentando para classes de tamanho
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Figura 5: Tabelas de vida para cada mês.

4/5 mm (figura 6).

O tamanho da ninhada aumenta com o aumento do corpo da fêmea (figura 7).
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Figura 6: Curva de sobrevivência mensal para o peŕıodo de março de 1997 a março
de 1998.

Figura 7: Relação entre o numero de embriões e o comprimento do corpo da fêmea.

A variância da densidade populacional aumenta com o tempo de previsão
(figura 8), entretanto não atinge o dobro do valor da taxa de crescimento intŕınseco
(σ2

r = 0, 0149, r = 0, 4796). A incerteza na previsão do tamanho populacional
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aumenta com o tempo medido em números de gerações.

Figura 8: Curva loǵısitica representando o crescimento projetado da população para
cada mês amostrado.

A curva loǵıstica representando hipoteticamente o crescimento da população
para o peŕıodo amostrado foi projetada considerando-se uma capacidade suporte do
ambiente (K) com valor de 5000 indiv́ıduos por placa (figura 8).

4 Discussão

O padrão populacional apresentado por Jassa slaterryi é consistente com o
comportamento oportuńıstico de espécies costeiras de ambientes fisicamente con-
trolados segundo a teoria da estabilidade-tempo de Sanders (1969). O ambiente
portuário costeiro permite a instalação de espécies com estratégias adaptativas como
reprodução cont́ınua e sobreposição de gerações, (van Dolah e Bird, 1980; Martin-
Smith, 1994). Os dados mostram flutuações naturais nas densidades populacionais
indicativas de intensa reprodução associadas à alta incidência de fêmeas em maio,
dezembro e janeiro. A razão sexual favorecendo fêmeas também é uma caracteŕıstica
comum em populações de amphipoda (Hastings, 1981; Dauvin, 1988; Valério-Berardo
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e Flynn, 2002).

Parâmetros como tempo de geração, fecundidade e taxa de sobrevivência dão
ind́ıcios da estratégia de vida utilizada por uma espécie (Valério-Berardo e Flynn,
2004). J. slaterryi é considerada como estrategista em r por minimizar o tempo
de geração e aumentar o potencial reprodutivo de maneira que r seja maximizado
(May, 1976). A curva de sobrevivência é consistente com alta sobrevivência de
indiv́ıduos sexualmente maduro, seguida por uma acentuada senescência nos adultos
mais velhos.

Populações em ambientes fisicamente controlados podem apresentar valores
para a taxa intŕınsica de crescimento r independente da densidade, o que significa
que o crescimento populacional não está diretamente correlacionado com as taxas
de natalidade e mortalidade, mas sim com o ambiente constantemente mutável ou
com a estocasticidade ambiental (Lewontin e Cohen, 1969). Para a população de
J. slaterryi a variância de r não ultrapassou o dobro da média de r, sugerindo
que não há chances de extinções locais devido à estocasticidade ambiental, e de
fato não houve previsão de extinções durante o peŕıodo. Em outra espécie costeira,
Hyale nigra, com comportamento reprodutivo muito semelhante, houve ocorrência
e projeção de extinção freqüentes (Flynn et al., 2007), sendo a variância neste caso
bastante superior a duas vezes a média de r . As extinções freqüentes neste caso
podem então estar associadas à alta estocacicidade ambiental decorrente de ambiente
litorâneo densamente ocupado em Ubatuba, São Paulo.

A previsão de comportamento da população analisada como ferramenta para
indicação de alterações ambientais perde precisão com a incerteza associada à deter-
minação do comportamento populacional à medida que se avança no tempo. Depois
da sétima geração ocorre um aumento exponencial da variância. O que significa
que não é posśıvel prever o crescimento da população ao longo do ano através de r

quando se projeta um tempo longo, mas que em curto prazo, a partir de uma pop-
ulação inicial é posśıvel avaliar alterações ambientais ao se distanciar de crescimento
populacionais previstos em modelos, enquanto a variância é relativamente baixa.



Dinâmica populacional de Jassa slaterryi ... 79

Referências

Dauvin, J. C. (1988). Biologie, dynamique et production de populations de crustacés
amphipodes de la manche occidentale.1. ampelisca tenuicornis liljeborg. Journal
of Experimental Marine Biology and Ecology, 118:55–84.

Flynn, M. N., Fehlow, M. M., Capiberibe, M. E., Moura, G. F. A., e Oliva, M. C. S.
(2005). Ensaio de toxicidade in situ para monitoramento da qualidade da água
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Biomatemática 18 (2008), 81–90 ISSN 1679-365X
Uma Publicação do Grupo de Biomatemática IMECC – UNICAMP
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Resumo. Neste trabalho utilizamos regras fuzzy para descrever as transições entre os
compartimentos no modelo SIS (suscet́ıveis - infectados - suscet́ıveis) com dinâmica
vital e população total não constante. Consideramos aqui o caso em que a taxa de
natalidade supera a de mortalidade. A partir da solução obtida via controladores
fuzzy (Barros e Bassanezi, 2006), observamos que a população de suscet́ıveis atinge
um valor máximo, dependente da condição inicial, além da ausência de equiĺıbrio não
trivial. Essas caracteŕısticas estão de acordo com o comportamento qualitativo do
modelo SIS clássico com as mesmas hipóteses (Bassanezi e Ferreira Jr, 1978).

Palavras-chave: Lógica Fuzzy; População variável; Epidemiologia.

1. Introdução

O estudo de modelos epidemiológicos é de fundamental importância para a
adoção de medidas e estratégias de controle de epidemias. Em Barros et al. (2007)
um modelo do tipo SIS, com dinâmica vital e população total constante é estudado
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utilizando a lógica fuzzy como ferramenta. Um sistema baseado em regras fuzzy
para as taxas de crescimento espećıficas de ambas as classes é obtido sem o aux́ılio
de equações determińısticas e analisado a partir da Teoria de Controladores Fuzzy
(Barros et al., 2004; Pedrycz e Gomide, 1998), aliada à métodos de Análise Numérica.
A análise via base de regras, pode ser fundamental na estimativa de parâmetros e
permite um tratamento matemático de variáveis com um certo grau de subjetividade.
Neste trabalho, temos por objetivo dar seqüência ao trabalho desenvolvido em Barros
et al. (2007), ou seja, o estudo do modelo SIS com dinâmica vital, considerando
agora população não constante, utilizando a Teoria de Controladores Fuzzy.

2. O Modelo clássico

As equações que descrevem um modelo determińıstico clássico do tipo SIS

com dinâmica vital e população total não constante são (Edelstein-Keshet, 1988;
Bassanezi e Ferreira Jr, 1978):





dS

dt
= −βSI + γI + µN − δS

dI

dt
= βSI − γI − δI

(2.1)

onde S é a população de indiv́ıduos suscet́ıveis, I é a população de indiv́ıduos
infectados, N = S + I é a população total, β é a taxa de contato, µ é a taxa de
natalidade, δ é a taxa de mortalidade, γ é a taxa de recuperação (γ−1 é o peŕıodo
infeccioso).

Considerando o caso no qual µ > δ (a taxa de natalidade é maior que a
taxa de mortalidade), verificamos que não há pontos de equiĺıbrio para o modelo
proposto (2.1). No plano de fase abaixo (Figura 1), estão representadas as isóclinas
dS
dt = dI

dt = 0 e uma trajetória com uma condição inicial (S0, I0).
É importante observar que, no modelo (2.1) acima, dependendo da quantidade

inicial de infectados , o número de suscet́ıveis cresce até atingir um valor máximo
I0 > 0, o número de suscet́ıveis cresce até atingir um valor máximo Sm quando a tra-
jetória intercepta a isóclina I = S(µ−δ)

βS−(µ+γ) (obtida de dS
dt = 0). Para a condição inicial

ilustrada na Figura 1, o número de indiv́ıduos suscet́ıveis tende a S = µ+γ
β quando

t → ∞ e, apesar do número de indiv́ıduos infectados decrescer temporariamente, a
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Figura 1: Plano de fase para o modelo (2.1)

doença se estabelece na população. Para o modelo SIS clássico com dinâmica vital
e população total constante, a condição necessária para a propagação da doença é
que o Valor de Reprodutibilidade Basal, R0 (que indica o número de casos novos
a partir de um único infectado), seja maior que 1 (Edelstein-Keshet, 1988; Massad
et al., 2008). Este valor resulta de dI

dt > 0 no ińıcio do processo infeccioso. Porém,
de acordo com a discussão acima, esta condição (dI

dt > 0), não é necessária para a
propagação da doença na população supondo população total não constante. Para
modelos epidemiológicos, com população não constante, é necessária a análise de
parâmetros adicionais que indicam como a doença evolui na população.

Busenberg e van den Driessche (1990) estudam um modelo geral de trans-
missão direta do tipo SIRS, com população total não constante. As condições
apresentadas para a propagação da doença na população dependem não apenas do
R0 (razão entre a taxa de transmissão da doença e a soma das taxas de recuperação
e mortalidade dos infectados) mas também da razão entre as taxas de natalidade
e mortalidade na população (R1) e a razão entre a entrada e a sáıda na classe de
indiv́ıduos infectados (R2). Estes resultados são apresentados na tabela 1 (ver em
Busenberg e van den Driessche, 1990), na qual verifica-se que mesmo com R0 ≤ 1,
é posśıvel que a doença se propague na população. Para isto, basta que R1 e R2

sejam maiores que 1.

Para o modelo (2.1), que pode ser obtido do modelo SIRS quando o peŕıodo
médio de imunidade tende a zero (Liu et al., 1987), sob a hipótese de R0 ≤ 1 que
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neste caso equivale a β/(µ + γ) ≤ 1, para que a doença se propague devemos ter
R1 = µ/δ > 1 e R2 = β/(γ + δ) > 1.

3. O modelo fuzzy

As regras que definem a dinâmica do modelo são baseadas nas taxas intŕınsecas
de crescimento de ambas as classes: 1

S
dS
dt e 1

I
dI
dt . Para os infectados admitimos que:

a) para cada S fixo, o crescimento 1
I

dI
dt é constante;

b) o crescimento espećıfico 1
I

dI
dt aumenta com S, sendo negativo para S baixo.

Já para os suscet́ıveis,admitimos que:

a) esta classe nunca se extingue e também não cresce ilimitadamente: 1
S

dS
dt é positiva

para pequenas quantidades de S e é negativa para grandes quantidades de S .

b) 1
S

dS
dt é crescente com I quando S é pequeno;

c) 1
S

dS
dt depende de S e I .

Consideramos S, I, 1
S

dS
dt e 1

I
dI
dt como variáveis lingǘısticas. Os termos conside-

rados para S foram baixo (B), médio baixo (M1), médio alto (M2) e alto (A). Para
I os termos foram baixo (B), médio (M) e alto (A). Para 1

S
dS
dt os termos lingǘısticos

são baixo (B), médio (M), alto (A), baixo negativo (BN), médio negativo (MN) e
alto negativo (AN) e para 1

I
dI
dt são baixo negativo (BN), baixo (B) e alto (A).

Propomos 12 regras, como apresentadas a seguir, e ilustradas na Figura 2.

1. Se S é B e I é B então 1
S

dS
dt é B e 1

I
dI
dt é BN.

2. Se S é B e I é M então 1
S

dS
dt é M e 1

I
dI
dt é BN.

3. Se S é B e I é A então 1
S

dS
dt é A e 1

I
dI
dt é BN.

4. Se S é M1 e I é B então 1
S

dS
dt é B e 1

I
dI
dt é B.

5. Se S é M1 e I é M então 1
S

dS
dt é M e 1

I
dI
dt é B.

6. Se S é M1 e I é A então 1
S

dS
dt é M e 1

I
dI
dt é B.
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7. Se S é M2 e I é B então 1
S

dS
dt é M e 1

I
dI
dt é B.

8. Se S é M2 e I é M então 1
S

dS
dt é B e 1

I
dI
dt é B.

9. Se S é M2 e I é A então 1
S

dS
dt é BN e 1

I
dI
dt é B.

10. Se S é A e I é B então 1
S

dS
dt é MN e 1

I
dI
dt é A.

11. Se S é A e I é M então 1
S

dS
dt é MN e 1

I
dI
dt é A.

12. Se S é A e I é A então 1
S

dS
dt é AN e 1

I
dI
dt é A.

Figura 2: Representação esquemática das regras

Neste modelo estamos admitindo que para cada população existe um valor
limite, KS e KI . Desta forma, as variáveis de estado S e I são tomadas como
densidade de indiv́ıduos, ou seja, em cada instante a quantidade de indiv́ıduos é dada
pela razão entre o número de indiv́ıduos e a capacidade suporte da respectiva popu-
lação. Vale observar que a densidade assim definida não representa a proporção de
indiv́ıduos (neste caso, em cada instante, a quantidade de indiv́ıduos de cada classe
é dada pela razão entre o número de indiv́ıduos e a população total, acarretando que
a soma dessas proporçõe seja igual a 1). Nas figuras 3 a 6 apresentamos as funções
de pertinência para os conjuntos fuzzy considerados.

A Figura 7 representa o campo de direções obtido pelo controlador fuzzy a
partir do Método de Inferência de Mamdani gerado com o aux́ılio do software Matlab.
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Figura 3: Funções de pertinência para
S

Figura 4: Funções de pertinência para
I

Figura 5: Funções de pertinência para
1
S

dS
dt

Figura 6: Funções de pertinência para
1
I

dI
dt

Figura 7: Campo de direções gerado pelo sistema fuzzy
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Figura 8: Esquema iterativo combinando controlador fuzzy e o método numérico de
Runge-Kutta

4. Simulações

As simulações são obtidas a partir da combinação dos controladores fuzzy
com métodos numéricos para equações diferenciais ordinárias, como Runge-Kutta.
A Figura 8 indica nossa metodologia.

Os gráficos mostrados nas Figuras 9 a 12 apresentam o plano de fase e a
trajetória para diferentes condições iniciais (Edelstein-Keshet, 1988).

Figura 9: Plano de fase S × I com
S(0) = 0, 1 e I(0) = 0, 1.

Figura 10: Trajetórias S(t) e I(t) com
S(0) = 0, 1 e I(0) = 0, 1.
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Figura 11: Plano de fase S × I com
S(0) = 0, 1 e I(0) = 0, 4.

Figura 12: Trajetórias S(t) e I(t) com
S(0) = 0, 1 e I(0) = 0, 4.

