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Prefácio:

“Duvidar de tudo ou crer em tudo, são duas soluções igualmente cômodas, que
nos dispensam, ambas, de refletir.”
H. Poincaré.

Àqueles que aqui se detiverem para leitura, damos nosso incentivo para apreciar os artigos
que se seguem. Há uma variedade de aplicações e de “ferramentas matemáticas”, utilizadas
com o intuito de obter a compreensão e solução de problemas reais.
Aos autores que se dispuseram a contribuir com este número da revista, agradecemos
pela contribuição e esperamos poder continuar a divulgar suas pesquisas neste espaço.
Esta revista é fruto do esforço do grupo de pesquisa em Biomatemática, do IMECC–
UNICAMP, que vem contribuindo há mais de 20 anos com o desenvolvimento de pesquisas
e formação de pesquisadores nesta área interdisciplinar, cuja principal caracterı́stica é o
compromisso com a qualidade de seu trabalho.

“A matemática não mente, mente quem faz mau uso dela.”
A. Einstein.

Comissão Editorial.
Campinas, 12 de agosto de 2010
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Resumo. Neste trabalho, dois modelos matemáticos são elaborados para auxiliar especialista na tomada de decisão. A ferramenta utilizada foi a Teoria dos Conjuntos Fuzzy,
por sua capacidade em lidar com incertezas inerentes aos conceitos médicos. No primeiro
modelo, o Estádio, Grau e Tamanho do tumor são combinados para obter o Risco de
Recidiva de um tumor superficial de bexiga. Já no segundo modelo, foram combinados o
Estádio, Grau, Tamanho do tumor e Carcinoma in situ para obter o Risco de Progressão
de tumores superficiais. Para cada modelo, foram feitas simulações com dados de pacientes. A partir do banco de dados e das possibilidades encontradas pelos SBRF, após a
transformação possibilidade-probabilidade, pudemos gerar a probabilidade do caso real de
cada conjunto fuzzy de saı́da.

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

1. Introdução
O câncer é um grave problema de saúde pública em paı́ses desenvolvidos e em desenvolvimento, sendo responsável por mais de seis milhões de óbitos a cada ano, representando
cerca de 12% de todas as causas de morte no mundo.
No Brasil, o câncer constitui a terceira causa de morte, atrás somente das doenças
do aparelho circulatório e das causas externas, sendo assim a segunda causa de morte por
doença.
1 keniadutra@ime.unicamp.br
2 vendite@ime.unicamp.br
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A bexiga, situada na parte inferior do abdômen, um pouco acima e atrás do osso
do púbis, é um órgão oco que armazena a urina produzida pelos rins, após a filtração do
sangue, retirando as substâncias desnecessárias para o funcionamento do corpo.
A neoplasia de bexiga é o segundo tumor mais comum do trato urinário, sendo
precedido somente pelo câncer de próstata (Rodrigues, 2008). Segundo Matheus (2007), é
a quarta neoplasia mais comum entre os homens enquanto que no sexo feminino representa
o oitavo tipo de tumor mais frequente.
Dependendo da profundidade da invasão do tumor na parede da bexiga, o câncer é
dividido em superficial e invasivo. O câncer superficial é limitado a uma camada tecidual
que recobre a bexiga chamado urotélio enquanto que o invasivo já penetrou pelo menos a
camada muscular da parede da bexiga.
O estadiamento, que consiste na avaliação da extensão da doença, é fundamental
para o planejamento terapêutico e compreensão do prognóstico do paciente. O sistema
TNM - 2002 da União Internacional contra o Câncer (UICC) é, atualmente, o mais utilizado para classificar o estadiamento. A Tabela 1 descreve parte da classificação TNM
que usamos no modelo.
Tabela 1: Classificação TNM - 2002 das neoplasias vesicais.
Estádio
T0
Ta
Tis
T1
T2
T3
T4

Descrição
Ausência de tumor primário
Tumor restrito à mucosa
Carcinoma in situ
Tumor com invasão da submucosa
Tumor com invasão muscular
Tumor com infiltração da gordura peri-vesical
Tumor com invasão de estruturas adjacentes

O grau histológico dos tumores baseia-se no grau de diferenciação das células tumorais, ou seja, refere-se a maior ou menor semelhança das células tumorais com as do
tecido normal que se supõe ter dado origem. Atualmente o grau histológico é classificado em baixo grau - células bem diferenciadas, raramente apresentam progressão e são
menos agressivas - e alto grau - células pouco diferenciadas, apresentam maior chance de
recorrência, progressão e são mais agressivas.
Cerca de 70% dos casos de câncer de bexiga são diagnosticados inicialmente como
doença superficial (Rodrigues, 2008). Os tumores superficiais de bexiga, que representam
cerca de 70% dos casos, apresentam alta probabilidade de recorrência, mas mais de 80%
persistem confinados à mucosa ou à submucosa. Entretanto, é necessário um seguimento
contı́nuo e prolongado para detectar recidiva e evitar progressão.
A ressecção transuretral (RTU) do tumor é o tratamento inicial que tem como
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objetivo o diagnóstico e o tratamento curativo Damião (1999). Durante a RTU, a lesão
tumoral é ressecada até a camada muscular da bexiga. Uma combinação de diferentes
terapias incluindo cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou imunoterapia podem ser usadas
para combater o câncer de bexiga.

2. Objetivos
O câncer de bexiga é o segundo tipo de tumor mais frequente do trato urinário,
porém através de medidas adequadas de prevenção e detecção precoce, pode-se diagnosticar esses tumores em fases iniciais, conseguindo cura em mais de 70% dos casos, com um
tratamento adequado.
Portanto, nosso objetivo é aplicar a Teoria dos Conjuntos Fuzzy para predizer os
riscos de recidiva e progressão de tumores superficiais de bexiga.

3. Modelos Fuzzy
Um sistema baseado em regras fuzzy (SBRF), é composto por quatro módulos
principais: codificador (ou fuzzificação) que representa as variáveis de entrada e de saı́da do
sistema, por conjuntos fuzzy; base de regras; um método de inferência e um decofidicador
(ou defuzzificação) que transforma a saı́da, que é um conjunto fuzzy, em um valor numérico
(Barros e Bassanezi, 2006).