5. Considerações finais

Observamos que o modelo baseado em regras fuzzy tem o mesmo comporta-
mento qualitativo do modelo clássico, onde a população de suscet́ıveis assume um
valor máximo que aumenta, se I0 diminui. Isto pode ser constatado comparando-se
qualitativamente os planos de fase clássico e fuzzy: nas Figuras 1 e 9 o número inicial
de infectados é “pequeno” (valores abaixo da isóclina dI/dt = 0) enquanto que na
11 o número inicial de infectados é “grande” (valores acima da isóclina dI/dt = 0).
As regras usadas descrevem um modelo geral do tipo SIS. Para levar em conta
caracteŕısticas de uma doença espećıfica, as regras devem ser ajustadas. Para for-
mular as regras propostas foram considerados aspectos genéricos de um modelo SIS

com população total não constante de acordo com Figura 1. Não foram levadas
em conta quaisquer caracteŕısticas de uma doença espećıfica, e, portanto, as bases
de cada função de pertinência representadas nas Figuras 3 a 6 foram tomadas arbi-
trariamente, respeitando-se apenas a ordenação dos termos lingǘısticos utilizados. A
partir dos gráficos anteriores é posśıvel estimar alguns dos parâmetros relacionados
a doença considerados no modelo clássico (2.1), como as taxas de contato β e γ de
recuperação. Para o conjunto de dados das Figuras 9 e 10, temos, aproximadamente
que quando t →∞, S → γ+µ

β = 0, 6. Além disso, dI/dt = 0 quando γ+δ
β = 0, 3. Re-

solvendo este sistema, obtemos γ = µ−2δ e β = µ−δ
0,3 . Supondo que os parâmetros µ

e δ independem da doença (não há taxa de mortalidade adicional devido à doença e
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a doença não afeta a taxa de natalidade), a estimativa dos valores para parâmetros γ

e β fica em função dos parâmetros demográficos µ e δ. O estudo de parâmetros para
indicar o estabelecimento de doenças em populações não constantes requer a inves-
tigação não apenas do R0, sendo necessária também a análise de outras taxas, como
R1 (taxa de reprodutibilidade basal populacional), que representa a taxa ĺıquida
de reprodução em uma população livre da doença (Busenberg e van den Driessche,
1990).
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1. Introdução

A região de Sorocaba possui uma área de 443 km2, localizada a 90 km a oeste da
cidade de São Paulo e a 85 km a sudoeste de Campinas. Devido a sua localização, com
fácil acesso rodoviário, ferroviário e aeroviário, possui um perfil industrial bastante
diversificado, contando atualmente com cerca de 1.400 estabelecimentos industriais,
dos quais 150 são de médio a grande porte e 18 considerados prioritários para controle
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da poluição atmosférica, em função de sua atividade e potencial de emissão, como
apresentado em CETESB (2005), CETESB (2006), CETESB (2007) e Muramoto
et al. (2004). Estas características fizeram com que esta cidade fosse a primeira a ser
monitorada para a emissão de ozônio.

O ozônio não é um poluente emitido diretamente pelas fontes, mas formado na
atmosfera através da reação entre os compostos orgânicos voláteis (COV’s) e óxidos
de nitrogênio (NOx) em presença de luz solar. Embora benéfico na estratosfera,
onde forma uma camada protetora contra efeitos danosos da radiação ultravioleta,
tem efeitos tóxicos nas camadas mais baixas da atmosfera, por atingir diretamente
os seres vivos – Muramoto et al. (2004).

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é o de incorporar as técnicas de
Programação Matemática a um Modelo de Poluição do Ar para a região de Sorocaba
visando minimizar a emissão de poluentes na atmosfera.

Assim, um dos aspectos a serem estudados na problemática de poluição do ar
são as políticas de controle. No contexto de otimização estas políticas de controle
aparecem como um problema de controle de poluição que atenda aos padrões estab-
elecidos, mas levando em conta os custos associados à implementação destes métodos
de controle. Os padrões estabelecidos podem ser flexíveis, uma vez que para uma
certa região a redução pode ser maior ou menor, gerando uma condição fuzzy. Este
problema é amplamente discutido em Sommer e Pollatschek (1978) e em Cantão
e Cantão (2007), e aplicado em um modelo com dados sintéticos para a região de
Sorocaba.

2. Modelo auxiliar para plumas de dispersão de poluentes

2.1. Introdução

A modelagem da dispersão de poluentes∗ através de equações diferenciais par-
ciais, e seu posterior tratamento numérico através do método dos Elementos Finitos
já é tópico de estudo há alguns anos, como mostram os trabalhos de Castro (1993);
Cantão (1998) e mais recentemente Meyer e Diniz (2007).

Usaremos aqui um modelo inicial bastante simplificado para dispersão e ad-

∗Não só atmosférica, mas também em meio aquático.
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vecção de poluentes atmosféricos em substituição às plumas usadas em Cantão e Can-
tão (2007). Apesar de bastante próximas da aproximação Gaussiana para difusão de
poluentes, acreditamos ser o modelo baseado em equações diferenciais parciais mais
flexível e genérico.

2.2. O modelo de difusão-advecção

Domínio de modelagem

O domínio de modelagem — denominado Ω ⊂ R2 — compreende a região
retangular de 100km por 90km, que envolve a cidade de Sorocaba e cujas fronteiras
encontram-se divididas em dois conjuntos disjuntos, Ω0 e Ω1, conforme a figura 1. A
fronteira da cidade não faz parte da modelagem, existindo apenas como referência
visual.

O mapa de Sorocaba é georeferenciado com escala em metros (cf. seção 4).
Para efeitos de escala, foi convertido para um sistema de coordenadas com o canto
inferior esquerdo correspondendo à origem (0, 0), com escala em quilômetros.

O modelo completo

Ainda seguindo as referências Castro (1993); Cantão (1998), usaremos o seguinte
modelo em regime permanente para simulação numérica do movimento de poluentes
atmosféricos:

∇ · (−α∇u) +∇ · (~V u) = f, (x1, x2) ∈ Ω ∈ R2

u(x1, x2) = 0, (x1, x2) ∈ Ω0

∂u

∂η
= 0, (x1, x2) ∈ Ω1

(2.1)

onde:

• u = u(x1, x2) é a concentração de poluente em um dado ponto (x1, x2) ∈ Ω;

• ∇ · (−α∇u) é a difusão efetiva do poluente, de acordo com Marchuk (1986) e
Okubo (1980); α = α(x1, x2) é denominado coeficiente de difusão;

• ∇·(~V u) é o transporte advectivo ou simplesmente advecção – Jørgensen (1988);
~V = (V1, V2)T é um vetor que caracteriza a direção predominante do vento para
um determinado cenário;
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Entorno de Sorocaba

Figura 1: Domínio computacional envolvendo a cidade de Sorocaba.

• f é uma fonte poluente.

Simplificações

Faremos algumas simplificações no modelo (2.1) para torná-lo mais tratável,
tanto do ponto de vista numérico — e conseqüentemente computacional — e também
devido às dificuldades inerentes à obtenção de dados confiáveis para calibragem do
modelo completo.

As simplificações são:

• O coeficiente de difusão será tomado constante, α = cte. Justifica-se esta
escolha por tratar-se de um modelo bidimensional, que não leva em conta a
altitude;

• Assume-se que ~V é incompressível†, ou seja ∇ · ~V = 0;
†De fato, a hipótese aqui é até mais forte: a de que ~V é constante em todo o domínio Ω.
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• Todas as simulações foram feitas com dados sintéticos;

• Reações químicas não são levadas em conta.

Com estas simplificações o modelo (2.1) torna-se:

−α∆u + ~V · ∇u = f, (x1, x2) ∈ Ω ∈ R2

u(x1, x2) = 0, (x1, x2) ∈ Ω0

∂u

∂η
= 0, (x1, x2) ∈ Ω1

(2.2)

2.3. Aproximação numérica

O aproximação numérica do problema (2.2) será obtida através do método
dos Elementos Finitos (mais precisamente, método de Galerkin), o que envolve os
seguintes passos:

• Construção da formulação fraca do problema;

• Discretização espacial do domínio Ω;

• Construção do sistema linear associado à aproximação pelo método de Galerkin
e sua solução numérica;

• Visualização e interpretação dos resultados.

Os detalhes da formulação fraca e construção do sistema linear associado com
base no método de Galerkin fogem ao escopo deste trabalho, mas podem ser conferi-
dos na íntegra nas referências Castro (1993) e Cantão (1998).

A discretização espacial do domínio Ω (figura 1) é composta de 135084 ele-
mentos triangulares de segunda ordem (6 nós) e foi gerada com o software GMSH‡,
resultando em um total de 270353 pontos distribuídos no domínio (figura 2(a)). De-
talhes da malha próximos à fronteira da cidade podem ser apreciados na figura 2(b)
(o segundo contorno azul mais interno ao mapa serve de guia para o gerador de
malhas, não fazendo parte da simulação).

‡http://www.geuz.org/gmsh
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(a) Malha triangular do domínio envolvendo a
cidade de Sorocaba.

(b) Detalhe da malha do domínio envolvendo
a cidade de Sorocaba.

Figura 2: Discretização em elementos finitos do domínio Ω.

As simulações foram executadas a partir de um software criado especificamente
para este fim, baseado no framework de Elementos Finitos Pantheon – Cantão (2004).

2.4. Cenários de simulação

Serão apresentados agora alguns cenários sintéticos de simulação.

Cenário 1

O primeiro cenário corresponde à localização de uma fonte poluente no cen-
tro da cidade de Sorocaba (coordenadas (x1, x2) = (47.0; 46.0) km no sistema de
coordenadas adotado). O coeficiente de difusão assumido é de 0.5 km2 h−1, com
componente advectivo ~V = (0.05; 0.05)T (em km h−1). A fonte poluente tem inten-
sidade igual a 1h−1. O mapa de concentração de poluente e suas respectivas curvas
de isoconcentração podem ser apreciadas na figura 3.
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(a) Mapa de concentração de poluente (b) Curvas de isoconcentração de poluente

Figura 3: Aproximação numérica para o Cenário 1.

Cenário 2

O cenário 2 corresponde à uma fonte poluente na região de Salto de Pirapora
(coordenadas (x1, x2) = (25.5; 22.0) km). O coeficiente de difusão é de 0.5 km2 h−1,
com componente advectivo ~V = (0.2; 0.2)T (em kmh−1). A fonte poluente tem
intensidade igual a 1h−1. O mapa de concentração de poluente e suas respectivas
curvas de nível estão na figura 4.

(a) Mapa de concentração de poluente (b) Curvas de isoconcentração de poluente

Figura 4: Aproximação numérica para o Cenário 2.



98 Cantão, Cantão, Antunes & Silva

Cenário 3

O cenário 3 corresponde à uma fonte poluente na região de São Roque (coor-
denadas (x1, x2) = (85.0; 38.5) km). O coeficiente de difusão é de 0.5 km2 h−1, com
componente advectivo ~V = (−0.1; 0.0)T (em km h−1). A fonte poluente tem inten-
sidade igual a 1h−1. O mapa de concentração de poluente e suas respectivas curvas
de isoconcentração podem ser apreciadas na figura 5.

(a) Mapa de concentração de poluente (b) Curvas de isoconcentração de poluente

Figura 5: Aproximação numérica para o Cenário 3.

Cenário 4

O cenário 4 corresponde à uma fonte poluente na região de Votorantim (co-
ordenadas (x1, x2) = (55.0; 31.0) km). O coeficiente de difusão é de 0.5 km2 h−1,
com componente advectivo ~V = (−0.05; 0.15)T (em km h−1). A fonte poluente tem
intensidade igual a 1h−1. O mapa de concentração de poluente e suas respectivas
curvas de isoconcentração podem ser apreciadas na figura 7.

Cenário 5

O cenário 5 destaca-se dos demais por apresentar uma outra forma de entrada
de poluente no ambiente, via fronteiras. Isto implica em tomar f ≡ 0 em todo Ω —
sem fonte poluente — e admitir uma condição do tipo Dirichlet não nula em alguma
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das fronteiras. Para este cenário assumiu-se como fronteira não nula o terço central
da fronteira mais à direita do domínio, correspondendo a x = 100 km (figura 6).

A condição de Dirichlet imposta foi u = 1 em Ω0 e ∂u
∂η = 0, em Ω1. que resulta

na solução aproximada da figura 8.

Entorno de Sorocaba

Figura 6: Domínio Ω contendo a região de Sorocaba, com novas condições de fron-
teira.

(a) Mapa de concentração de poluente (b) Curvas de isoconcentração de poluente

Figura 7: Aproximação numérica para o Cenário 4.
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(a) Mapa de concentração de poluente (b) Curvas de isoconcentração de poluente

Figura 8: Aproximação numérica para o Cenário 5.

3. Unindo os modelos

Nesta seção serão apresentados casos sintéticos unindo o modelo de Progra-
mação Matemática Fuzzy apresentado em Cantão e Cantão (2007) e os cenários de
dispersão de poluentes criados na seção 2. A união dos dois modelos foi feita através
de um conjunto de programas em GNU/Octave§, acoplado ao LPSolve¶ para solução
dos problemas de otimização lineares resultantes.

3.1. Caso 1: cenários 1 a 3, com três receptores

Neste caso foram adotadas como funções de transferência sj , para cada fonte j

(representada por uma função gaussiana), os resultados das aproximações numéricas
dos cenários 1, 2 e 3 apresentados na seção 2. Os pontos receptores são os mesmos
utilizados no exemplo numérico ilustrativo (figura 9 – Silva (2005)), reescalados para
o sistema de coordenadas do domínio Ω (figura 1).

A tabela 1 resume o efeito de cada uma das fontes dos mencionados cenários
nos 3 receptores. Esta tabela corresponde ao parâmetro sji que representa a taxa de
concentração em um ponto receptor i provocado pela fonte j.

A tabela 2 apresenta os valores de ei (valor desejado de concentração de polu-

§http://www.octave.org
¶http://lpsolve.sourceforge.net
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ente para cada receptor i = 1, 2, 3) e d (máxima concentração “permitida pela legis-
lação”‖). Os custos de redução, taxas de redução desejadas e esperadas constam da
tabela 3.

2

1

3

S S

R

R

R

3

2

1

1 2

27km

28km

Figura 9: Mapa da região de Sorocaba – Silva (2005).

Cálculo de α0

Escrevendo o problema para o cálculo de α0, como apresentado em Cantão e
Cantão (2007), para os dados do caso 1, obtemos:

min cTe
s.a. Ae ≥ b1

e ≤ ē

(3.3)

‖Lembrando que se trata de dados fictícios.
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Tabela 1: sji para o caso 1.

Pontos Receptores e
suas Coordenadas

Emissão de Poluentes
nas Fontes

3∑

j=1

sji

i xi
1 xi

2 s1i s2i s3i

1 44.5 45.0 3.1422 0.8165 5.1086 9.0673
2 57.0 49.5 1.9234 0.6262 5.4424 7.9920
3 45.0 56.3 1.8634 0.4921 5.2271 7.5826

Tabela 2: Concentração de poluente desejada e permitida para o caso 1.
i ei d

1 4.5 6.0
2 3.0 6.0
3 3.5 6.0

Tabela 3: Custos de redução, taxas de redução desejada e esperada para o caso 1.

j cj Ēj wj

1 0.6 0.5 0.30
2 0.4 0.3 0.15
3 2.5 0.5 0.30

com

e =




E1

E2

E3


 , c =




0.6

0.4

2.5


 , A =




3.1422 0.8165 5.1086

1.9234 0.6262 5.4424

1.8634 0.4921 5.2271


 , b1 =




3.0673

1.9920

1.5826


 , ē =




0.5

0.3

0.5




e Ei ≥ 0 para i = 1, 2, 3.
A solução de (3.3) é apresentada na tabela 4.
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Tabela 4: Solução ótima para problema auxiliar usado no cálculo de α0, caso 1.
i Ei

1 0.500000
2 0.000000
3 0.292879

O valor de α0 corresponde ao valor da função objetivo neste ponto, portanto:
α0 = 1.0322

Cálculo de β0

Escrevendo o problema para o cálculo de β0 (vide Cantão e Cantão (2007))
para os dados do caso 1, obtemos:

min cT
1 s + cT

2 t
s.a. Ae + Is ≥ b2

s ≤ d− ē
IE− It ≤ w

t ≤ ē−w

(3.4)

com e, A, ē e d como definidos anteriormente, I é a matriz identidade, e ainda

c1 =




0.67

0.34

0.40


 , c2 =




5.00

6.67

5.00


 , s =




s1

s2

s3


 , b2 =




4.5673

4.9920

4.0826


 , t =




t1

t2

t3


 , w =




0.30

0.15

0.30


 ,

e Ei, si, ti ≥ 0 para i = 1, 2, 3. Vale lembrar que as variáveis ti e Si, i = 1, 2, 3 são as
variáveis de folga do problema.

A solução de (3.4) é apresentada na tabela 5.

Tabela 5: Solução ótima para problema auxiliar usado no cálculo de β0, caso 1.
i Ei si ti

1 0.30 0.947865 0.0
2 0.15 1.599850 0.0
3 0.50 0.836215 0.2
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O valor de β0 corresponde ao valor da função objetivo neste ponto, portanto:
β0 = 2.4997

O problema completo

Finalmente, de posse dos valores de α0 e β0, podemos resolver o problema
completo de programação matemática fuzzy (vide Cantão e Cantão (2007)). Com os
dados apresentados até o momento, este problema torna-se:

min cT
1 s + cT

2 t + cT
3 E

s.a. Ae + Is ≥ b2

s ≤ d− ē
IE− It ≤ w

t ≤ ē−w

(3.5)

com c1, c2, s, t, e, A, ē, ē, w e d como definidos anteriormente, e ainda

c3 =




1.31060650762
0.87373767175
5.46086044843




A solução de (3.5) é apresentada na tabela 6.

Tabela 6: Solução ótima para o caso 1.
i Ei si ti

1 0.30000 1.50000 0.0000000
2 0.15000 2.18806 0.0000000
3 0.39192 1.40116 0.0919205

Assim, de acordo com os parâmetros fornecidos, propõe-se uma redução de
emissão de 30% na fonte 1, 15% na fonte 2 e aproximadamente 39.2% na fonte 3, a
um custo total de 5.41389 unidades monetárias.

Verificação dos resultados

Os cenários 1 a 3 serão simulados novamente, só que as respectivas fontes
poluentes terão seus valores ajustados de 1h−1 para 0.7h−1, 0.85h−1 e 0.60808h−1,
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respectivamente. Este reajuste corresponde às reduções encontradas na solução do
problema (3.5).

(a) Curvas de isoconcentração de poluente —
pré-redução

(b) Curvas de isoconcentração de poluente
— pós-redução

Figura 10: Comparação entre o Cenário 1 com a emissão original e a emissão reduzida.

(a) Curvas de isoconcentração de poluente —
pré-redução

(b) Curvas de isoconcentração de poluente
— pós-redução

Figura 11: Comparação entre o Cenário 2 com a emissão original e a emissão reduzida.

A tabela 7 mostra os resultados da influência das 3 fontes poluentes nos 3 recep-
tores após a redução proposta. Como esperado, o total ficou abaixo do recomendado
pela legislação (d = 6.0). No caso dos receptores 2 e 3, embora não tenham sido
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(a) Curvas de isoconcentração de poluente —
pré-redução

(b) Curvas de isoconcentração de poluente
— pós-redução

Figura 12: Comparação entre o Cenário 3 com a emissão original e a emissão reduzida.

atingidos os valores de redução desejados (e = [4.5, 3.0, 3.5]T ), ainda sim obteve-se
valores abaixo do recomendado pela legislação.

Tabela 7: sji para o caso 1, após as reduções recomendadas.

Pontos Receptores e
suas Coordenadas

Emissão de Poluentes
nas Fontes

3∑

j=1

sji

i xi
1 xi

2 s1i s2i s3i

1 44.5 45.0 2.1995 0.6941 3.1070 6.0000
2 57.0 49.5 1.3461 0.5322 3.3095 5.1878
3 45.0 56.3 1.3046 0.4184 3.1796 4.9026

3.2. Caso 2: cenários 4 e 5, com três receptores

Neste caso foram adotadas como funções de transferência sj , os resultados
das aproximações numéricas dos cenários 4 e 5 apresentados na seção 2. Os pontos
receptores foram mantidos.

A tabela 8 resume o efeito de cada uma das fontes dos mencionados cenários
nos 3 receptores. Esta tabela corresponde ao parâmetro sji.
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Tabela 8: sji para o caso 2.

Pontos Receptores e
suas Coordenadas

Emissão de Poluentes
nas Fontes

3∑

j=1

sji

i xi
1 xi

2 s1i s2i

1 44.5 45.0 1.2620 0.3719 1.6339
2 57.0 49.5 1.1431 0.4203 1.5634
3 45.0 56.3 1.1630 0.3342 1.4972

A tabela 9 apresenta os valores de ei (valor desejado de concentração de polu-
ente para cada receptor i = 1, 2, 3) e d (máxima concentração permitida pela legis-
lação). Os custos de redução, taxas de redução desejadas e esperadas constam da
tabela 10.

Tabela 9: Concentração de poluente desejada e permitida para o caso 2.
i ei d

1 0.75 1.2
2 0.50 1.2
3 0.60 1.2

Tabela 10: Custos de redução, taxas de redução desejada e esperada para o caso 2.

j cj Ēj wj

1 0.8 0.5 0.30
2 0.6 0.2 0.15

Cálculo de α0

Escrevendo o problema para o cálculo de α0 para os dados do caso 2, obtemos:

min cTe
s.a. Ae ≥ b1

e ≤ ē

(3.6)
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com

e =
[
E1

E2

]
, c =

[
0.8

0.6

]
, A =




1.2620 0.3719

1.1431 0.4203

1.1630 0.3342


 , b1 =




0.4348

0.3634

0.2972


 , ē =

[
0.5

0.2

]

e Ei ≥ 0 para i = 1, 2.
A solução de (3.6) é apresentada na tabela 11.

Tabela 11: Solução ótima para problema auxiliar usado no cálculo de α0, caso 2.
i Ei

1 0.344287
2 0.0

O valor de α0 corresponde ao valor da função objetivo neste ponto, portanto:

α0 = 0.2754

Cálculo de β0

Escrevendo o problema para o cálculo de β0 para os dados do caso 2, obtemos:

min cT
1 s + cT

2 t
s.a. Ae + Is ≥ b2

s ≤ d− ē
IE− It ≤ w

t ≤ ē−w

(3.7)

com e, A, ē e d como definidos anteriormente, I é a matriz identidade, e ainda

c1 =




2.23

1.43

1.67


 , c2 =

[
5.0

20.0

]
, s =




s1

s2

s3


 , b2 =




0.8848

1.0634

0.8972


 , t =

[
t1

t2

]
, w =




0.30

0.15

0.30


 ,

e Ei, ti ≥ 0 para i = 1, 2, sj ≥ 0 para j = 1, 2, 3.
A solução de (3.7) é apresentada na tabela 12.
O valor de β0 corresponde ao valor da função objetivo neste ponto, portanto:

β0 = 2.4942
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Tabela 12: Solução ótima para problema auxiliar usado no cálculo de β0, caso 2.
i Ei si ti

1 0.50 0.197565 0.2
2 0.15 0.428805 0.0
3 — 0.265570 —

O problema completo

Finalmente, de posse dos valores de α0 e β0, podemos resolver o problema com-
pleto de programação matemática fuzzy. Com os dados apresentados até o momento,
este problema torna-se:

min cT
1 s + cT

2 t + cT
3 E

s.a. Ae + Is ≥ b2

s ≤ d− ē
IE− It ≤ w

t ≤ ē−w

(3.8)

com c1, c2, s, t, e, A, ē, ē, w e d como definidos anteriormente, e ainda

c3 =

[
3.72837948048
2.79628461036

]

A solução de (3.8) é apresentada na tabela 13.

Tabela 13: Solução ótima para o caso 2.
i Ei si ti

1 0.3442 0.450000 0.044287
2 0.0000 0.669846 0.000000
3 — 0.496794 —

Assim, de acordo com os parâmetros fornecidos, propõe-se uma redução de
emissão de aproximadamente 34% na fonte 1 e nenhuma redução na fonte 2 (um
indicativo de que ela não é determinante da qualidade do ar neste caso), a um custo
total de 4.28998 unidades monetárias.
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Verificação dos resultados

O cenário 4 será simulado novamente com valor da fonte poluente reajustado
para 0.6558h−1. O cenário 5 não necessita ser recalculado pois não houve redução
da fonte poluente.

(a) Curvas de isoconcentração de poluente —
pré-redução

(b) Curvas de isoconcentração de poluente
— pós-redução

Figura 13: Comparação entre o Cenário 4 com a emissão original e a emissão reduzida.

A tabela 14 mostra os resultados da influência das 2 fontes poluentes nos 3
receptores após a redução proposta. Como esperado, o total ficou abaixo do re-
comendado pela legislação (d = 1.2).

Tabela 14: sji para o caso 2, após as reduções recomendadas.

Pontos Receptores e
suas Coordenadas

Emissão de Poluentes
nas Fontes

3∑

j=1

sji

i xi
1 xi

2 s1i s2i

1 44.5 45.0 0.8277 0.3719 1.1996
2 57.0 49.5 0.7497 0.4203 1.1700
3 45.0 56.3 0.7634 0.3342 1.0976
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4. Considerações Finais

Para a resolução deste modelo foi construído um procedimento de simulação e
otimização para uso como ferramenta auxiliar na tomada de decisão e na criação de
políticas de controle de poluição do ar.

O núcleo da ferramenta usa Programação Matemática Fuzzy para sugestão de
ações de redução de emissão de poluentes baseada em dados de custo desta redução,
valores máximos permitidos pela Legislação, valores desejados — de acordo com a
região afetada — e informações do próprio poluente, tanto nas fontes, quanto nos
receptores.

Como ferramenta auxiliar foi utilizada uma implementação de um modelo de
dispersão de poluentes à equações diferenciais parciais, com solução numérica aprox-
imada obtida via Elementos Finitos (Método de Galerkin).

Ainda quanto à circulação atmosférica, deve ser lembrado que foi usada uma
simplificação muito limitante: a saber, o uso de um campo de velocidades uniforme
(vento predominante) em todo o domínio de simulação. Com dados medidos e um
outro modelo auxiliar de Dinâmica de Fluidos, esta situação poderia ser melhorada.

Naturalmente, dada a generalidade das implementações — tanto do núcleo de
otimização, quanto da simulação de plumas de poluentes — trabalhos de pesquisa
posteriores podem ser desenvolvidos no sentido de aprimorar o procedimento de uso
da ferramenta.
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Resumo. Este trabalho aplica a teoria dos conjuntos fuzzy, em particular os con-
troladores fuzzy em sistemas dinâmicos. Para tanto, é necessário investigar as pro-
priedades da função obtida pelo controlador, bem como assegurar que funções teóricas
cont́ınuas podem ser aproximadas por estas. Mais ainda, é apresentado, como princi-
pal resultado, que as soluções de sistemas dinâmicos cujo campo de direções é a função
fr, sáıda do controlador, converge (segundo algumas hipóteses) para soluções de sis-
temas dinâmicos teóricos. Para isso, importantes teoremas, como o que garante que
controladores fuzzy são aproximadores universais de funções cont́ınuas e o teorema
da convergência dominada de Lebesgue foram utilizados.

Palavras-chave: Teoria dos conjuntos fuzzy; Aproximação Universal; Solução
de Equações Diferenciais Ordinárias.

1. Introdução

Em geral, os processos matemáticos que possibilitam conclusões, a partir de
dadas informações, são modelados por funcionais: y = f(x) e referem-se apenas a
dados e funcionais matemáticos “precisos”. No entanto, o uso dos conjuntos fuzzy,
combinados com a lógica fuzzy, amplia estes sistemas de entrada e sáıda permitindo
uma modelagem com termos lingǘısticos imprecisos. Um exemplo prático de um
sistema fuzzy muito utilizado é o controlador fuzzy, que consiste num sistema de
entradas e sáıdas, associadas por meio de relações fuzzy, com o aux́ılio de uma
base de regras. Devido à importância desta ferramenta em problemas de mode-
lagem, há pesquisas Buckeley e Hayashi (1993); H. T. Nguyen e Sirisaengtaksin
(1996); H. T. Nguyen (2000) que discutem o fato de um sistema fuzzy ser um

1madias123@gmail.com
2laeciocb@ime.unicamp.br
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aproximador universal. Por aproximador universal queremos dizer algo que pode
aproximar funções cont́ınuas com a exatidão desejada, em compactos. Trabalhos
como os de Nguyen H. T. Nguyen e Sirisaengtaksin (1996); H. T. Nguyen (2000)
serão extremamente úteis em nossa pesquisa.

Para modelar um fenômeno, muitas vezes faz-se uso dos sistemas dinâmicos
clássicos, que descrevem, com alguma eficiência, as caracteŕısticas do problema em
questão. Do ponto de vista prático, muitas vezes as informações dispońıveis são
apenas qualitativas, e as variáveis são determinadas por termos imprecisos, incertos.
É nesse ponto que a teoria dos conjuntos fuzzy aparece como ferramenta para tentar
solucionar este problema, pois ela é capaz de trabalhar eficientemente com termos
imprecisos e com informações qualitativas.

Com o auxilio dos controladores fuzzy construiremos um sistema fuzzy que
substituirá o campo de direções do problema a ser modelado. Com o aux́ılio de re-
sultados já obtidos em H. T. Nguyen (2000); H. T. Nguyen e Sirisaengtaksin (1996)
teremos garantia de que esta função se aproxima da função teórica procurada. Mais
ainda, usamos algumas hipóteses e o teorema da convergência dominada de Lebesgue
para formular um teorema que garante que a solução do PVI dado pelo controlador
fuzzy se aproxima da solução do problema teórico. Este é o principal resultado de
nosso trabalho.

2. Objetivos

A proposta deste trabalho é utilizar controladores fuzzy para produzir funções
(fr), que estão de acordo com determinadas propriedades do fenômeno a ser mod-
elado. Estas famı́lias de funções serão constrúıdas de modo a serem aproximadores
universais da função f procurada. Nosso maior interesse é estudar as soluções desses
novos sistemas dinâmicos e determinar condições que garantam a convergência destas
para as soluções do problema teórico. Para isso, enunciaremos um teorema que ex-
plicita tais condições e garante o resultado desejado. Primeiramente faremos uma
breve exposição de conceitos necessários para um melhor entendimento do leitor.
Entre eles destacamos o controlador fuzzy e o teorema da convergência dominada
de Lebesgue.
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3. Metodologia

Nesta seção apresentaremos alguns dos conceitos da teoria dos conjuntos fuzzy,
o problema a ser resolvido e as condições de existência e unicidade de um PVI.

Um subconjunto (clássico) A do universo U pode ser representado por sua
função caracteŕıstica, que é dada por

χA(x) =

{
1, se x ∈ A

0, se x /∈ A.

A idéia de Zadeh, ao formular o conceito de subconjuntos fuzzy, foi estender
o conceito de um elemento pertencer ou não a um conjunto, ampliando o con-
tradomı́nio de χA para [0, 1]. Admitiu-se, portanto, que um elemento, ao pertencer
a um conjunto, o faz com um determinado grau.

Definição 1 Um subconjunto fuzzy A de U , ou simplesmente conjunto fuzzy, é
caracterizado por uma função de pertinência ϕA : U → [0, 1], em que o número
ϕA(x) representa o grau de pertinência do elemento x ao subconjunto fuzzy A.