3.1. Modelo 1
Neste primeiro modelo fuzzy, as variáveis de entrada consideradas foram:
• Estádio, classificado linguisticamente como Ta e T1, de acordo com o sistema TNM,
traduzidos por conjuntos fuzzy;
• Grau histológico, classificado com os termos: baixo e alto;
• Tamanho, que indica a dimensão do tumor, foi classificado como menor que 1.5cm,
1.5 a 3cm e maior que 3cm.
As Figuras 1, 2 e 3 representam as funções de pertinência dos conjuntos fuzzy
assumidos pela variáveis de entrada.
Para a variável de saı́da Risco de Recidiva serão usados os seguintes termos linguı́sticos: recidiva menor que 3 anos e recidiva maior que 3 anos. Para o domı́nio desta
variável consideramos o intervalo [0 10], como mostra a Figura 4. A escolha do formato
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Figura 2: Grau Histológico
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Figura 4: Risco de Recidiva

das funções foi uma espécie de “chute” inicial e após análise dos resultados encontrados,
o formato destas funções são mudados com o objetivo de melhorar a saı́da do sistema.
A próxima etapa consiste na criação da base de regras que é feita com a ajuda de
um especialista. Para construir as regras fizemos todas as diferentes combinações entre as
variáveis de entrada (estádio, grau histológico e tamanho) e de saı́da (risco de recidiva).
Algumas regras encontram-se na Tabela 2.
Tabela 2: Algumas das 24 regras construı́das.
N
3
11
14
21
24

Estádio
Ta
Ta
T1
T1
T1

Grau hist.
baixo
alto
baixo
alto
alto

Tamanho
1.5 - 3 cm
> 3 cm
< 1.5 cm
1.5 - 3 cm
> 3 cm

Risco de Recidiva
< 3 anos
< 3 anos
> 3 anos
< 3 anos
> 3 anos

Peso
0.54
0.78
0.4
0.8
0.1

Após definida a base de regras, precisamos traduzı́-la matematicamente por meio
das técnicas de raciocı́nio aproximado. Para isso, o método de inferência utilizado será
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o Método de Mamdani. A defuzzificação do conjunto fuzzy, que representa a saı́da do
sistema, será feita pelo Método do Centro de Gravidade, para que, enfim, seja obtido um
número real.

3.2. Simulações
Fizemos algumas simulações do modelo, com dados reais de pacientes do Hospital
das Clı́nicas da UNICAMP e do Hospital A. C. de São Paulo, utilizando as funções de
pertinência da variável de saı́da triangular. Os resultados obtidos pelo SBRF representam
a possibilidade do paciente recidivar em menos e após três anos. Tais resultados foram
transformados em probabilidades e mostraram-se um tanto quanto pessimistas.
Diante disso, adaptamos as funções de pertinência que descrevem a saı́da do sistema,
fazendo um ajuste de curvas (usando o método dos quadrados mı́nimos). Na Figura 5 estão
representadas as funções encontradas.
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4
6
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Figura 5: Funções de pertinência ajustadas assumidas pela variável Risco de Recidiva.
Utilizando estas funções ajustadas, outras simulações foram feitas considerando os
dados dos mesmos pacientes anteriormente citados. Alguns resultados que obtivemos
encontram-se na Tabela 4 em termos de possibilidade, probabilidade e probabilidade do
caso real. A possibilidade foi obtida a partir do sistema fuzzy, a probabilidade foi calculada
através da transformação possibilidade-probabilidade e o cálculo da probabilidade do caso
real foi calculado da seguinte forma: dividimos os 170 pacientes dos dois hospitais em
quatro grupos (devido ao comportamento que cada um apresenta) e, para cada grupo,
calculamos a porcentagem de paciente recidivados.
A Tabela 3 mostra como foi feita a divisão dos grupos e a porcentagem de cada um.
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Tabela 3: Porcentagem de recidivados.
Grupo
I
II
III
IV

Estádio
Ta
Ta
T1
T1

Grau Hist.
baixo
alto
baixo
alto

Porcentagem
31%
43%
29%
44%

Assim, calculamos a probabilidade do caso real fazendo o produto da probabilidade,
resultante da transformação possibilidade-probabilidade, pela porcentagem da Tabela 3.
Este cálculo foi necessário, pois se considerássemos apenas a probabilidade da transformação, estarı́amos levando em conta que todos os 170 pacientes apresentaram recidiva,
o que não acontece.
Tabela 4: Alguns resultados obtidos pelo novo SBRF.
Paciente
Estádio Ta
Grau baixo
Tamanho 1.5cm
Estádio Ta
Grau baixo
Tamanho 3cm
Estádio Ta
Grau alto
Tamanho 5cm
Estádio T1
Grau baixo
Tamanho 1.7cm
Estádio T1
Grau alto
Tamanho 0.9cm
Estádio T1
Grau alto
Tamanho 7cm

Recidiva
< 3 anos
> 3 anos

Possib.
0,53
0,49

Probab.
52%
49%

Caso real
16%
15%

< 3 anos
> 3 anos

0,54
0,46

54%
46%

17%
14%

< 3 anos
> 3 anos

0,77
0,23

77%
23%

33%
10%

< 3 anos
> 3 anos

0,65
0,35

65%
35%

19%
10%

< 3 anos
> 3 anos

0,75
0,24

76%
24%

33%
11%

< 3 anos
> 3 anos

0,85
0,15

85%
15%

37%
7%

Pela Tabela 4 notamos que, em todos os casos, a probabilidade de recidiva é sempre
maior no conjunto de Risco de Recidiva menor que 3 anos, com valores bem próximos ao
do conjunto de Risco de Recidiva maior que 3 anos quando o tumor está no estádio Ta e
possui baixo grau, e valores bem distantes no caso de um tumor no estádio T1 e alto grau.
Também foi notado um agravamento do quadro clı́nico dos pacientes com a mudança de estádio (de Ta para T1) ou com a mudança do grau histológico (de baixo para
alto) e, portanto, o aumento da probabilidade do caso real no conjunto Risco de Recidiva
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menor que 3 anos e a diminuição no conjunto Risco de Recidiva maior que 3 anos.
Na avaliação dos especialistas Dr. Ubirajara Ferreira e Dr. Wagner Eduardo
Matheus, professores da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, os resultados obtidos com as novas funções de pertinência mostraram-se mais otimistas e, portanto, foram
considerados mais coerentes com a realidade clı́nica enfrentada pelos pacientes.

3.3. Modelo 2
As variáveis escolhidas para este modelo são as mesmas do modelo anterior, com
inclusão de uma nova: Carcinoma in situ (Cis) que piora o prognóstico do paciente.
Desta forma, foram escolhidas como variáveis de entrada do sistema: Estádio, Grau
Histológico, Tamanho e Cis e como variável de saı́da do sistema Risco de Progressão.
Os termos linguı́sticos e as funções de pertinência atribuı́dos às variáveis Estádio,
Grau Histológico e Tamanho foram os mesmos usados no modelo 1. Assim, o Estádio
foi classificado em Ta e T1, a variável Grau Histológico foi classificada como baixo e
alto e a variável Tamanho com os seguintes termos: menor que 1.5 cm, 1.5-3 cm e
maior que 3 cm.
No tumor superficial de bexiga, o prognóstico é habitualmente favorável, mas piora
com a presença de Carcinoma in situ (Cis). A variável Cis foi classificada como Ausente
e Presente.
As funções de pertinência para as variáveis de entrada estão apresentadas nas Figuras 1, 2, 3 e 6.
A variável de saı́da do sistema Risco de Progressão foi considerada como Progressão menor que 3 anos e Progressão maior que 3 anos. O domı́nio desta variável
será o intervado [0, 10], cuja escolha foi baseada nos dados dos pacientes. A Figura 7 ilustra
as funções de pertinência dos conjuntos fuzzy.
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1
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Figura 6: Carcinoma in situ
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Figura 7: Risco de Progressão