Definição 2 Barros e Bassanezi (2006) O operador ∆ : [0, 1]× [0, 1] → [0, 1] é uma
t-norma se satisfizer as seguintes condições:

1. ∆(1, x) = 1∆x = x;

2. ∆(x, y) = x∆y = y∆x = ∆(y, x);

3. x∆(y∆z) = (x∆y)∆z;

4. Se x ≤ u e y ≤ v então x∆y ≤ u∆v.

O operador t - norma modela o conectivo “e”.

Definição 3 Barros e Bassanezi (2006) O operador ∇ : [0, 1]× [0, 1] → [0, 1] é uma
t-conorma se satisfizer as seguintes condições:

1. ∇(0, x) = 0∇x = x;

2. ∇(x, y) = x∇y = y∇x = ∇(y, x);
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3. x∇(y∇z) = (x∇y)∇z;

4. Se x ≤ u e y ≤ v então x∇y ≤ u∇v.

O operador t-conorma modela o conectivo “ou”.

Definição 4 H. T. Nguyen e Sirisaengtaksin (1996) D é um método de defuzzi-
ficação se transforma uma função de pertinência ϕ(x) em um número real e satisfaz
as seguintes propriedades:

1. Se ϕ(x) = 0 para todo x ∈ (−∞, a), então D(ϕ) ≥ a;

2. Se ϕ(x) = 0 para todo x ∈ (−∞, a], então D(ϕ) > a;

3. Se ϕ(x) = 0 para todo x ∈ (a,+∞), então D(ϕ) ≤ a;

4. Se ϕ(x) = 0 para todo x ∈ [a,+∞), então D(ϕ) < a.

O Controlador Fuzzy: Um controlador fuzzy é um sistema de entrada
e sáıda baseado em regras fuzzy que possui, basicamente, quatro componentes: um
processador de entrada (ou fuzzificador), um conjunto de regras lingǘısticas, um
método de inferência fuzzy e um processador de sáıda (ou defuzzificador), que gera
um número real como sáıda. A fuzzificação é o estágio onde as entradas do sistema
são modeladas por conjuntos fuzzy com seus respectivos domı́nios. As funções de
pertinência são formuladas para cada conjunto fuzzy envolvido no processo e, mesmo
que a entrada seja crisp (clássica), ela será fuzzificada por meio de sua função ca-
racteŕıstica. A base de regras pode ser considerada como o “núcleo” do controlador
fuzzy. Nela se encontram as proposições fuzzy, que são fornecidas de acordo com
um especialista. É neste ponto que as variáveis e suas classificações lingǘısticas
são catalogadas e, em seguida, modeladas por conjuntos fuzzy, isto é, funções de
pertinência. Esta modelagem varia de acordo com a lógica fuzzy a ser adotada (t-
normas e t-conormas). A Figura 1 ilustra a arquitetura de um controlador fuzzy.

Uma base de regras constitúıda por r regras tem a forma:

R1 : “Proposição fuzzy 1′′

ou
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Figura 1: Esquema de um controlador fuzzy.

R2 : “Proposição fuzzy 2′′

ou
...

ou
Rr : “Proposição fuzzy r′′.

Em geral, cada proposição fuzzy tem a forma se “estado” então “resposta”,
onde cada “estado” e cada “resposta” são valores assumidos por variáveis lingǘısticas,
e essas, por sua vez, são modeladas por conjuntos fuzzy.

Em termos matemáticos, cada uma das r proposições é descrita da forma

“Se x1 é A1 e x2 é A2 e . . . xn é An então

u1 é B1 e u2 é B2 e . . . um é B′′
m,

onde x = (x1, x2, ..., xn) e u = (u1, u2, ..., um) são as variáveis de entrada e sáıda do
controlador fuzzy, respectivamente. Ai, com 1 ≤ i ≤ n e Bj , com 1 ≤ j ≤ m são
conjuntos fuzzy que modelam matematicamente cada termo assumido pelas variáveis
de entrada e saida, respectivamente.

É importante visualizar que um controlador fuzzy é uma aplicação do Rn em
R constrúıda de maneira espećıfica, uma vez que, dado uma n-upla (x1, x2, . . . , xn),
o controlador fornece uma sáıda y ∈ R. Para um conjunto de regras da forma “Se
xi ∈ Ai então y ∈ Bj , i = 1, 2, . . . , n e j = 1, 2, . . . , r”, onde as variáveis xi e y

são reais, Aij e Bj são conjuntos fuzzy, n é o número de variáveis de entrada e r é
o número de regras, é constrúıdo yr = fr(x1, x2, . . . , xn). Tal aplicação dependerá
sempre: a) das funções de pertinência Aij e Bj ; b) da t-norma e t-conorma escolhida
e c) do método de defuzzificação adotado.
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Muitos autores garantem, para casos particulares, que um controlador fuzzy é
um aproximador universal Buckeley e Hayashi (1993); Kosko (1992); Kosko e Dick-
erson (1995), mas Nguyen, em H. T. Nguyen e Sirisaengtaksin (1996); H. T. Nguyen
(2000), generaliza e estende estes resultados. Devido à importância de seu trabalho,
relataremos aqui algumas de suas considerações.

Seja a classe de funções F(M,L,D), onde M consiste em funções de per-
tinência tais que ϕ(x) = ϕ0(ax + b) para algum a, b ∈ R com a 6= 0, e ϕ0(x)
cont́ınua, positiva em algum intervalo de R, e zero fora dele. L consiste em t-
normas e t-conormas cont́ınuas. D é um método de defuzzificação que transforma
cada função de pertinência em um número real de maneira que se ϕ(x) = 0 para
x ∈ (α, β), então D(ϕ(x)) ∈ [α, β].

Teorema 1 : Para qualquer metodologia (M,L,D) e qualquer subconjunto com-
pacto K ⊂ Rn, F(M,L,D)|K é densa em C(K) com relação a norma do sup.

Demonstração: Ver em H. T. Nguyen (2000).

Para este tipo de controlador, a sáıda fr é cont́ınua (portanto integrável) e
pode ser escrita da forma

fr(x) =

∑r
j=1 yj ∆(ϕA1j (x1) ∆ ... ∆ ϕAnj (xn))∑r

j=1(ϕA1j (x1) ∆ ... ∆ ϕAnj (xn))
, (3.1)

onde r é o número de regras da base de regras do controlador fuzzy, ϕAij (xi) é o
valor de pertinência de xi ao conjunto fuzzy Aij e ∆ é uma t-norma (ver definição
2).

Além disso, a função fr é limitada, pois está definida em um compacto.

Observe que fr(K) é um conjunto compacto em R, ou seja, fr(K) cabe em
um intervalo fechado de R. Mais ainda, fr(K) ⊂ f(K) para todo r.

O Problema

Suponha que, ao analisarmos um determinado fenômeno, nos deparamos com
um Problema de Valor Inicial (PVI) dado por uma Equação Diferencial Ordinária
do tipo autônoma, ou seja, a taxa de variação não depende explicitamente do tempo.
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O PVI tem, portanto, a forma




dx

dt
= f(x(t))

x(t0) = x0,

(3.2)

onde f é conhecida.
A solução do PVI (3.2) é garantida pela seguinte proposição:

Proposição 1 D. G. Figueiredo (2007): Seja f : [a, b] → R cont́ınua. A função
x : [a, b] → Rn é solução do PVI se, e somente se, é cont́ınua e satisfaz à equação
integral

x(t) = x0 +
∫ t

t0

f(s, x(s))ds,

t ∈ [a, b].

Na prática, dependendo da complexidade do campo f , a solução x(t) pode
não ter uma expressão anaĺıtica. Entretanto, existem vários métodos numéricos
que podem estimar a solução procurada com a exatidão desejada, ou seja, podemos
utilizar um método numérico para obter uma solução numérica para o PVI acima
de modo que {xn} n→∞−→ x. Observe que uma imposição do método numérico é a
de que o campo de direções f seja conhecido (ou pelo menos conhecido em alguns
pontos).

O que propomos aqui é uma maneira alternativa para a obtenção da solução
do PVI (3.2), ou uma aproximação dela, sem conhecer explicitamente o campo f .
O objetivo é aproveitar as informações qualitativas dispońıveis por meio de um
controlador fuzzy, ou seja, vamos construir uma base de regras que representará as
propriedades que caracterizam o fenômeno. Para construir a função sáıda fr do
controlador, utilizaremos a metodologia apresentada na seção anterior e, portanto,
temos garantias de que esta fr é uma boa aproximação para f .

Assim, temos um novo PVI para representar o fenômeno estudado, que é dado
por 




dx

dt
= fr(x(t))

xr(t0) = x0,

(3.3)
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cuja solução será denotada por xr e será estudada mais adiante.
Nas próximas seções faremos uma análise quanto à existência e unicidade da

solução xr desse novo PVI. Com a garantia de sua existência, vamos enunciar o
principal resultado deste trabalho: o teorema que garante que as soluçãos do PVI
(3.3) se aproximam da solução do PVI (3.2).

Existência e Unicidade do PVI (3.3)

Baseado na proposição 1, se fr : [a, b] × R → R for cont́ınua, então a solução
de (3.3) é dada por

xr(t) = x0 +
∫ t

t0

fr(s, x(s))ds,

Para garantir a existência e unicidade da solução temos o seguinte resultado:

Proposição 2 Rudin (1971):

• Se f ∈ C0(R,R) então, para qualquer x0 ∈ R, existe um intervalo Ix0 ≡
(αx0 , βx0) contendo t0 e uma solução x(t, x0) do problema de valor inicial
definido para todo t ∈ Ix0 satisfazendo a condição inicial x(t0, x0) = x0.

• Se, além disso, f ∈ C1(R,R), então x(t, x0) é único em Ix0 e x(t, x0) é
cont́ınua em (t, x0) e também é cont́ınua a sua primeira derivada parcial com
relação a t, ou seja, x(t, x0) é uma função de classe C1.

Como visto na seção anterior, fr é cont́ınua e integrável. Logo, a função fr

satisfaz 1) e 2) da proposição 2 e, portanto, temos garantia de que a solução xr do
PVI (3.3) existe e é única.

4. Resultados

Nesta seção enunciaremos o teorema que garante a convergência da solução
xr, do PVI (3.3), para a solução x, do PVI (3.2) à medida que r aumenta. Para
finalizar a seção exibiremos um exemplo prático da teoria e resultados apresentados
aqui.

Para a demonstração deste resultado, faremos uso do teorema da convergência
dominada de Lebesgue, enunciado como segue:
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Teorema 2 (Teorema da Convergência Dominada de Lebesgue (T.C.D.)): Seja X

um espaço de medida qualquer, dotado de uma σ-álgebra A e de uma medida µ.
Sejam f, f1, f2, . . . : X → C funções mensuráveis tais que fn

n→∞−→ f em - q.t.p. (isto
é, ({x ∈ X; fn(x) 9 f(x)}) = 0). Suponha que existe uma função g : X → [0, +∞]
integrável tal que |fn(x)| ≤ g(x) em - q.t.p. x ∈ X. Então

∫
fndµ → ∫

fdµ.

Demonstração: Ver em Jr (2004).

Segue abaixo o enunciado e a demonstração do principal resultado deste tra-
balho.

Teorema 3 (TEOREMA PRINCIPAL): Seja f uma função cont́ınua definida em
um compacto K ⊂ R. Seja {fr} uma classe de funções definidas em K tal que
fr

r→∞−→ f , por exemplo, as sáıdas de um controlador fuzzy como em (3.1). Con-
sidere os PVI’s (3.2) e (3.3) vistos anteriormente e sejam x e xr suas soluções,
respectivamente. Então xr

r→∞−→ x.

Demonstração: Sabemos que as soluções x e xr são dadas, respectivamente, pelas
equações:

x(t) = x0 +
∫ t

t0

f(s, x(s))ds

e

xr(t) = x0 +
∫ t

t0

fr(s, x(s))ds.

Assim, utilizando o T.C.D. garantimos que a solução xr converge para x

à medida que r aumenta, pois existe uma função positiva e integrável g tal que
|fr(x)| ≤ g(x) em µ - q.t.p. x ∈ K.

De fato, seja g : K → [0, +∞] tal que g(x) = max{|α|, |β|}, onde f(K) =
[α, β] e fr(K) ⊂ [α, β], para todo r, como suposto anteriormente. Temos, portanto,
|fr(x)| ≤ g(x), para todo x ∈ K e todo r.

Com as hipóteses do T.C.D. satisfeitas conclúımos que
∫ t

t0

fr(s, x(s))ds
r→∞−→

∫ t

t0

f(s, x(s))ds

e, portanto,
xr

r→∞−→ x.
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Solução Numérica

Na prática, a solução x de um sistema dinâmico teórico pode não ter uma
expressão anaĺıtica, devido à complexidade do campo f . Faz-se necessário, portanto,
o uso de métodos numéricos, que são capazes de estimar soluções {xn} tal que
{xn} n→∞−→ x.

Entretanto, {xn} só será obtida se o campo f for conhecido, ou seja, o conhec-
imento do campo de direções f é uma imposição do método numérico para produzir
a estimativa {xn}.

Quando não há conhecimento expĺıcito do campo f , podemos fazer uso da
teoria dos conjuntos fuzzy e, como visto anteriormente, utilizar os controladores
fuzzy para produzir uma função fr que poderá substituir o campo f , obtendo o PVI
(3.3).

Com o conhecimento de fr em forma de tabela (para cada x, temos fr(x)),
podemos usar os métodos numéricos que tenham garantia de estabilidade e con-
vergência e, assim, obter {xn

r } tal que {xn
r } n→∞−→ xr.

Portanto, desde que o controlador fuzzy utilizado para produzir fr satisfaça
as hipóteses do teorema principal, temos

{xn
r } n→∞−→ xr

r→∞−→ x,

ou seja,

xn
r

r→∞,n→∞−→ x.

Abaixo mostraremos um exemplo prático da teoria aqui comentada. Mais
detalhes pode ser encontrado em Dias (2006).

Exemplo: Queremos modelar a dinâmica de uma população ao longo do tempo
e vamos supor que tal população seja bem representada por um modelo loǵıstico,
ou seja, possui as caracteŕısticas qualitativas do modelo de Verhulst. Assim, a
população cresce de acordo com o PVI





1
x

dx

dt
= a(x∞ − x)

x(t0) = x0,

(4.4)
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onde a é a razão de crescimento intŕınseca e x∞ é a capacidade suporte da população
(fator inibidor).

As soluções clássicas da equação (4.4), que representam as populações x(t) em
cada instante t são dadas por

x(t) =
K(

K
x0
− 1

)
e−at + 1

, (4.5)

de onde conclúımos que:

• x é crescente se x0 < K

• x é constante se x0 = K

• x é decrescente se x0 > K,

e tem a forma representada na Figura 2.
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Figura 2: Posśıveis soluções do modelo de Verhulst.

Considerando a taxa de crescimento espećıfico, reescrevendo a equação (4.4),
temos que

1
x

dx

dt
= a(K − x) = f(x), (4.6)
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onde f é linear (decrescente).

Construiremos um controlador fuzzy tal que a variável de entrada seja a pop-
ulação e a variável de sáıda seja a taxa de crescimento espećıfico (denotado apenas
por variação).