Para construir a base de regras, foram feitas todas as combinações possı́veis entre
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as variáveis de entrada Estádio, Grau Histológico, Tamanho e Cis e a variável de
saı́da Risco de Progressão levando em conta os termos linguı́sticos, atribuı́dos à cada
uma destas variáveis. A Tabela 5 é parte da base de regras.
Tabela 5: Algumas das 48 regras construı́das.
N
1
34
13
42
17
25
32

Estádio
Ta
Ta
Ta
T1
T1
T1
T1

Grau Hist.
baixo
baixo
alto
baixo
baixo
alto
alto

Tamanho
< 1.5 cm
1.5 − 3 cm
> 3 cm
1.5 − 3 cm
< 1.5 cm
< 1.5 cm
> 3 cm

Cis
ausente
ausente
ausente
ausente
ausente
ausente
presente

Risco de Prog.
< 3 anos
> 3 anos
< 3 anos
> 3 anos
< 3 anos
< 3 anos
> 3 anos

Peso
0.1
0.88
0.47
0.58
0.4
0.75
0.13

Para atribuir o peso às regras, foi feita uma análise multivariada, através do método de regressão linear, por sugestão do Prof. Paulo Roberto Guimarães, professor do
IMECC/UNICAMP, com a finalidade de obter uma relação matemática entre as variáveis
de entrada e a de saı́da e, a partir daı́, ponderar as regras. Esta análise foi necessária
devido a dificuldade dos especialistas ponderarem as regras.
O processo de inferência também foi feito pelo Método de Mamdani e a defuzzicação
pelo Método do Centro de Gravidade, assim como no modelo anterior.

3.4. Simulações
Com o intuito de verificar a confiabilidade dos resultados gerados pelo sistema,
foram feitas simulações com os mesmos dados dos pacientes do Hospital da Clı́nicas da
UNICAMP e do Hospital A. C. Camargo de São Paulo, utilizando as funções de pertinência
mostradas na Figura 7.
Os resultados foram analizados e mostraram-se muito pessimistas. Com o intuito
de melhorar os resultados deste modelo, adaptamos novamente as funções de pertinência
que descrevem os conjuntos fuzzy da variável de saı́da. A Figura 8 representa as funções
de pertinência aos conjuntos fuzzy de saı́da do sistema, obtidas por meio dos ajustes de
curvas.
Utilizando essas funções ajustadas, novas simulações foram feitas. Alguns resultados
que obtivemos encontram-se na Tabela 7 em termos de possibilidade, probabilidade e
probabilidade do caso real. A probabilidade do caso real foi calculada como no modelo
anterior, porém, desta vez, os 170 pacientes foram divididos em apenas dois grupos (pois
raramente acontece progressão) e, para cada grupo, calculamos a porcentagem de paciente
que progrediram.
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Figura 8: Funções de pertinência ajustadas assumidas pela variável Risco de Progressão.
A Tabela 6 mostra como foi feita a divisão dos grupos e a porcentagem de cada um.
Tabela 6: Porcentagem de pacientes que apresentaram progressão.
Grupo
I
II

Grau Hist.
baixo
alto

Porcentagem
4%
10%

Tabela 7: Alguns resultados obtidos pelo novo SBRF do Modelo 2.
Paciente
Estádio Ta
Grau baixo
Tamanho 1.7 cm
Cis ausente
Estádio Ta
Grau baixo
Tamanho 4 cm
Cis ausente
Estádio Ta
Grau alto
Tamanho 2,5 cm
Cis ausente
Estádio T1
Grau baixo
Tamanho 0.7 cm
Cis ausente
Estádio T1
Grau baixo
Tamanho 2 cm
Cis presente
Estádio T1
Grau alto
Tamanho 7 cm
Cis presente

Risco de Prog.

Possib.

Probab.

Caso real

< 3 anos
> 3 anos

0,08
0,93

7%
93%

0,3%
3,7%

< 3 anos
> 3 anos

0,11
0,90

11%
89%

0,42%
3,58%

< 3 anos
> 3 anos

0,33
0,69

32%
68%

3,25%
6,75%

< 3 anos
> 3 anos

0,24
0,78

24%
76%

0,94%
3,06%

< 3 anos
> 3 anos

0,32
0,69

32%
68%

1,28%
2,72%

< 3 anos
> 3 anos

0,87
0,14

86%
14%

8,65%
1,35%
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Ao observar a Tabela 7, notamos que a variável Grau Histológico possui grande
influência na predição do risco de progressão: paciente com tumores de baixo grau apresentaram menor probabilidade de progressão, enquanto os de alto grau apresentaram uma
maior probabilidade.
Analisando pacientes com a presença do Carcinoma in situ (Cis), notamos que estes
apresentam maiores chances do tumor progredir. Portanto a presença do Carcinoma in
situ piora o prognóstico do paciente, como era esperado.
Desta forma, os resultados do novo sistema baseado em regras fuzzy foram mais
otimistas e mais coerentes com a realidade dos pacientes.
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de Urologia, São Paulo.
Matheus, W. E. (2007). Carcinoma urotelial invasivo de bexiga: primário versus progressivo: análise multicêntrica de sobrevida global. Tese de Doutorado, FCM - UNICAMP,
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Resumo. Este trabalho mostra a comparação dos resultados obtidos pelo uso de duas
metodologias empregadas para o suporte à decisão na implementação de tratamentos de
produtos agrı́colas após a colheita, com o objetivo especı́fico de assegurar a qualidade
e conservação de tomates submetidos ao processo de secagem osmótica. Os resultados
previamente difundidos foram obtidos pelo uso da metodologia de superfı́cie de resposta,
segundo o software Statistica, e a comparação é realizada com os obtidos do uso da teoria
dos conjuntos fuzzy, segundo o toolbox do MATLABr . Foi analisado o efeito da composição
de duas variáveis independentes que caracterizam a solução osmótica: sal e ácido cı́trico,
em uma das variáveis dependentes que quantificam propriedades dos tomates como a perda
percentual de massa, a incorporação percentual de sólidos e a variação percentual no teor
de sólidos solúveis. Os resultados obtidos da comparação referida mostram concordância,
o que revela o uso da teoria dos conjuntos fuzzy como uma ferramenta útil e de fácil uso
para o processo de decisão para a implementação de tratamentos de produtos agrı́colas
após a colheita.