Uma posśıvel base de regras será apresentada abaixo. Ela é composta por 6
regras. Para nosso modelo, estamos supondo que a variável população foi dividida
nos seguintes termos lingǘısticos: muito baixa, baixa, média, média-alta, alta e
alt́ıssima. A variável variação foi dividida em: baixa negativa, baixa positiva, média
positiva e alta positiva. Cada um desses termos foi modelado por uma função de
pertinência conforme a definição 1.

Nossa base de regras é, portanto:
R1: Se a população é “muito baixa” então a variação é “alta positiva”
R2: Se a população é “baixa” então a variação é “alta positiva”
R3: Se a população é “média” então a variação é “média positiva”
R4: Se a população é “média alta” então a variação é “média positiva”
R5: Se a população é “alta” então a variação é “baixa positiva”
R6: Se a população é “alt́ıssima” então a variação é “baixa negativa”

As funções de pertinência dos termos lingǘısticos de cada uma das variáveis
(entrada e sáıda) estão ilustradas nas Figuras 3 e 4.

A Figura 5 mostra a solução {xn
r } ao longo do tempo, obtida com o aux́ılio

do controlador fuzzy (com método de inferência de Mamdani e centro de massa
como defuzzificador), que está de acordo com as condições exigidas por Nguyen
H. T. Nguyen (2000), e do método númerico Runge-Kutta de ordem 2. No mesmo
gráfico temos a solução teórica do modelo de Verhulst, com x(0) = 5, a = 0, 3390 e
x∞ = 88, 41.

Para obter a solução ilustrada na Figura 5, utilizamos o seguinte procedimento:
dado um valor inicial, x0, obteremos através do controlador um valor de sáıda fr(x0).
Esse valor refere-se a variação espećıfica da população. Dessa maneira, para utilizá-
lo no método numérico de Runge-Kutta, é necessário multiplicá-lo por x0. Assim, o
método numérico fornecerá o valor x1, que servirá como a nova entrada do contro-
lador fuzzy. Esse processo é recursivo. Ao final dele (após n iterações) obteremos os
valores da população ao longo do tempo.
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Figura 3: Funções de pertinência dos valores fuzzy asumidos pela variável linguistica pop-

ulação.
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Figura 5: Trajetória do modelo de Verhulst com x(0) = 5, a = 0, 3390 e K = 88, 41.

Observe que neste exemplo a solução numérica converge para a solução clássica,
como garante o teorema principal deste trabalho.

5. Conclusões

O resultado obtido neste trabalho (teorema principal) tem importante papel
na resolução de sistemas dinâmicos onde há utilização de controladores fuzzy. Ele
garante que a solução do PVI (3.3) converge para a solução do PVI (3.2). Mais
ainda, garante que podemos estimar uma solução numérica para o PVI (3.3), desde
que utilizado métodos numéricos que garantam convergência, com a certeza de que
ela se aproxima da solução do PVI (1), como pode ser visto no exemplo da seção
anterior.

Lembramos que toda teoria apresentada foi aplicada a sistemas fuzzy com
uma entrada e uma sáıda (fr : R → R), porém tais resultados podem ser esten-
didos para um caso mais geral, com n entradas e uma sáıda. Os resultados para
este caso são bastante interessantes, pois tem uma maior aplicabilidade e será feito
posteriormente.
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Resumo. O objetivo deste trabalho é apresentar um processo para obter a solução
(fluxo) de um sistema fuzzy (Mizukoshi, 2004) e determinar a trajetória média fuzzy
para o HIV (v́ırus de imunodeficiência humana) com um grupo de indiv́ıduos tratados.
Uma solução do sistema fuzzy pode ser interpretada como uma faixa de graduações do
decĺınio do HIV em função do tempo, quando o indiv́ıduo HIV positivo recebe trata-
mento com terapia anti-retroviral, levando em conta o retardo intracelular do ciclo de
vida viral. O retardo intracelular é definido como o tempo entre a infecção de uma
célula do linfócito T, do tipo CD4+, pelo v́ırus e a produção de novas part́ıculas de
v́ırus. O linfócito T, do tipo CD4+ é o principal linfócito que o HIV ataca ao atingir
a corrente sangǘınea. O retardo intracelular é um parâmetro incerto, dependente das
caracteŕısticas individuais dos HIV positivos. Um modelo determińıstico da dinâmica
do v́ırus com retardamento foi introduzido em Herz et al. (1996). Neste trabalho esta-
mos considerando o retardo como um parâmetro fuzzy e apresentamos duas técnicas
para determinar a solução de uma equação diferencial com retardo fuzzy.
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1. Introdução

A Śındrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma manifestação cĺınica
avançada da infecção pelo v́ırus da imunodeficiência humana (HIV-1 e HIV-2). No
Brasil, desde o ińıcio da década de 90, o Ministério da Saúde vem intensificando sua
poĺıtica de saúde pública em HIV/AIDS, visando melhorar a qualidade da assistência
aos pacientes, por meio da introdução de serviços de diagnósticos, treinamento e
capacitação de profissionais de saúde nesta área. Ressaltamos, dentre as diversas
ações, o oferecimento do diagnóstico aos pacientes, terapia anti-retroviral para pa-
cientes portadores do HIV e a disponibilização de profissionais capacitados para a
abordagem efetiva dos pacientes infectados. Entre os páıses em desenvolvimento, o
Brasil destaca-se pela poĺıtica de controle à AIDS. Na infecção HIV-1, tratamentos
com inibidores da transcriptase reversa ou da protease resultam no decĺınio dos v́ırus
livres em fases distintas. A Figura 1 sintetiza os resultados de estudos cĺınicos. Uma
ilustração esquemática das diferentes fases do decĺınio viral após o tratamento in
vivo (Herz et al., 1996).

Inicialmente, a carga viral do plasma permanece aproximadamente em ńıveis
de pré-tratamento os quais são quase-estacionários na escala de tempo de semanas no
estágio assintomático da infecção, denominada fase quase-estacionária inicial (dias
0-1). Em seguida, observa-se a fase de transição (dias 1-2) que é explicada pela
combinação de efeitos de retardos farmacológicos e intracelular, o desaparecimento
das part́ıculas livres do v́ırus, e o decĺınio das células infectadas. As fases de rápido
decĺınio no v́ırus do plasma (dias 2-7) permitem estimativas precisas para a taxa de
renovação de células infectadas. Finalmente, o decĺınio se nivela e os ńıveis de v́ırus
podem até mesmo subir de novo.

Neste trabalho apresentamos um processo para obter o fluxo fuzzy do decĺınio
do HIV em função do tempo, quando o indiv́ıduo HIV positivo recebe tratamento
com terapia anti-retroviral, considerando o retardamento intracelular do ciclo de
vida viral. A partir da solução de um sistema de equações diferenciais com retarda-
mento (Herz et al., 1996), considerando que a terapia anti-retroviral é 100% efetiva,
introduzimos o retardo τ como um número fuzzy, onde o grau de pertinência 1 é
atingido em τ = 12h. Com o retardo fuzzy triangular, determinamos o fluxo fuzzy
para a taxa de mortalidade do v́ırus u = 3. A solução fuzzy foi defuzzificada através
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Figura 1: Ilustração esquemática das diferentes fases do dećınio do v́ırus no plasma após

tratamento com anti-retrovirais (Herz et al., 1996).

do método de defuzzicação do Centro de Gravidade e observamos que a média fuzzy
ao longo do tempo coincide com as soluções determińısticas obtidas em (Herz et al.,
1996). Inclusive, a solução defuzzificada do sistema obtida para o referido sistema
mostra perfil semelhante à curva dos dados cĺınicos quando recebem os tratamento
com anti-retrovirais, como ilustrado na Figura 1.

2. Modelo Determińıstico

Modelos básicos de dinâmica viral contém três variáveis em função de tempo
t: as populações de células não infectadas, x(t), células infectadas que produzem
v́ırus, y(t), e v́ırus do plasma, v(t) (Herz et al., 1996). Numa primeira aproximação
de uma dinâmica mais real, um influxo constante λ e taxa de morte d são geral-
mente assumidas para células não infectadas. Células não infectadas e v́ırus livres
produzem células infectadas numa taxa β(t)x(t)v(t). Células infectadas produzem
part́ıculas de v́ırus livres numa taxa k(t) e morrem numa taxa a. Part́ıculas de v́ırus
livres desaparecem numa taxa u. Para descrever os efeitos de várias terapias com
drogas, o parâmetro β(t) e k(t) são considerados dependentes do tempo, como es-
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pecificado mais tarde em detalhes. Com estas suposições, temos o seguinte sistema
de equações diferenciais como modelo matemático:

dx(t)
dt

= λ− dx(t)− β(t)x(t)v(t) (2.1)

dy(t)
dt

= β(t)x(t)v(t)− ay(t) (2.2)

dv(t)
dt

= k(t)y(t)− uv(t) (2.3)

Para incorporar a fase intracelular do ciclo de vida dos v́ırus, (Herz et al.,
1996) assume que a produção de v́ırus apresenta um atraso τ , antes da infecção
celular. Isto implica que o recrutamento de células produzindo v́ırus no tempo t é
dado pela densidade de células que foram recentemente infectadas no tempo t − τ

e estão ainda vivas no tempo t. Herz et al. (1996) assume uma constante taxa de
morte ã para as células infectadas mas não ainda produzindo v́ırus. A probabilidade
de sobrevivência do tempo t − τ para o tempo t é apenas e−ãτ . Geralmente, a
probabilidade de sobrevivência é dada por alguma função não-crescente f(τ) com
0 ≤ f(τ) ≤ 1. Assim, obtemos o seguinte sistema de equações diferenciais com
retardamento:

dx(t)
dt

= λ− dx(t)− β(t)x(t)v(t) (2.4)

dy(t)
dt

= β(t− τ)x(t− τ)v(t− τ)e−ãτ − ay(t) (2.5)

dv(t)
dt

= k(t)y(t)− uv(t) (2.6)

Em (2.5) tem-se uma equação diferencial com retardamento τ . Em geral,
soluções analit́ıcas para esse tipo de equações são dif́ıceis. Entretanto, neste prob-
lema espećıfico, as populações de células não infectadas, células infectadas pro-
duzindo v́ırus infectados e v́ırus livres estão num ńıvel de estado estável antes do
começo do tratamento. Isto facilita a análise matemática e nos capacita a encontrar
soluções anaĺıticas simples. O estado estável não trivial do sistema é dado por:

x0 =
au

βk
eãτ

y0 =
λ

a
eãτ − du

βk

v0 =
ky0

u
(2.7)
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onde β e k são taxas constantes pré-tratamento.
A seguir, introduzimos no modelo o tratamento com inibidores de protease

que, no HIV bloqueiam a produção de novos v́ırus infecciosos vI a partir de células
infectadas. Somente v́ırus não infeccioso é gerado, como mostra a Figura 2. Vı́rus
infecciosos previamente liberados decaem mas continuam a infectar células. Dentro
desta presente estrutura de trabalho, eq. (2.6) ainda descreve a dinâmica da total-
idade do v́ırus livre. Vı́rus infeccioso vI , entretanto, não é produzido para t > 0 e

decai de acordo com
dvI(t)

dt
= −uvI(t). Eqs. (2.4) e (2.5) permanecem válidas se

substituirmos v por vI .I N I B I D O R D A P R O T E A S E D O H I V
[ CEL. NÃO-INFECTADAS      VÍRUS INFECCIOSO  ]      CEL. INFECTADAS    +

ra ks     b    VÍRUS NÃO-INFECCIOSO
 s    β

Figura 2: Esquema para o inibidor da protease do HIV (Nowak, 1999).

Herz et al. (1996) escolhe uma descrição reduzida e assume que a população de
células não infectadas permanece constante, x(t) = x0 para a escala tempo consid-
erada. Para x(t) = x0 com decaimento exponencial de vI(t), a eq. (2.5) é resolvida
por:

y(t) =
y0

a− u
[ae−u(t−τ) − ue−a(t−τ)] para t > τ. (2.8)

Da eq. (2.6), a evolução do tempo do v́ırus livre é dada então por v(t) = v0

para 0 < t ≤ τ e

v(t) = v0e
−u(t−τ) +

uv0

a− u

{
u

a− u

[
e−a(t−τ) − e−u(t−τ)

]}
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+
uv0

a− u

{
a(t− τ)e−u(t−τ)

}
para t > τ. (2.9)

O tratamento combinado dos inibidores de transcriptase reversa e protease
pode atrasar, a longo prazo, a evolução de linhagens do v́ırus resistentes às drogas.

Depois da aplicação de qualquer droga antiviral existe um pequeno atraso
nos efeitos farmacológicos devido ao tempo requerido para a absorção da droga,
distribuição, e penetração dentro das células alvos. Na fase inicial, a carga do
v́ırus do plasma permanece constante. A duração desta fase é a soma do atraso
farmacológico (Herz et al., 1996), definido como o tempo necessário que a droga
precisa para alcançar uma concentração efetiva, e o atraso intracelular definido como
o tempo entre a infecção de uma célula e a produção de novas part́ıculas de novos
v́ırus.

Diferenças no decĺınio dos v́ırus no plasma para uma meia vida fixa das células
infectadas (a = 0.5/dia), mas com diferentes taxas de desaparecimento viral são
mostradas na Figura 3 para inibidores de protease. Atrasos intracelulares foram
escolhidos tal que as curvas de decĺınio a longo prazo sejam idênticas em todos os
casos. As curvas diferem na maioria no final da fase da plataforma, mas mesmo para
fortes variação de parâmetros, as diferenças são pequenas, Figura 4.
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Figura 3: Parâmetro de sensibilidade do modelo do inibidor da protease (2.9). O parâmetro

a é fixo (a = 0.5/dia), por um outro lado u e τ variam. As duas linhas estreitas representam

10% de desvio da solução média, para ilustrar medidas de erros esperadas.

É importante observar que a Figura 4 apresenta comportamento similar às
primeiras fases do ińıcio do tratamento com anti-retrovirais, como mostra a Figura 1,
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que sintetiza os dados cĺınicos.
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Figura 4: Faixa de decĺınio do HIV com tratamento de inibidor de protease.

3. Modelo Fuzzy

Via de regra, modelos matemáticos para fenômenos biológicos são carrega-
dos de incertezas. Tanto nas variáveis de estado como nos parâmetros presentes
nas equações do modelo. No nosso caso espećıfico, por razões já comentadas na
introdução, vamos considerar que o tempo de retardo (τ) é incerto e modelado por
meio da teoria dos conjuntos fuzzy. Dessa forma, para estudar o decĺınio do HIV,
desenvolveremos um modelo que é uma combinação de equações diferenciais com
retardamento e lógica fuzzy.

Um subconjunto fuzzy z do conjunto universo U é definido em termos de uma
função de pertinência u que a cada elemento x de U associa um número u(x), entre
zero e um chamado de grau de pertinência de x a z. Assim, o conjunto fuzzy z é
simbolicamente indicado por sua função de pertinência

uz : U → [0, 1] .

Os valores uz(x) = 1 e uz(x) = 0 indicam, respectivamente, a pertinência
plena e a não pertinência do elemento x a z. Para cada subconjunto fuzzy z é
caracterizado seus α-ńıveis

[z]α = {x ∈ U|uz(x) ≥ α, α ∈ (0, 1]}, e
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[z]0 = {x ∈ U|uz(x) > 0, α ∈ (0, 1]}

é o suporte de z.
A partir da solução (2.9) do sistema de equações diferenciais com retarda-

mento, definido em eq. (2.4) a (2.6), consideramos o retardamento τ como um
parâmetro fuzzy, ilustrado na Figura 5; e utilizamos o Prinćıpio da Extensão de
Zadeh para a solução determińıstica e obtemos a solução da equação diferencial
fuzzy estudada por Mizukoshi et al. (2007). No caso, escolhemos como número
fuzzy triangular (Barros e Bassanezi, 2006) que varia de 2/24 por dia até 24/24 por
dia, tendo pertinência máxima em 12/24 por dia.

 

1

24/2412/242/24

uτ

retardo (τ)

Figura 5: Parâmetro fuzzy (τ).

Para obter a região do decĺınio do v́ırus em função do tempo, quando o
parâmetro é fuzzy, o Pŕıncipio da Extensão de Zadeh é empregado, Fig. 6. Essencial-
mente, o prinćıpio da extensão é utilizado para obter a imagem de conjuntos fuzzy a
partir de uma função clássica. A seguir apresentamos o prinćıpio de extensão para
função de uma variável.

Sejam X e Y conjuntos e f uma aplicação de X em Y : f : X −→ Y . Seja A

um conjunto fuzzy em X. O prinćıpio de extensão afirma que a imagem de A pela
função f é um conjunto fuzzy B = f(A) em Y , cuja função de pertinência é dada
por

uB(y) = sup
{x:f(x)=y}

uA(x) (3.10)

como é ilustrado na Figura 6.
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fB
AuBu

Figura 6: Prinćıpio de extensão de Zadeh (Pedrycz e Gomide, 1998).

O prinćıpio de extensão pode ser descrito da seguinte forma (Jafelice, 2003):

• O grau de pertinência de um valor do contradomı́nio é definido diretamente
pelo grau de pertinência de sua pré-imagem.

• Quando um valor do contradomı́nio é mapeado por vários do domı́nio, o seu
grau de pertinência é obtido pelo sup dos graus de pertinência dos valores da
entrada.

A equação (2.9) é simulada para o parâmetro u = 3/dia, sendo que cada
equação recebe o grau de pertinência do número fuzzy, respectivamente (Mizukoshi
et al., 2007), como mostra Figura 5.

A Figura 7 mostra a evolução do decĺınio da carga viral quando o tempo varia
de 0 a 8 dias. Inclusive, os gráficos da Figura 4 estão contidos no fluxo fuzzy.

A Figura 8 apresenta a solução gráfica do modelo fuzzy, aproximando-se do
grau de pertinência 1 na região escura central, onde ocorre maior possibilidade de
representar o fenômeno.

A Figura 9 ilustra a evolução do decĺınio da carga viral com o grau de per-
tinência para cada instante t.
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Figura 7: Solução da carga viral fuzzy para t variando de 0 a 8 dias.

Figura 8: Solução da carga viral fuzzy para t variando de 0 a 1.4 dias.

3.1. Defuzzificação

A método comum de defuzzificação é o centro de gravidade. Seja µvt a função
de pertinência de vt(t) e denotamos vt(t) por vt uma notação simplificada. Então
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Figura 9: Grau de pertinência da carga viral para cada instante t.

uma sáıda real v(t) é escolhida, em cada instante t, como segue:

v(t) =

∫
supp(vt)

vtµvt(vt)dvt

∫
supp(vt)

µvt(vt)dvt
(3.11)

Por exemplo, dada a solução fuzzy mostrada na Figura 9 obtemos, usando o
centro de gravidade, a solução defuzzificada mostrada na Figura 10.

Jafelice et al. (2005) mostram que v(t) (3.11) pode ser visto como o valor es-
perado de vt. A solução v(t) é obtida a partir de uma famı́lia de equações diferenciais
clássicas, mas não coincide com qualquer solução para um τ fixo. Entretanto, o que
difere da solução original com a sugerida aqui a partir de soluções determińısticas
é que nas soluções determińısticas todas incertezas são exclúıdas no começo (de-
fuzzificada em t = 0 e resolve) entretanto neste trabalho as incertezas evoluem e a
defuzzificação ocorre no instante de interesse (defuzzifica quando necessário) (Jafe-
lice et al., 2005; Massad et al., 2008).

Na próxima seção apresentamos um estudo inicial de inclusão diferencial fuzzy
para o v́ırus no plasma com o retardo sendo um parâmetro fuzzy.
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Figura 10: Solução defuzzicada em cada instante t.

4. Anaĺıse do Vı́rus no Plasma para o Modelo Fuzzy via

Inclusão Diferencial

Como τ é um conjunto fuzzy, temos que a carga viral no plasma, em cada
instante t, é um conjunto fuzzy.

A solução de uma inclusão diferencial fuzzy, proposta por Hüllermeier (1997),
coincide com a extensão de Zadeh da solução determińıstica quando um parâmetro
ou condição inicial é considerado fuzzy (Mizukoshi et al., 2007). No entanto, aqui
optamos pela resolução da inclusão sugerida por Krivan e Colombo (1998).

A incerteza no modelo fuzzy é devido ao parâmetro τ , cujo suporte está em[
2
24 , 24

24

]
. Para obter a carga viral no plasma, como um conjunto fuzzy, utilizamos a

teoria de inclusões diferenciais.
Seja v(t) = v0 para 0 < t ≤ τ . (Krivan e Colombo, 1998) e (Barros et al., 2004)

sugerem a substituição da equação (2.6) pela inclusão diferencial parametrizada,
para t > τ , por

dv

dt
∈

{
k

[
y0

a− u

(
ae−u(t−τ) − ue−a(t−τ)

)]
− uv(t), τ ∈

[
2
24

,
24
24

]}
(4.12)

cuja solução é formada pela coleção de todas as soluções de (2.6), com τ ∈ [
2
24 , 24

24

]
.

Desta forma (4.12) é um caso t́ıpico do chamado rúıdo desconhecido mas limitado,
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o qual deve ser estudado através do seguinte sistema de controle

dv

dt
=

{
k

[
y0

a− u

(
ae−u(t−τ) − ue−a(t−τ)

)]
− uv(t), v(0) = v0, τ ∈

[
2
24

,
24
24

]}
.

(4.13)
O conjunto de todas as soluções da inclusão diferencial (4.12) coincide com o

conjunto de todas as soluções de sistemas de controle (4.13). Contudo, o conjunto
atinǵıvel de (4.12) no instante t > 0, definido por, R(t) = {v(t) | v é solução de
(4.12)} é um intervalo (Aubin e Cellina, 1984; Barros et al., 2004). A função v(t),
para cada t fixo, é crescente em relação a τ , pois a derivada de v(t) em relação a τ

é dada por:

dv

dτ
= v0ue−u(t−τ) +

uv0

a− u

{
u

a− u

[
ae−a(t−τ) − ue−u(t−τ)

]}

+
uv0

a− u

{
−ae−u(t−τ) + au(t− τ)e−u(t−τ)

}
para t > τ. (4.14)
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Figura 11: Gráficos da derivada de v(t) em relação a τ para t fixo.

Os parâmetros v0 = 1, a = 0.5 e u = 3 foram utilizados, para construir a

solução fuzzy (Figura 7). Com os mesmos parâmetros constrúımos os gráficos de
dv

dτ
para valores fixos de t e τ variando de 2/24 a 24/24, Fig. 11.

Observamos na Figura 11 que os valores de
dv

dτ
são positivos, assim, a função

v(t) é crescente em relação a τ .
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É interessante observar que R(t) = [v−(t), v+(t)], para t fixo, é um intervalo,
pois τ ∈ [

2
24 , 24

24

]
e v(t) é cont́ınua para τ .

Assim, no modelo estudado, o conjunto atinǵıvel é dado por

R(t) = [v−(t), v+(t)]

onde v−(t) e v+(t) são, respectivamente, a solução v(t) para τ = 2/24 e v+(t) é a
solução v(t) para τ = 24/24.

Da hipótese que τ é um conjunto fuzzy; isto é, uma função de pertinência
de algum subconjunto fuzzy com domı́nio nos valores assumidos pela carga viral,
Hüllermeier (1997) propõe que a inclusão (4.12) passe a ser vista como uma inclusão
diferencial fuzzy parametrizada por τ , cuja solução é, em cada instante t, um con-
junto fuzzy v(t), com α-ńıveis, [v(t)]α, dados pelos conjuntos atinǵıveis Rα(t) da
inclusão diferencial

dv

dt
∈

{
k

[
y0

a− u

(
ae−u(t−τ) − ue−a(t−τ)

)]
− uv(t), τ ∈ [uτ ]

α , v(0) = v0

}
, (4.15)

onde uτ é a função de pertinência de τ .
Da mesma forma que obtemos anteriormente R(t), podemos concluir que:

Rα(t) = [vτ1(t), [vτ2(t)]

onde o α-ńıvel de τ é o intervalo [τ ]α = [τα
1 , τα

2 ], 0 ≤ α ≤ 1. Note que R(t) = R0(t).
Assim, em cada instante t, v(t) é um conjunto fuzzy onde os α-ńıveis são dados por
Rα(t) para todo α ∈ [0, 1].

5. Conclusões

Ainda que o decaimento da carga viral em resposta ao tratamento apresente
padrão similar para os indiv́ıduos, o importante é o estudo na fase inicial do trata-
mento, pois a concentração do HIV no plasma diminui aproximadamente 90% nas
duas primeiras semanas de tratamento devido a rápida eliminação do v́ırus livre,
além do decaimento da produtividade das células infectadas (Perelson et al., 1997),
ver Figura 7.

O trabalho de Herz et al. (1996) mostra que um retardo intracelular pode
afetar o tamanho da faixa observada na Figura 4, representando variabilidade ou
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incerteza. Tal retardo é a diferença entre o ińıcio da terapia e o decaimento do v́ırus
no plasma. A Figura 8, além de preconizar o fato descrito anteriormente, fornece
curvas com diferentes graus de possibilidades para representar o fenômeno. Os graus
de pertinência das curvas se aproximam de um, à medida que as curvas aproximam-
se da região escura central. Tal região é a que mais representa o fenômeno do ponto
de vista de credibilidade.

Nelson et al. (2000) afirmam a necessidade de explorar os efeitos de diferentes
tipos de retardo. Seguimos essas sugestões e propomos um processo para estudar o
decĺınio da carga viral, após iniciar o tratamento com inibidores de protease. Para
isto, consideramos que o retardo intracelular e farmacológico é incerto e modelado
por um número fuzzy, o qual leva em conta uma distribuição de possibilidades de
ocorrerem.

Neste trabalho foram ilustradas duas técnicas de solução para uma equação
diferencial com retardo fuzzy. A primeira foi feita a partir da extensão de Zadeh,
seção 3, e a segunda via técnicas de inclusão diferencial, seção 4. As duas soluções
coincidem, no sentido que, em cada instante ambas têm os mesmos conjuntos fuzzy
atinǵıveis. Ou seja, para cada instante t, as soluções são conjuntos fuzzy com os
mesmos α-ńıveis (Figura 8). Além disso, esta figura também ilustra que as curvas
determińısticas do modelo de Herz et al. (1996) estão contidas no fluxo fuzzy, inclu-
sive tal fluxo contém as duas linhas estreitas ilustradas na Figura 3, que representam
10% de desvio da solução média determińıstica.
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Resumo. Apresentamos um modelo matemático que acopla uma dinâmica de re-
produção com Efeito Allee e a dispersão de longa distância. Analisamos a dinâmica
local do modelo determinando os pontos de equiĺıbrio e as suas estabilidades, para
então analisar o processo de dispersão. Analisamos o modelo de dispersão por meio de
simulação numérica, com o obejtivo de observar o deslocamento da população e obter
a velocidade de expansão da frente da invasão. O Efeito Allee no modelo gerou ve-
locidades constantes de expansão. Observamos que a velocidade de expansão depende
do valor da densidade cŕıtica introduzida pelo Efeito Allee. Embora a dispersão de
longa distância aumente a velocidade de expansão, um Efeito Allee muito forte reduz
a diferença entre as velocidades de expansão por dispersão local e a longa distância.

Palavras-chave: Efeito Allee, Dispersão a longa distância, equações de integro-
diferença.

1. Introdução

O Efeito Allee demográfico (de aqui em diante Efeito Allee) é definido como
uma relação positiva entre a aptidão reprodutiva dos individuos de uma espécie e
a densidade ou frequência de conespećıficos (Taylor e Hastings, 2005) (Stephens e
Sutherland, 1999). Em outras palavras, um individuo de uma população sujeita
ao Efeito Allee, diminuirá a sua aptidão reprodutiva quando a densidade de con-
spećıficos for baixa.

Além de desempenhar um papel potencial na extinção de espécies raras ou em
perigo, a relevância do Efeito Allee nos processos invasivos esta sendo reconhecida
nos últimos anos (Taylor e Hastings, 2005),(Parker, 2004).

1slouvega@gmail.com
2wilson@ime.unicamp.br
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Baixas densidades populacionais na frente de uma invasão apresenta uma opor-
tunidade para a ocorrência do Efeito Allee, e assim alterar a dinâmica de invasão
. Vários fenômenos podem dar origem ao Efeito Allee, embora uma das causas
principais, seja a redução da probabilidade de acasalamento em espécies sexuadas,
devido à diminuição da taxa de encontros entre indiv́ıduos (Boukal e Berec, 2002).
Este tipo de Efeito Allee é comum em espécies animais, embora seja natural que
ocorra também em plantas, especialmente aquelas polinizadas por intermédio do
vento (Groom, 1998; Davis et al., 2005).

Quando modelamos uma invasão, o espaço se torna importante, e o Efeito Allee
em conjunto com os processos espaciais (dispersão), nos revelam o seu impacto no
processo biológico. O processo de dispersão de organismos pode ser modelado de
forma determińıstica por meio de equações de reação - difusão (RD) ou por equações
integro-diferenciais (IDE) (Hastings et al., 2005).

Os modelos RD assumem que os organismos se dispersam de acordo com uma
distribuição normal, e predizem velocidades constantes de invasão (Murray, 1989).
Os modelos IDE são mais flex́ıveis, no sentido de que eles incorporam de forma
expĺıcita núcleos de dispersão (distribuições de probabilidade de dispersão), o que
permite modelar uma maior variedade de padrões de dispersão dos organismos (Kot,
1996). Estes modelos podem gerar velocidades constantes ou aceleradas de invasão
dependendo do núcleo de dispersão. Além disso, os modelos IDE, oferecem a opção
de introduzir a dispersão a longa distância (LD). Os modelos IDE que consideram
a dispersão LD geram velocidades maiores de expansão.

Um núcleo de dispersão Gaussiano, representa bem vários processos de dis-
persão local. A dispersão a LD é modelada utilizando distribuições de probabilidade
com maior ”kurtosis” do que a Gaussiana. A kurtosis é uma medida da espessura
da extremidade da distruibuição (Clark, 1998; Lutscher, 2007).

A dispersão LD é considerada como um processo eventual ou estocástico (Hig-
gins, 2003), e os mecanismos de dispersão podem ser diferentes para a dispersão
local. Uma abordagem para modelar o processo de dipersão LD, é considerar que
uma pequena fração da população se dispersa como LD, devido a fatores eventuais.
Este fato pode favorecer a ocorrência do Efeito Allee na frente da invasão. Existe
evidência de limitação na reprodução em plantas, na frente de invasão, devido à
limitação de pólen (Davis et al., 2005) que está relacionado com baixas densidades
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(Davis et al., 2005; Groom, 1998). Neste estudo abordamos este tema, analisando um
modelo de dispersão a longa distância de uma planta invasora sujeita a Efeito Allee.
O modelo foi elaborado utilizando equações de Integro-diferença e incorporando o
Efeito Allee na dinâmica reprodutiva. Assumimos que o Efeito Allee é consequência
da limitação de pólen, e modelamos tal efeito, por meio de uma função que descreve
a probabilidade de encontro pólen-óvulo segundo a densidade de plantas. Através do
modelo, procuramos determinar o impacto do Efeito Allee na velocidade de expansão
da população da planta.