Palavras-chave: Sistemas de suporte a decisão, tomates, teoria fuzzy, secagem
osmótica
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1. Introdução
O uso de soluções contendo açúcares, sal e ácidos fracos em pré-tratamento osmótico
de frutas e hortaliças é uma alternativa promissora quando comparada à secagem convencional, pois apresenta vantagens como, por exemplo, a economia de energia, o aumento
no teor de sólidos e a melhorias na cor e no sabor do produto final. Além disso, o prétratamento osmótico em soluções concentradas e seu uso combinado a outros processos
como, por exemplo, o processo de secagem convectiva, têm sido efetivos na redução do
colapso estrutural de frutos delicados, mesmo quando processos agressivos, como congelamento ou tratamento térmico são posteriormente aplicados (Maestrelli et al., 2001),
resultando, portanto, em produtos com caracterı́sticas sensoriais apropriadas (Argandoña
et al., 2002; Camargo et al., 2007).
Esses argumentos levaram à pesquisa de Doutoramento (Camargo, 2005) que mostra,
dentre outros, os resultados da análise do efeito da composição da solução osmótica em
propriedades dos tomates como, por exemplo, a perda percentual de massa, a incorporação
percentual de sólidos e a variação percentual no teor de sólidos solúveis dos tomates submetidos a este tipo de processo de secagem, que foi realizada segundo a metodologia de
superfı́cie de resposta do software Statistica 6.0 (Statsoft Inc., 2001). As considerações subjetivas e imprecisas para a análise das variáveis envolvidas, como apresentadas na referida
pesquisa, revelam as mesmas como sendo da classe de variáveis do tipo lingüı́sticas e,
portanto, naturais do ser humano, o que, segundo Amendola et al. (2005), são as aptas
para a análise segundo a teoria dos conjuntos fuzzy, o que incentivou o desenvolvimento
de pesquisas anteriormente realizadas e somente divulgadas em congressos (Veiga et al.,
2007a,b), cujos resultados são mostradas no presente trabalho de pesquisa.

2. Material e Métodos
Ainda que os procedimentos experimentais encontrem-se detalhadamente descritos
em Camargo (2005), no que segue são apresentadas algumas especificações para a facilidade
de compreensão deste trabalho.
Os dados experimentais são referentes a tomates da variedade Andréia, tipo italiano, obtidos nas Centrais de Abastecimento de Campinas S.A. – CEASA, localizado em
Campinas/SP-Brasil, que foram processados no Laboratório de Frutas e Hortaliças do
Departamento de Tecnologia de Alimentos da Faculdade de Engenharia de Alimentos da
UNICAMP.
Os tomates foram acondicionados em caixas plásticas vazadas, contendo em média
17,5 kg, mantidos no laboratório à temperatura ambiente (25 ± 2◦ C) até atingirem a cor
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definida como “vermelha” ou “molho”. Para tal definição os tomates foram comparados
com a cartilha de padrão de cores estabelecida pelo Programa de Padronização de Horti
& Fruti do Estado de São Paulo (CEAGESP, 2005).
Após a seleção os tomates passaram por um processo de lavagem por imersão em
três etapas: 1) 20 min em solução de 100 mg/L de cloro ativo, 2) 10 min em solução de 50
mg/L do mesmo produto e 3) lavagem final em água limpa. Posteriormente esses tomates
foram cortados ao meio, as sementes foram retiradas, e foram submetidos ao tratamento
osmótico em uma solução com 65◦ Brix.
Foram realizados onze experimentos com distintas combinações das concentrações
de sal (NaCl (%)) e ácido cı́trico (AC(%)), todos com 25% p/p de sacarose e 40% p/p
de açúcares invertidos. O pré-tratamento osmótico foi realizado a temperatura de 45◦ C
durante 40 minutos, mantendo-se uma proporção fruto: xarope de 1:4, sob agitação de
250 ppm.
Para as análises segundo ambas as metodologias selecionadas, são consideradas as
variáveis independentes: NaCl (%) e AC (%), e as variáveis dependentes que são tomadas
uma a uma: a perda percentual de massa do produto (PM(%)), a incorporação percentual
de sólidos (IS (%)) e a variação percentual no teor de sólidos solúveis (VSS (%)).
Os conceitos e procedimentos estatı́sticos envolvidos na metodologia de superfı́cie de
resposta encontram-se brevemente descritos e exemplificados em (Barros Neto et al., 1995),
onde se encontram as referências clássicas desta que é das técnicas de otimização. Trata-se
de uma metodologia alternativa, dentre outras disponı́veis na literatura, para a busca de
um modelo matemático empı́rico capaz de descrever a relação entre as variáveis dinâmicas
observadas ao longo de um processo fı́sico-quı́mico, sempre que coletadas de acordo com um
planejamento estatı́stico adequado. Esta metodologia, portanto, se mostrou promissora
para a busca do modelo capaz de gerar conhecimentos do processo de secagem osmótica
dos tomates quando consideradas as variáveis PM, IS e VSS, que foram adequadamente
coletadas.
Assim, por exemplo, para a análise da variável PM, toma-se a tanto o que consta
da tabela 1, que mostra a enumeração e as especificações das condições dos experimentos
realizados referentes às concentrações de NaCl e AC, e os associados resultados obtidos de
PM, bem como o que mostra a Figura 1, que mostra a correspondente superfı́cie de resposta
resultante da inserção das referidas especificações no software Statistica 6.0 (Camargo,
2005).
A importância dos resultados que são mostrados na Figura 1 está relacionada à possibilidade da tomada de decisão sobre a especificação de intervalos de valores de concentrações de NaCl e AC na solução osmótica, em função dos valores de PM que apresentam
caracterı́sticas sensoriais apropriadas. Neste sentido, por exemplo, pode-se observar nesta
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Tabela 1: Enumeração e especificações dos experimentos realizados referentes às concentrações de NaCl e AC e a associada resposta em termos dos valores de PM.
Experimento NaCl(%) AC (%) PM (%)
1
2,65
3,50
25,68
2
2,65
6,00
27,13
5,85
3,50
30,25
3
4
5,85
6,00
28,94
5
2,00
4,75
26,36
6
6,50
4,75
34,63
4,25
3,00
24,85
7
8
4,25
6,50
21,99
9
4,25
4,75
23,25
4,25
4,75
23,25
10
11
4,25
4,75
23,25

Figura 1: Superfı́cie de resposta do efeito da concentração de NaCl e AC na PM, após 40
minutos de tratamento osmótico de tomate.
figura que valores de concentrações de NaCl em torno de 7% resultam em valores de PM
em torno de 40%, quase que independentemente dos valores de concentração de AC, sendo
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tal categoria de PM a que traduz o processo como sendo osmótico eficiente. Esse tipo de
observação, obtida da análise segundo intervalos imprecisos das variáveis envolvidas e estabelecidas de acordo com regras estabelecidas entre as mesmas, conforme o conhecimento
dos especialistas, as caracteriza, portanto, como aptas para serem também analisadas segundo a teoria dos conjuntos fuzzy, cujos princı́pios básicos brevemente comentados no
que segue, constam, por exemplo, em Pedrycz e Gomide (1998).
O conceito de conjuntos fuzzy foi criado em 1965 por Loft Zadeh, que caracteriza
um conjunto fuzzy por uma função que atribui graus de pertinência a cada um dos seus
elementos. A função de pertinência assume valores dentro do intervalo [0,1]. Formalmente, dado um conjunto universo U, A é considerado um subconjunto fuzzy de U se A é
representado por um conjunto de pares ordenados como:
A = {(x , µA (x)) ; x ∈ U ; µA (x) ∈ [0, 1]}
em que: µA (x) é a função de pertinência que determina com que grau x ∈ A.
Portanto, diferente da teoria de conjuntos clássica na qual a função de pertinência
assume apenas os valores zero - indicando que o elemento não pertence ao conjunto -, ou um
- indicando que o elemento pertence totalmente ao conjunto -, na teoria de conjuntos fuzzy,
os elementos podem estar associados a graus de pertinência entre zero e um, indicando
que os mesmos podem pertencer parcialmente a um ou outro conjunto, com um grau de
pertinência que deve ser determinado.
Por estar baseada em regras que descrevem linguisticamente a relação entre as
variáveis independentes (entrada) e a variável dependente (saı́da), este tipo de metodologia destaca-se pela sua simplicidade de formulação e interpretação, o que a torna uma
alternativa bastante atrativa para auxiliar o processo de tomada de decisão. Por serem
capazes de absorver incertezas, na utilização de regras fuzzy, uma mesma premissa pode
levar a diferentes consequências. O mecanismo utilizado para se obter uma única resposta
a partir de um conjunto de regras fuzzy recebe o nome de sistema de inferência que é
constituı́do de etapas que especificam também os processos denominados de fuzzificação e
defuzzificação, como segue esquematizado na Figura 2.
Para fazer uso desta teoria, portanto, devem ser criadas as regras linguı́sticas entre
as variáveis, o que segue com base no conhecimento de especialistas da área experimental,
bem como devem ser selecionados o tipo de funções de pertinência e os métodos de fuzzificação e defuzzificação segundo a interpretação do usuário do toolbox fuzzy do MATLAB.
As funções de pertinência selecionadas foram as do tipo triangulares, caracterizadas
pela terna (a,b,c), onde a e c determinam o suporte e b o ponto onde a função de pertinência
é máxima, como mostrado na Figura 3 e descrita matematicamente por:
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Figura 2: Esquema de um sistema de inferência fuzzy.


0



 x−a
µA (x) =






b−a
c−x
c−b

0

se x ≤ a
se a < x ≤ b
se b < x ≤ c
se c < x

(2.1)

Figura 3: Representação de funções de pertinência triangulares.
Foram selecionados os métodos de Mandani para a fuzzificação, que combina os
graus de pertinência associados aos valores de entrada através do operador Mı́nimo (min),
e o método do centro de gravidade para a defuzzificação.
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3. Resultados e Discussão
Primeiramente, com base no que é mostrado na Figura 1, foi elaborada a classificação das variáveis em questão, por meio da enumeração em nı́veis linguı́sticos, e foram
definidos os valores da terna (a,b,c), como requer esta metodologia. Para tanto foram considerados 14, 4 e 10 sub-nı́veis para as variáveis NaCl, CA e PM, respectivamente, todos
dentre 3 nı́veis linguı́sticos: baixa, média e alta concentração, resultndo no que é mostrado
na Figura 4. As informações que aparecem na Figura 4, quando inseridas no toolbox fuzzy
do MATLAB geram a representação das funções de pertinência das referidas variáveis,
como mostrado nas figuras 5, 6 e 7, respectivamente. Em seguida, também com base no
que é mostrado na Figura 1, foi criado o conjunto de regras linguı́sticas entre as variáveis
envolvidas, como mostrado na matriz de valores da tabela 2 (Veiga et al., 2007a,b).
A interpretação dos resultados mostrados nesta tabela 2 deve seguir de acordo com
a convenção da teoria fuzzy, na qual verifica-se, por exemplo, que o valor ressaltado de
PM, PM (2,5), referente ao nı́vel de PM encontrado na linha 2 e coluna 5, é o obtido
como função da composição dos nı́veis 2 de AC e 5 de NaCl, segundo os operadores lógicos
conectivos SE, E e ENTÃO como segue:
SE AC é do nı́vel 2 E NaCl é do nı́vel 5, ENTÃO PM é do nı́vel 2.

(a) NaCl

(b) AC

(c) PM

Figura 4: Classificação dos nı́veis das variáveis NaCl (4(a)), AC (4(b)) e PM (4(c)) e as
respectivas especificações dos valores “a” e “c” do suporte, e do valor “b” onde a função
de pertinência assume o valor máximo.
As regras estabelecidas na tabela 2, quando inseridas no toolbox fuzzy do MATLAB,
reproduz a variação de PM como função da composição de NaCl e AC, agora de acordo
com a teoria fuzzy, o que é apresentado na figura 8.
A comparação do que é apresentado nas figuras 1 e 8 permite concluir que ambas
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Figura 5: Representação das funções de pertinência para a variável NaCl.

Figura 6: Representação das funções de pertinência para a variável AC.

Figura 7: Representação das funções de pertinência para a variável PM.
Tabela 2: Conjunto de regras entre
NaCl e AC.
AC \ NaCl 1 2 3 4
1
7 6 4 3
2
7 5 5 3
3
6 5 5 3
4
6 5 5 4

as variáveis nı́veis de PM como função dos nı́veis de
5
3
2
2
3

6
2
1
2
3

7
3
2
2
4

8
3
3
3
4

9
4
4
4
5

10
5
5
5
6

11
6
6
6
7

12
7
7
8
9

13
8
8
9
10

14
9
9
10
10

as metodologias são capazes de reproduzir o conhecimento do especialista. Entretanto,
por ser de fácil manipulação, a obtenção deste tipo de resultado pelo uso do toolbox fuzzy
do MATLAB permite o suporte a decisão para vários cenários, o que pode ser facilmente
realizado pela seleção de valores especı́ficos de NaCl e/ou AC. Assim, para o caso em que
se seleciona um valor fixo de Nacl, como, por exemplo, o valor 6,9 %, pode-se buscar o
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Figura 8: Representação da variação de PM como função das concentrações de NaCl e AC
segundo a teoria dos conjuntos fuzzy.