2. Objetivos

– Elaborar um modelo de dispersão de longo alcance de uma planta invasora
sujeita a Efeito Allee;

– Determinar a influência da capacidade reprodutiva e o Efeito Allee sobre a
velocidade de expansão;

– Determinar a influência do Efeito Allee sobre a fração da população que se
dispersa longas distâncias.

3. Metodologia

Apresentamos um modelo de reprodução e dispersão de uma planta invasora
sujeita a Efeito Allee. A construção do modelo é feita em duas etapas: a) formulação
do modelo de crescimento populacional local da população, e b) incorporação do
processo de dispersão.

Para o modelo consideramos uma planta com fases bem definidas, uma de
crescimento e outra de reprodução e dispersão. Portanto é razoável que utilize-
mos equações de diferença e integro-diferença para a modelagem das dinâmicas de
reprodução e dispersão respectivmente.
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3.1. Modelo discreto de crescimento populacional local denso-dependente

com Efeito Allee

Para a modelagem da dinâmica populacional local dividimos a população de
plantas em duas subpopulações: a) as plantas reprodutivas, as quais se reproduzem
e geram as sementes, e b) as sementes. Tomamos uma escala de tempo de forma que
o tempo de geração seja unitário, e assumimos que uma semente leva uma geração
para torna-se reprodutiva. Escrevendo nt como a densidade de plantas no começo da
época reprodutiva da geração t, e st como a quantidade de sementes que as plantas
produzem durante a época reprodutiva, modelamos a densidade populacional na
seguinte geração t + 1 como:

nt+1 = nt − µnt + βst (3.1)

onde µ é a proporção de mortes de plantas durante uma geração e β é a proporção
de sementes que germinam e se establecem como plântulas. O termo st representa a
taxa de reprodução da população. Supondo que cada planta reprodutiva produz em
média f óvulos por época reprodutiva, definimos a taxa de reprodução per capita
(r) como o número de óvulos fecundados por planta por geração:

r̂ = f · λ, (3.2)

onde λ é a taxa de fecundação, ou seja a proporção média de óvulos fecundados
por planta por época reprodutiva. A produção total de sementes em uma geração é
dada por

st = r̂ · nt (3.3)

A taxa reprodutiva per capita nem sempre é constante. Às vezes, ela de-
pende da densidade populacional, como pode ser no caso do efeito Allee causado
pela limitação de pólen. A probabilidade de um óvulo ser fecundado, está correla-
cionado positivamente com a abundância local de pólen, e a abundância de pólen
está correlacionado positivamente com a densidade de plantas doadoras de pólen
(Groom, 1998; Davis et al., 2005). Levando isto em consideração, modelamos a taxa
de reprodução per capita (r) de forma que a proporção de óvulos fecundados por
geração (λ) seja uma função dependente da densidade:
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r̂(nt) = f · λ(nt)

Para modelar a taxa de reprodução per capita, multiplicamos a taxa de fe-
cundação (λ) por uma função de probabilidade de encontro pólen-óvulo. Utilizamos
a forma funcional hipérbola retangular (RH) (P (n, σ) = ( n

θ+n)) proposta por Den-
nis (1989), para descrever a probabilidade de encontros entre especies sexuadas em
função da densidade populacional. O parâmetro θ é referido como a constante de
Efeito Allee, e representa a densidade populacional, na qual um individuo tem prob-
abilidade 1

2 de se acasalar. Introduzindo a probabilidade de encontro pólen-óvulo na
taxa reprodutiva (r̂(nt)), modelamos a densidade de indiv́ıduos no tempo t + 1 da
forma seguinte:

nt+1 = nt − µnt + βr̂

(
nt

θ + nt

)
· nt (3.4)

onde r̂ = fλ, que é a máxima taxa de reprodução per capita que a população pode
alcançar. A equação (3.4) não apresenta saturação da população para densidades
grandes. Uma maneira simples de modelar a saturação da densidade, é considerar
que a probabilidade de uma plântula em chegar a planta reprodutiva diminuia lin-
earmente com a densidade de plantas:

γ(nt) = 1− nt

k
, (3.5)

onde k é a densidade de plantas, em que a probabilidade de uma plântula chegue a
planta reprodutiva é nula. Introduzindo este fator γ(nt) no modelo de crescimento
obtemos:

nt+1 = nt − µnt + βr̂

(
nt

θ + nt

)
nt · (1− nt

k
) (3.6)

A equação (3.6) representa o modelo geral de crescimento populacional con-
siderando o efeito Allee por limitação de pólen, e o fator de saturação da densidade
populacional.
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3.2. Modelo espacial: processo de dispersão

O modelo de crescimento populacional local divide a população em duas sub-
populações: a) as plantas reprodutivas , e b) as sementes. As sementes são a parte
da população que se dispersa. Assumindo uma dispersão direcionada, modelamos
o processo de dispersão em apenas uma direção. Considerando uma região unidi-
mensional Ω, definimos nt(x) como a densidade de plantas reprodutivas num ponto
x ∈ Ω, e ŝt(x) como a densidade de sementes em x ∈ Ω após do processo de dispersão.
O termo ŝt(x) inclui as sementes porduzidas pelas plantas em Ω que se dispersam e
chegam a x. Desta forma, a distribuição espacial da densidade de plantas na geração
t + 1 é:

nt+1(x) = nt(x)− µnt(x) + βŝt(x) · (1− nt(x)
k

) (3.7)

No caso de excluir o processo de dispersão, temos que ŝt(x) = st(x), e obtemos
o modelo de crescimento local, onde st(x) são as sementes produzidas pelas plantas
reprodutivas em x. Para descrever o processo de dispersão das sementes introduz-
imos o núcleo de dispersão unidimensional k(x, y), que representa a probabilidade
de uma semente em y, se dispersar até a posição x. A densidade de sementes após
do processo de dispersão, ŝt(x), é dado pelo produto da densidade de sementes no
ponto y antes da dispersão st(y) e o núcleo de dispersão k(x, y), logo, somando em
y ∈ Ω:

ŝt(x) =
∫

Ω
k(x, y) · st(y)dy (3.8)

Assumindo que a planta se dispersa num habitat homogêneo e que o processo
de dispersão é isotrópico, consideramos um núcleo de dispersão simétrico que de-
pende somente da distância relativa |x−y|. O núcleo k(x, y) é uma função integrável
que satisfaz k(x, y) ≥ 0 e

∫
Ω k(x, y)dy = 1. Assim, a proporção de sementes que

chegam a x desde um intervalo [a, b] ∈ Ω é
∫ b
a k(x, y)dy. Incorporando o processo

de dispersão no modelo de crescimento, temos que a densidade de plantas em x no
tempo t + 1 é:

nt+1(x) = nt(x) +
(

β

∫

Ω
k(x, y) · st(y)dy

) (
1− nt(x)

k

)
(3.9)
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O núcleo de dispersão representa o padrão de dispersão das sementes. Núcleos
mistos descrevem a dispersão quando distintos processos controlam o movimento
de individuos sob circunstâncias diferentes (Higgins, 2003). Para a modelagem da
dispersão da planta, usamos um núcleo misto que representa a dispersão local e dis-
persão a longa distância. Consideramos que a maior parte das sementes se dispersa
localmente com uma distribuição Gaussiana, e uma pequena fração das sementes
se dispersa a longa distância segundo uma distribuição com kurtosis. Usamos a
forma funcional utilizada por Clark (1998), que representa uma familia de núcleos
de dispersão:

k(x) =
c

2αΓ(1
c )

e−| x
α |c (3.10)
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Figura 1: Núcleos de dipsersão usados para modelar o processo de dispersão. (—)c = 2, corre-

sponde a um núcleo Gaussiano; (- - -) c = 1
2
, corresponde a um núcleo com extremidade grossa.

Ambos núcleos presentam uma variança igual a um (α = 1).

onde α e c são parâmetros que representam a distância (variância) e a forma
da curva, respetivamente. Utilizamos esta forma funcional com um c = 2 que
corresponde ao núcleo Gaussiano, e usamos um c = 1

2 para obter um núcleo com
maior kurtosis (Figura 1). A combinação destas duas distribuições formam nosso
núcleo de dispersão. Para nosso núcleo consideramos uma variância igual a um
(α = 1). Desta forma o modelo de dispersão geral toma a forma:

nt+1(x) = (1− p)
[
(1− µ)nt(x) +

(
β

∫

Ω
k1(x, y) · st(y)dy

)(
1− nt(x)

k

)]
+



156 Lou Vega,S & W. Castro Ferreira Jr.

p

[
(1− µ)nt(x) +

(
β

∫

Ω
k2(x, y) · st(y)dy

)(
1− nt(x)

k

)]

onde k1 é o núcleo Gaussiano, k2 é o núcelo de dispersão LD, e p é a fração de
sementes que se dispersam de acordo ao núcleo k2.

3.3. Analise do Modelo

Para a análise do modelo introduzimos as novas variáveis adimensionais Nt =
nt
k , σ = θ

k e St = st
k que representam as densidades populacionais e de sementes

relativas à densidade k. Introduzimos também o parâmetro r = βr̂, que representa
a taxa reprodutiva per capita efetiva , isto é, a taxa de produção de sementes por
planta que conseguem chegar até o estado de plântula.

Examinamos primeiro a dinâmica local do modelo, através da análise de pontos
de equiĺıbrio e as suas estabilidades em função dos parâmetros reprodutivos (r, µ) e
a constante do Efeito Allee (σ), para então analisar o modelo espacial e obtermos
informação sobre a velocidade de invasão em função dos parâmetros reprodutivos e
a constante do Efeito Allee.

Para determinar a influência do Efeito Allee na dinâmica de invasão, recor-
remos a métodos numéricos, analisando o modelo de reprodução e dispersão com
Efeito Allee e comparando-o com a simulação numérica do modelo padrão (sem o
Efeito Allee).

A simulação numérica consistiu em calcular recursivamente o modelo, a dis-
tribuição espacial da população a cada geração a partir de uma condição inicial. Isto
nos permitiu observar o deslocamento da frente da população a cada geração. Como
condição inicial tomamos uma densidade populacional de N0 = 0.7 distribúıda em
um espaço de uma unidade de distância.

Através da simulação numérica, obtivemos a distribuição espacial da pop-
ulação para cada geração, o que nos permitiu observar o sua expansão espacial. O
cálculo numérico das integrais foi feito através do método de Simpson, discretizando
o espaço com intevalos de 0.1. O dominio espacial utilizado para observar a dinâmica
de reprodução e dispersão foi de [−100, 100] e por um espaço de tempo de 100
gerações.

A partir da simulação numérica calculamos a velocidade de expansão. Consid-
eramos como a frente da invasão o ponto mais afastado da origem, no qual a densi-
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dade populacional ultrapassa uma densidade limiar predeterminada (N = 0.01). A
velocidade de expansão é a diferença entre a posição da frente da invasão na última
geração e a posição da frente na geração anterior. Considerando as incertezas da
análise numérica, calculamos a velocidade de expansão como a média dos desloca-
mentos da frente da invasão durante a última metade das gerações simuladas.

A velocidade da frente da invasão foi avaliada para diferentes valores dos
parâmetros reprodutivos (r, µ) e para um intervalo de valores da constante de Efeito
Allee (σ), para os quais o ponto de equiĺıbrio de capacidade de suporte é estável.

4. Resultados

4.1. Dinâmica do modelo de crescimento populacional com Efeito

Allee local

4.1.1 Pontos de Equiĺıbrio

Podemos escrever o modelo de crescimento local da forma seguinte:

Nt+1 = F (Nt) = Nt · f(Nt) (4.11)

onde f(Nt) representa o crescimento per capita da população, dada por:

f(Nt) = 1− µ + r

(
Nt

σ + Nt

)
(1−Nt) (4.12)

Os pontos de equiĺıbrio (N∗) do modelo satsifazem

N∗ = F (N∗) = N∗f(N∗) =⇒
{

N∗ = 0 Ponto Trivial
f(N∗) = 1 Pontos não triviais

(4.13)

O modelo local apresenta o ponto de equiĺıbrio trivial No = 0. Os pontos de
equiĺıbrio não triviais satisfazem a equação f(Nt) = 1, que podemos escrever da
seguinte forma:

−µ + r

(
Nt

σ + Nt

)
(1−Nt) = 0 (4.14)
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Resolvendo a equação (4.14) e incluindo o ponto de equiĺıbrio trivial, obtemos
os pontos de equiĺıbrio do modelo:

No = 0 (4.15)

N1 =
1− γ

2
− 1

2

√
(1− γ)2 − 4σγ (4.16)

N2 =
1− γ

2
+

1
2

√
(1− γ)2 − 4σγ (4.17)

Onde γ = µ
r . Os pontos de equiĺıbrio não triviais dependem dos parâmetros

(γ, σ). A condição (4.18) é necessária para a que N1 eN2 sejam raizes reais (Figura
2).

(1− γ)2

4γ
≥ σ (4.18)

0 0.5 1
Γ

1

2

Σ

Figura 2: Gráfico da desigualdade σ ≤ (1−γ)2

4γ
.

A região abaixo da curva σ = (1−γ)2

4γ , corresponde aos valores dos parâmetros
σ e γ para os quais existam pontos não triviais. A curva representa a existência de
apenas um ponto de equiĺıbrio não trivial. Neste caso o ponto de equiĺıbrio é um
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ponto de bifurcação. Quando (1−γ)2

4γ = σ, temos que N1 = N2, e o sistema apresenta
um único ponto de equiĺıbrio não trivial (N∗ = 1−γ

2 ) (Figuras 3). Este ponto de
equiĺıbrio, representa um ponto de bifurcação , e portanto N∗ satisfaz

F ′(N∗) = f(N∗) + N∗f ′(N∗) = 1 =⇒ f ′(N∗) = 0 (4.19)

O ponto N∗ bifurca-se em dois pontos de equiĺıbrio N1 e N2 quando a de-
sigualdade (4.18) é estrita (Figura 3). O ponto N1 toma valores no intervalo [0, N∗],
e N2 no intervalo [N∗, 1−γ] para quaisquer valores de γ e σ. Os pontos de equiĺıbrio
se afastam um do outro conforme o valor de σ decresce. Quando σ tende para zero,
temos que N1 tende para No = 0 e N2 tende para (1 − γ), e o modelo local com
Efeito Allee se aproxima ao modelo padrão de crescimento, isto é, sem efeito Allee
(Figura 3). O ponto de equiĺıbrio N1 representa a densidade cŕıtica, e o seu valor
aumenta com o valor de σ. No caso particular em que o parâmetro µ = 0, temos que
(N1 = No), e o modelo apresenta um ponto de equiĺıbrio não trivial só (N2 = 1).

0 1.20417 2
Σ

0

0.5

1
N*

Figura 3: Diagrama de bifurcação.