efeito desejado em PM como função de distintos valores de AC, como os que mostram as
figuras 9(a), 9(b) e 9(c), que foram geradas movendo-se o cursor em valores de AC dos 3
nı́veis de classificação consideradas como baixa, média ou alta, neste exemplo especificados
como sendo 3,5 %, 5,2 % e 6,6 %, respectivamente.
A análise dos resultados apresentados nas figuras 9(a), 9(b) e 9(c), mostram que
o nı́vel da classificação resultante de PM é média, independentemente dos valores de AC
considerados, cujo valor de 36 % concorda qualitativamente com a análise ressaltada pela
pesquisa que usou da metodologia de superfı́cie de resposta, na qual, para o mesmo cenário,
mostra o valor de 40 %.
A conclusão sobre a concordância do uso das duas metodologias bem como a indicação da facilidade do uso do toolbox fuzzy do MATLAB para este tipo de análise justificam a continuidade do seu uso para a interpretação das outras variáveis que caracterizam
as propriedades dos tomates submetidos a este processo de secagem de acordo com distintas composições da solução osmótica.
Neste sentido, no que segue são mostradas as reproduções das regras para as
variáveis dependentes: incorporação percentual de sólidos (IS) e variação percentual no
teor de sólidos solúveis (VSS), como função da composição das variáveis NaCL e AC, que,
de forma análoga ao que foi realizado para PM, foram extraı́das de Camargo (2005) e
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(a) Visualização das regras
acionadas para a seleção dos
valores Nacl= 6,9 % e AC =
3,5 %.

(b) Visualização das regras
acionadas para a seleção dos
valores Nacl = 6,9 % e AC =
5,2 %.

(c) Visualização das regras
acionadas para a seleção dos
valores Nacl= 6,9 % e AC =
6,6 %.

Figura 9: Visualização das regras acionadas para alguns valores de NaCl, AC.
analisadas segundo a teoria dos conjuntos fuzzy por Veiga et al. (2007c).

Figura 10: Efeito da concentração de NaCl e AC na variável IS após 40 min pelo uso das
metodologias : (a) Superfı́cie de resposta e (b) teoria dos conjuntos fuzzy.
Na Figura 10 confirma-se que concentrações de AC maiores que 6,00% geraram
maiores valores IS para valores de NaCl cada vez maiores e a partir de 3,45, enquanto na
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Figura 11: Efeito da concentração de NaCl e AC na variável VSS após 40 min pelo uso
das metodologias : (a) Superfı́cie de resposta e (b) teoria dos conjuntos fuzzy.
Figura 10 confirma-se que o maior acréscimo no valor de VSS ocorre para os valores de AC
inferiores a 2,37% e superiores a 6,62%, combinadas com uma ampla faixa de concentração
de NaCl.
Além disso, como foi observado anteriormente para a variável PM, as discordâncias
quantitativas da comparação das partes (a) e (b) das Figuras 10 e 11, podem ser melhoradas, a partir de ajustes no estabelecimento das regras ou das funções de pertinência
estabelecidas, o que será realizado posteriormente e sempre, sob a orientação do especialista.

4. Conclusões
Os resultados obtidos segundo a metodologia baseada na teoria dos conjuntos fuzzy
(trabalho de pesquisa pioneiro na área de tecnologia pós-colheita da FEAGRI/UNICAMP)
mostram concordância qualitativa quando comparados com os obtidos da análise previamente realizada (usual na mesma área), fato que revela o uso da teoria dos conjuntos
fuzzy como mais uma ferramenta útil no processo de decisão de tratamentos de produtos
agrı́colas.

22

Veiga, Carmargo & Amendola

As discordâncias quantitativas sugerem ajustes no estabelecimento das regras ou
das funções de pertinência, o que pode ser realizado posteriormente.
O uso do toolbox fuzzy do MATLAB permite gerar distintos cenários das combinações das concentrações de NaCl e AC em função do valor desejado da variável dependente tomada como o indicador da eficiência do processo de secagem, o que é realizado
de forma muito simples, bastando para tanto navegar com o cursor nas figuras que reproduzem as regras, fato que sugere o uso do mesmo para outros processos de decisão para o
tratamento de produtos agrı́colas.
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23

CEAGESP, C. (2005).
Programa horti & fruti padrão – Classificação
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Resumo. Neste artigo estudamos as equações diferencial fuzzy com parâmetros e condições
iniciais interativas. A interatividade é dada pelo conceito de números fuzzy completamente
correlacionados (Carlsson et al., 2004). Nós consideramos o problema por dois caminhos
diferentes: o primeiro usa uma familia de inclusões diferenciais (Aubin e Cellina, 1984;
Hullermeier, 1997; Diamond, 2001) e o segundo usa o princı́pio de extensão, para solucionar a equação diferencial fuzzy. Concluı́mos que as soluções obtidas pelos dois caminhos
são idênticas. Nós também apresentamos um princı́pio de extensão para Números Fuzzy
Completamente Correlacionados e mostramos que o Teorema de Nguyen (Nguyen, 1978)
permanece válido neste ambiente.

Palavras-chave: Números Fuzzy Completamente Correlacionados; Princı́pio de
Extensão; Inclusão Diferencial Fuzzy; Equação Diferencial Fuzzy.

1. Introdução
Vamos iniciar considerando o problema de valor inicial
(
x0 (t) = f (x(t), w)
x(t0 ) =
x0 ,

(1.1)

com x0 , w ∈ R e f é uma função contı́nua.
Fazendo a mudança de variável y = (x, w), o problema de valor inicial (1.1) pode
ser escrito da seguinte forma:
(
y 0 (t) = F (y(t))
(1.2)
y(t0 ) =
y0 .
1 valtemircabral@yahoo.com.br
2 laeciocb@ime.unicamp.br
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Supondo que x0 e w são incertos e modelados por números fuzzy completamente
correlacionados X0 e W , y0 pode ser modelado pela distribuição de possibilidade conjunta
C de X0 e W . Portanto, é possı́vel relacionar o problema determinı́stico (1.2) com o
problema de valor inicial fuzzy
(
y 0 (t) = F (y(t))
(1.3)
y(t0 ) ∈
C.
A equação diferencial fuzzy (1.3) será abordada de duas formas diferentes. A primeira
abordagem foi sugerida por (Hullermeier, 1997) na qual a solução é dada pela seguinte
familia de inclusões diferenciais:
(
y 0 (t) = F (y(t))
(1.4)
y(t0 ) ∈
[C]α .
com [C]α o α-nı́vel do subconjunto fuzzy C.
A segunda abordagem é obtida por meio da aplicação do princı́pio de extensão da
solução determinı́stica do problema (1.2) como feito em (Mizukoshi et al., 2007; Oberguggenberger e Pittschmann, 1999). Em (Mizukoshi et al., 2007), o estudo é feito para
o caso em que a distribuição de possibilidade conjunta C é dada pelo mı́nimo entre dois
números fuzzy, isto é, os números fuzzy são não interativos.
Na seção 2, definimos o princı́pio de extensão para números fuzzy completamente
correlacionados e mostramos que o teorema de Nguyen (Nguyen, 1978) permanece válido.
Na seção 3, mostramos que a solução de (1.3) pode ser obtida através do princı́pio de
extensão similarmente a Mizukoshi et al. (2007) e Oberguggenberger e Pittschmann (1999).
Nós concluı́mos que esta solução coincide com a solução obtida pelo uso da abordagem de
Hullermeier, via inclusão diferencial.
Para exemplificar, aplicamos os métodos estudados para obter a solução do modelo
malthusiano com taxa de crescimento intrı́nseco fuzzy e condição inicial fuzzy.