Na figura 3 são mostrados os pontos de equiĺıbrio (No, N1, N2) em função do
parâmetro σ, e valor constante de γ = 0.15; (r = 2, µ = 0.3). A estabilidade
dos pontos é representada pelo grosso da curva: ( ) estável, (—) instável. É
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apresentado o ponto de bifurcação N = 1−γ
2 quando σ = (1−γ)2

4γ .

4.1.2 Estabilidade dos Pontos de Equiĺıbrio

A estabilidade de um ponto de equiĺıbrio (N) depende do valor da derivada
da função de crescimento (F ′(N)) calculada no ponto N .

Tabela 1: Critério de Estabilidade para os Pontos de Equiĺıbrio
F ′(N) > 1 Instável com crescimento exponencial
F ′(N) = 1 Ponto de bifurcação

0 < F ′(N) < 1 Ponto estável com decrescimento exponencial
−1 < F ′(N) < 0 Estável com oscilações amortecidas

F ′(N) = −1 Ponto de bifurcação
f ′(N) < −1 Instável com oscilações crescentes e caos

Calculando o ponto de equiĺıbrio trivial No em (F ′(N)) obtemos

F ′(No) = f(No) + No · f ′(No) = f(No) = 1− µ

O ponto trivial é estável se F ′(No) > −2 o que implica que 0 < µ < 2. No
caso em que µ > 1, teriamos que a população apresenta comportamento oscila-
torio amortecido (1 < µ < 2) ou crescente (µ > 2) em torno a No = 0, o que
biológicamente não é possivel. Portanto o modelo impõe restrição sobre o valor do
parâmetro µ (µ ∈ [0, 1]). Considerando esta restrição temos que o ponto trivial é
sempre estável.

Quando existem dois pontos de equiĺıbrio é natural pensar que um deles é
instável e o outro estável. Considerando o ponto trivial estável, o ponto N1 deve de
ser instável e N2 estável.

Calculando os pontos de equiĺıbrio não triviais N∗ em (F ′(N)) obtemos

F ′(N∗) = f(N∗) + N∗f ′(N∗) = 1 + N∗f ′(N∗) (4.20)

Do critério de estabilidade (Tabela 4.1.2) temos que um ponto de equiĺıbrio é
exponencialmente instável se
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F ′(N∗) = 1 + N∗f ′(N∗) > 1 =⇒ f ′(N) > 0 (4.21)

Usando a expressão da derivada da função de crescimento per capita, podemos
escrever a desigualdade f ′(N) > 0 de uma forma equivalente

−f ′(N) < 0 (4.22)

N2 + 2σN − σ < 0 (4.23)

Se N∗ é o ponto de bifurcação que dá origem aos pontos de equiĺıbrio não
triviais, então N∗ satisfaz f(N∗) = 1 e f ′(N∗) = 0. Este ponto de bifurcação
corresponde a N∗ = 1−γ

2 . Usando a igualdade na condição (4.18), podemos expressar
N∗ em função de σ (N∗

(σ) = −σ+
√

σ + σ2), que representa a raiz positiva da equação
N2 + 2σN − σ = 0.
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N
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Σ

Figura 4: Gráfico da desigualdade −f ′(N) < 0.

A curva da figura 4 corresponde ao ponto de bifurcação em função de σ,
portanto, satisfaz f ′(N∗) = 0. Os valores de N < N∗

(σ) satisfazem f ′(N) > 0 e
correspondem aos pontos de equiĺıbrio N1, pois N1 toma valores no intervalo [0, N∗]
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para todo valor de σ γ que satisfazem a condição (4.18), logo N1 é instável. Por outro
lado, os valores de N maiores N∗

(σ) satisfazem f ′(N) < 0 e correspondem aos pontos
de equiĺıbrio N2. O ponto de equiĺıbrio N2 toma valores no intervalo [N∗, 1−γ] para
todo valor de σ e γ que satsifazem a condição (4.18). Portanto, da desigualdade
(4.23) e da Figura (4) temos que o N2 satisfaz a desigualdade f ′(N2) < 0, logo
temos a partir de (4.20) que F ′(N2) < 1. A estabilidade do ponto N2, segundo o
critério de estabilidade, depende da condição (4.24) ser satisfeita.

Nf ′(N) > −2 (4.24)

Usando a expressão da derivada de crescimento populacional per capita (f ′(Nt)),
escrevemos esta desigualdade da forma seguinte

−N3 − 2
(

σ − 1
r

)
N2 +

(
4σ

r
+ σ

)
N +

2σ2

r
> 0 (4.25)

Sustituindo a expressão de N2 em (4.25) obtemos uma desigualdade em função
dos parâmetros G(r, σ, µ) > 0. Tomando σ como variável dependente, obtemos a
raiz positiva de G(r, σ, µ) = 0 em função dos parâmetros r e µ. Esboçamos o gráfico
da raiz real e positiva em função de r e para valores constantes de µ (Figura 5). A
região acima das curvas representa a area onde os valores de r e σ geram um ponto
de equiĺıbrio estável. Na figura 5, observamos que o ponto de equiĺıbrio N2 perde
estabilidade ao aumentar o valor de r, no entanto o aumento do valor de σ estabiliza
o ponto de equiĺıbrio.

4.2 Dinâmica Espacial: processo de dispersão

As simulações numéricas do modelo de reprodução com Efeito Allee e dispersão
LD geraram uma expansão espacial da população convergindo para uma onda vi-
ajante (Figura 6). O processo de reprodução e dispersão da população gera duas
ondas simétricas que se deslocam em sentido contrário. Este comportamento foi
geral para todos os valores dos parâmetros simulados.

Na figura 6 se pode observar a expansão da população em forma de duas
ondas viajantes simétricas. Uma viajando para à direita e a outra à esquerda. Os
parâmetros usados para esta simulação foram: r = 2, σ = 0.35, p = 0.05. O intervalo
de tempo entre as ondas é de 20 geraçôes.
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Figura 5: Raiz real e positiva de G(r, σ, µ) em função do parâmetro r e valores constantes de µ :

(—) µ = 0.3; (- - -) µ = 0.6; (— —) µ = 0.9
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Figura 6: Simulação numérica do modelo de dispersão com Efeito Allee.
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A dinâmica de invasão apresenta um deslocamento inicial acelerado que con-
verge para um deslocamento constante da frente da invasão. O comportamento
acelerado provoca uma forma ligeiramente convexa no gráfico de deslocamento por
geração da frente (Figura 7). O avanço da população é devagar no inicio, aumen-
tando de velocidade até chegar a uma velociade constante de expansão. A aceleração
da frente é mais evidente para valores baixos da constante caracteŕıstica do Efeito
Allee (σ). A velocidade constante pode ser observada pelo comportamento linear do
deslocamento por geração da frente da invasão (Figura 7). A velocidade constante
de expansão é referida como a velocidade assintótica de expansão.
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Figura 7: O gráfico à esquerda mostra o deslocamento por geração do modelo de dispersão com

Efeito Allee para vários valores do parâmetro σ. O deslocamento é constante logo de uma fase

inicial de invasão. O gráfico à direita mostra a o deslocamento acelerado na fase inicial provocando

um forma ligeiramente convexa no gráfico.

Ao contrário do modelo de dispersão com Efeito Allee, a simulação do modelo
de dispersão padrão (sem Efeito Allee) não produz uma expansão da população em
forma de onda viajante. O deslocamento por geração da frente da invasão é sempre
crescente. A dispersão LD no modelo padraão gera uma velocidade acelerada de
expansão. Este comportamento é semelhante a outros modelos de dispersão IDE
com núcleos com extremidade grossa que geram velocidades aceleradas (Kot, 1996;
Clark, 1998). Em menos de 15 gerações a frente da invasão já se deslocou 200
unidades de distância, enquanto no modelo com Efeito Allee, a frente de invasão
demora até mais de 60 gerações em chegar a 100 unidades de distância (Figuras 7,
8).
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Figura 8: Deslocamento por geração da frente da invasão do modelo padrão de dispersão LD.

4.3 Velocidades assintóticas de expansão e valores reprodutivos

Da figura (9) podemos observar a influência da taxa reprodutiva per capita
(r) e a constante do Efeito Allee (σ) sobre a velocidade de expansão da invasão. A
velocidade de invasão aumenta com r e decresce com σ. Da analise da dinâmica de
crescimento local, temos que a densidade cŕıtica está correlacionada positivamente
com σ, e negativamente com r. Daqui podemos interpretar a informação da Figura
9, dizendo que a velocidade de expansão depende da densidade cŕıtica, quanto maior
o valor da densidade cŕıtica menor a velocidade de expansão.

Tabela 2: Valores Máximos de σ
r σ σ

(Dinâmica local) (Dinâmica espacial)

2 1.204 0.91
3 2.025 1.56
4 2.85 2.21
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Figura 9: Velocidade de expansão (c) em função da constante do Efeito Allee (σ), para diferentes

valores da taxa reprodutiva (r): (—) r = 2; (– –)r = 3; (- - -) r = 4. Se considerou um valor fixo

de µ = 0.3 e uma fração p = 0.05 da população com dispersão LD.

Da dinâmica local sabemos que com o aumento do parâmetro r, a população
admite um intervalo maior de valores do parâmetro σ, para o qual a população
não se extingue. Isto se reflete da mesma forma na dinâmica espacial (Figura 9).
No entanto, o processo de dispersão torna a população mais suscept́ıvel ao Efeito
Allee, reduzindo o valor máximo do parâmetro σ que a população pode tolerar sem
extinguir-se. Na Tabela 2 se apresentam os valores máximos de σ que admitem
as dinâmicas local e espacial, para os quais a população consegue sobreviver. Os
valores máximos de σ para a dinâmica local correpondem à equação σ = (1−γ)2

4γ ,
com um valor constante de µ = 0.3 e valores de r. Quanto à dinâmica espacial, o
valor máximo de σ foi estimado numéricamente com uma precisão de 0.001. O valor
máximo de σ na dinâmica espacial, esta relacionado com a população inicial. Embora
a população inicial sobrpuje a densidade cŕıtica, a população pode se extinguir se o
espaço que ela ocupa é reduzido. Quando consideramos o Efeito Allee nas dinâmicas
de reprodução e dispersão, além da densidade cŕıtica, existe um espaço cŕıtico para
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a sobrevivência da população (Kot, 1996; Lewis e Kareiva, 1993). A região que
ocupa uma população invasora, deve exceder um espaço limiar, para que a expansão
poda iniciar. Se a população invasora inicial ocupa um espaço menor, ela está
destinada à extinção, embora a densidade seja maior do que a densidade cŕıtica.
Isto é razoável de acontecer pois as sementes produzidas numa localidade se diluem
no espaço com a dispersão. Em termos da dinâmica local, temos que não tudas
a sementes ficam no lugar onde foram produzidas, o que se traduz numa redução
na taxa reprodutiva per capita. Reduzindo a taxa de reprodução diminui o valor
máximo da constante (σ)(ver analise dinâmica local). Um aumento na capacidade
de dispersão ou um incremento na magnitude do Efeito Allee, terão o mesmo efeito
de aumentar o espaço cŕıtico que deve ocupar a população inicial (Lewis e Kareiva,
1993). Concluimos então que os dados da Tabela 2 são resultado da conidção inicial
usada nas simulações do modelo. Para que a dinâmica espacial alcance os valores de
σ máximos da dinâmica local, a população inicial deveria ocupar um maior espaço
do que foi utilizado nas simulações.

4.4 Velocidades assintóticas e a dispersão de longa distância

Existem trabalhos que mostram que os modelos de dispersão que consideram
a dispersão LD geram velocidades maiores de expansão (Clark, 1998; Kot, 1996;
Takasu et al., 2000). Quando modelamos o processo de dispersão por meio de núcleos
mistos, a velocidade de expansão é senśıvel à fração dos individuos que se dispersam
longas distâncias.

A Figura 10 mostra a velocidade de expansão em função da fração da pop-
ulação que se dispersa a longas distâncias. Observamos que existe um aumento da
velocidade quando se introduz a dispersão LD (p > 0). Embora exista um aumento
geral na velocidade com o aumento do parâmetro p, o incremento relativo na veloci-
dade é sutil quando o valor de σ cresce. Na figura 10 observamos que a dispersão
LD tem um efeito significativo no aumento da velocidade de expansão, quando a
magnitude do Efeito Allee é baixo (valores pequenos de σ).

A diferença entre as velocidades de expansão para os diferentes valores de p

decresce conforme o Efeito Allee se torna mais forte (σ aumenta). O decaimento na
velocidade é maior quando consideramos a dispersão LD. Na Figura 11 observamos
que a diferença entre as velocidades de expansão geradas pelos diferentes valores
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Figura 10: Velocidade de expansão (c) em função da fração da população que se dispersa longas

distâncias (p) e para valores constantes de (σ): (- - -) σ = 0.2; (—) σ = 0.5; (– –) σ = 0.8. Se

considerou um valor fixo de r = 2 e µ = 0.3.

de p, são maiores para valores pequenos de σ. Para valores altos de σ o efeito da
dispersão LD na velocidade de expansão é sutil, observando-se velocidades semel-
hantes entre a dispersão local e LD. Podemos concluir que a dispesão LD não faz
diferença significativa na velocidade de expansão quando consideramos um Efeito
Allee de magnitude forte.

Por outro lado conforme aumenta o valor de p, a população se extingue para
um valor menor de σ (Figura 11). Isto é razoável pois, quanto maior a fração que
se dispersa longas distâncias, a densidade da população após da dispersão é diluida
num espaço maior, portanto mais suscept́ıvel de se extinguir. Takasu et al. (2000)
no seu modelo de dispersão com Efeito Allee, mostra um valor limiar para a fração
da população que se dispersa LD; a partir dele a população não se extingue.
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Figura 11: Velocidade de expansão (c) em função da constante do Efeito Allee (σ), para diferentes

valores de p: (—) p = 0; (— —) p = 0.05; (- - -) p = 0.1. Se considerou um valor fixo de r = 2 e

µ = 0.3.

5. Conclusões

• A possibilidade do Efeito Allee em gerar velocidades constantes nos modelos
de dispersão LD já foi documentado em outros trabalhos (Kot, 1996; Clark,
1998). Neste trabalho observamos que o Efeito Allee de fato, torna constante
a velocidade de expansão de modelos de reprodução e dipsersão LD.

• Nos modelos de reprodução e dispersão, a velocidade de expansão depende
da capacidade reprodutiva (Clark, 1998; Kot, 1996). Quando modelamos a
dispersão de uma população sujeita a Efeito Allee, a velocidade de expansão
depende da densidade cŕıtica, que está relacionada com a taxa reprodutiva e
a magnitude do Efeito Allee.

• O Efeito Allee, além da densidade cŕıtica, introduz um espaço cŕıtico de colo-
nização na dinâmica espacial.

• A contribuição da dispersão LD no aumento da velocidade de expansão da
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população é maior quando a magnitude do Efeito Allee é baixo. A dispersão
LD não faz diferença na velocidade de expansão quando o Efeito Allee é severo.

• A introdução do processo de dispersão num modelo local de reprodução com
Efeito Allee torna a população mais suscept́ıvel à extinção. A susceptibilidade
aumenta com a fração da população que se dispersa LD. Ao incrementar o
valor da fração da população que se dispersa LD, a população se extingue
para um valor menor de σ.

• Trabalhos futuros, e já em andamento, tratarão estes modelos matemáticos
com exemplificações mais próximos de fenômenos de expansão e invasão re-
centemente documentados em ecosistemas.
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