2. Conceitos Básicos
A familia de todos os conjuntos compactos e não vazios de Rn será denotada por
K . Para A, B ∈ Kn and λ ∈ R as operações de adição e multiplicação por escalar são
definidas por:
n

A + B = {a + b : a ∈ A, b ∈ B} e λA = {λa : a ∈ A}.
Um subconjunto fuzzy A de R é dado por sua função de pertinência
µA : R −→ [0, 1]
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Os α-nı́veis do subconjunto fuzzy A são definidos por:
[A]α = {x ∈ R : µA (x) ≥ α} para 0 < α ≤ 1.
Se α = 0, [A]0 = {x ∈ R : µA (x) > 0} (o fecho do suporte de A).
O subconjunto fuzzy A é um número fuzzy se todos os seus α-nı́veis são intervalos
fechados e não vazios de R e o suporte de A
supp(A) = {x ∈ R : µA (x) > 0}
é limitado.
A familia de todos os números fuzzy será denotada por F(R).
Definição 2.1. Uma distribuição de possibilidade em R2 é um subconjunto fuzzy C de R2
com função de pertinência µC : R2 −→ [0, 1] satisfazendo µC (x0 ) = 1 para algum x0 ∈ R2 .
A familia das distribuições de possibilidade de R2 será denotada por F(R2 ).
Definição 2.2. Sejam A, B ∈ F(R) números fuzzy, então C ∈ F (R2 ) é chamada uma
distribuição de possibilidade conjunta se
max µc (x, y) = µA (x),
y

max µc (x, y) = µB (y),
x

para todo x, y ∈ R. Além disso, A e B são chamadas distribuições marginais de C.
Para uma distribuição de possibilidade conjunta C de A, B ∈ F(R), vale a relação
µC (x, y) ≤ min{µA (x), µB (y)}.
Definição 2.3. Os números fuzzy A e B são ditos não interativos se, e somente se, sua
distribuição de possibilidade conjunta C for dada por
µC (x, y) = min{µA1 (x), µA2 (x)}
ou equivalentemente,
[C]α = [A]α × [B]α ,
para todo par x = (x, y) ∈ R2 e todo α ∈ [0, 1].
Definição 2.4. Os números fuzzy A e B são ditos interativos se suas funções de pertinências µA e µB não tomam valores independentes uma da outra, isto é, qualquer mudança na função de pertinência µA (respectivamente µB ) interfere na função de pertinência
de µB (respectivamente µA ).
Observação 2.1: Para o caso em que a distribuição de possibilidade conjunta C é definida
a partir de uma t-norma, isto é,
µC (x, y) = T (µA (x), µB (y)),
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para todo (x, y) ∈ R2 . Dubois e Prade (Dubois e Prade, 181) definem os números fuzzy
A e B como fracamente interativos segundo a t-norma T .
Abaixo apresentamos uma importante classe de números fuzzy interativos chamada
completamente correlacionados (Carlsson et al., 2004). Este conceito aparece em estudos
feitos em Ahmad e Baets (2009) e Baetens e Baets (2009).
Definição 2.5. Dois números fuzzy A e B são ditos completamente correlacionados, se
existem q, r ∈ R, com q 6= 0, tais que sua distribuição de possibilidade conjunta é dada
por
µC (x, y) = µA (x).X{qx+r=y} (x, y)
(2.5)
= µB (y).X{qx+r=y} (x, y)
onde

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

1 se
0 se

qx + r = y
qx + r 6= y

é a função caracterı́stica da reta {(x, y) ∈ R2 : qx + r = y}.
Neste caso temos:
α
[C]α = {(x, qx + r) ∈ R2 : x = (1 − s)aα
1 + sa2 , s ∈ [0, 1]}
α
α
α
onde [A]α = [aα
1 , a2 ]; [B] = q[A] + r, para qualquer α ∈ [0, 1], e

µB (x) = µA ( x−r
q ), ∀x ∈ R.
Seguindo as idéias de Carlsson et al. (2004), nós formulamos o seguinte princı́pio de
extensão para números fuzzy completamente correlacionados.
Definição 2.6. Seja C uma distribuição de possibilidade conjunta com distribuições de
possibilidades marginais A e B, e seja f : R2 −→ R2 uma função contı́nua. Se A e B são
números fuzzy completamente correlacionados, então a extensão de f aplicada a (A, B) é
o conjunto fuzzy fC (A, B) cuja função de pertinência é definida por

sup
µ (x, y), se f −1 (u, v) 6= ∅


 (x,y)∈f −1 (u,v) c
µf (A,B) (u, v) =
C



0
, se f −1 (u, v) = ∅,
onde f −1 (u, v) = {(x, y) : f (x, y) = (u, v)}.
A seguir apresentamos o teorema 2.1, o qual pode ser interpretado como um generalização do teorema de Nguyen (Nguyen, 1978).
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Teorema 2.1. Sejam A, B ∈ F (R) números fuzzy completamente correlacionados, seja
C sua distribuição de possibilidade conjunta, e seja f : R2 −→ R2 uma função continua.
Então,
[fC (A, B)]α = f ([C]α ).
Prova 1. Seja g : R −→ R2 a função continua g(x) = f (x, qx + r).
Vamos dividir a prova em dois casos α > 0 e α = 0.
1) Para α > 0.
Seja (u, v) ∈ f ([C]α ), então existe (x0 , y0 ) ∈ [C]α , com µC (x0 , y0 ) ≥ α e (u, v) =
f (x0 , y0 ). Daı́,
µf

C

(A,B)

(u, v) =

sup
(x,y)∈f −1 (u,v)

µC (x, y) ≥ µC (x0 , y0 ) ≥ α,

isto é,
(u, v) ∈ [fC (A, B)]α .
Reciprocamente, seja (u, v) ∈ [fC (A, B)]α , então
µf

C

(A,B)

(u, v) =

sup
(x,y)∈f −1 (u,v)

µC (x, y) ≥ α,

de forma que f −1 (u, v) 6= ∅.
Agora,
µf (A,B) (u, v) =
sup
µC (x, y)
C

(x,y)∈f −1 (u,v)

=

sup
(x,y)∈f −1 (u,v)

=

µA (x).X{qx+r=y} (x, y)

sup
(x,xq+r)∈f −1 (u,v)

=

sup
x∈g −1 (u,v)

=

µA (x).X{qx+r=y} (x, xq + r)

µA (x)

sup
x∈[A]0 ∩g −1 (u,v)

µA (x)

= µA (x1 ) ≥ α,
para algum x1 ∈ [A]0 ∩ g −1 (u, v) uma vez que µA é semicontı́nua superiormente e [A]0 ∩
g −1 (u, v) é um conjunto compacto de R. Daı́, (u, v) ∈ f ([C]α ).
2) Para α = 0.
Considere U = {(u, v) : µf (A,B) (u, v) > 0} e V = {(u, v) : µC (u, v) > 0}.
C
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Vamos mostrar que U = f (V ), onde U = f echo(U ).
Seja (u, v) ∈ U , então µf (A,B) (u, v) =
sup
µC (x, y) > 0. ConsequenteC

(x,y)∈f −1 (u,v)

2

mente, existe (a, b) ∈ R com f (a, b) = (u, v) e µC (u, v) > 0, daı́
(u, v) ∈ f (V ).
Assim,
U ⊂ f (V ) ⊂ f (V ) = f (V ),
pelo fato que V é compacto e f é contı́nua.
Por outro lado, seja (u, v) ∈ f (V ). Então existe (a, b) ∈ V tal que f (a, b) = (u, v)
e µC (a, b) > 0.
Porém,
sup
µC (x, y) ≥ µC (a, b) > 0,
(x,y)∈f −1 (u,v)

por conseguinte (u, v) ∈ U .
Assim,
f (V ) ⊂ f (V ) ⊂ U ,
pois f é contı́nua. 2

2.1. Inclusão Diferencial
Considere a seguinte inclusão diferencial,
(

x0 (t)
x(t0 ) = x0

∈ F (t, x(t))
∈
X0 ,

(2.6)

onde F : [t0 , T ] × Rn −→ Kn é uma multifunção e X0 ∈ Kn .
Uma função x(., x0 ), com x0 ∈ X0 , é uma solução de (2.6) no intervalo [t0 , T ] se
é absolutamente contı́nua e satisfaz (2.6) para todo t ∈ [t0 , T ]. O conjunto atingı́vel no
tempo t ∈ [t0 , T ], associado ao problema (2.6), é o subconjunto de Rn dado por
At (X0 ) = {x(t, x0 ) : x(., x0 ) é solução de (2.6) }.
Uma generalização do problema (2.6), para modelar sistemas dinâmicos fuzzy, é
obtido substituindo o conjunto F (t, x) em (2.6) por um fuzzy, ou seja, podemos considerar
o problema de valor inicial fuzzy
(
x0 (t)
∈ Fe(t, x(t))
(2.7)
e0 ,
x(t0 ) = x0 ∈
X
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e0 ∈ F(Rn ).
onde Fe : [t0 , T ] × Rn −→ F(Rn ) é uma multifunção fuzzy e X
De acordo com Hullermeier (1997), o problema (2.7) é interpretado como a famı́lia
de inclusões diferenciais
(
x0 (t)
∈ [Fe(t, x(t))]α
(2.8)
e 0 ]α ,
x(t0 ) = x0 ∈
[X
onde [Fe(t, x(t))]α são os α-nı́veis de um subconjunto fuzzy Fe(t, x(t)).
Para simplificar a notação, vamos denotar por X0 o subconjunto fuzzy da condição
inicial.
Para cada α ∈ [0, 1], dizemos que x : [t0 , T ] −→ Rn , é uma α-solução de (2.7) se é
uma solução de (2.8).
O conjunto atingı́vel das α-soluções será denotada por At ([X0 ]α ) := Aα
t , t0 ≤ t ≤ T ,
isto é,
α
Aα
t = At ([X0 ] ) = {x(t, x0 ) : x(., x0 ) é solução de (2.8)}.
n
Aα
t são os α-nı́veis de um subconjunto fuzzy At (X0 ) ∈ F(R ) para todo t0 ≤ t ≤ T (para
mais detalhes, (ver: Diamond, 1999)). O subconjunto fuzzy At (X0 ) é dito o conjunto
atingı́vel do problema (2.6).

3. Equações Diferenciais com Coeficiente Fuzzy e Condição Inicial Fuzzy
Nesta seção estudamos as equações diferenciais fuzzy que possuem coeficientes e
condição inicial incertas, essas incertezas são modeladas por números fuzzy completamente
correlacionados. As equações diferenciais fuzzy são obtidas a partir de uma equação determinı́stica pela introdução de incertezas nos coeficientes e na condição inicial. Mizukoshi
et al. (2007) estudaram este problema supondo que os coeficientes e a condição inicial são
dados por números fuzzy não interativos.
Iniciamos considerando o problema de valor inicial
(
x0 (t) = f (x(t), w)
(3.9)
x(t0 ) =
x0 ,
onde f é contı́nua e x0 , w ∈ R.
Fazendo a mudança de variável y = (x, w), o problema de valor inicial (3.9) pode
ser reescrito como
(
y 0 (t) = F (y(t))
(3.10)
y(t0 ) =
y0 ,
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onde y 0 (t) = (x0 (t), 0), F (y(t)) = (f (x(t), w), 0) e y0 = (x0 , w).
Suponha que x0 e w são incertos e modelados pelos números fuzzy completamente
correlacionados X0 and W . O problema (3.10) transforma-se em
(
y 0 (t)
= F (y(t))
(3.11)
y(t0 ) = (x0 , w) ∈
C,
onde C é a distribuição de possibilidade dos números fuzzy completamente correlacionados
X0 e W .

3.1. Solução via princı́pio de extensão
Seja U um aberto de R2 tal que existe uma solução y(., y0 ) de (3.10) com y0 ∈ U
no intervalo [t0 , T ], e para todo t ∈ [t0 , T ], y(t, .) seja contı́nua em U . Então, podemos
definir o operador
Lt : U −→ R2 ,
por Lt (y0 ) = y(t, y0 ), que é a única solução de (3.10) e é contı́nua com relação a y0 .
A solução do problema (3.11), via principio de extensão, é o operador (Lt )C , este
operador é obtido pela aplicação do princı́pio de extensão (definição 2.6) no operador Lt .

3.2. Solução via inclusão diferencial
O problema (3.11), de acordo com a interpretação de Hullermeier (1997), pode ser
escrito como uma familia de inclusões diferenciais
(
y 0 (t) = F (y(t))
(3.12)
y(t0 ) ∈
[C]α .
α
Segundo Diamond (1999), a conjunto atingı́vel Aα
t = At ([C] ) são os α-nı́veis de
um subconjunto fuzzy At (C), onde At (C) ⊂ R2 , para cada α ∈ [0, 1] e cada t ∈ [t0 , T ].
Neste ponto podemos estabelecer seguinte teorema

Teorema 2: Seja U um subconjunto aberto em R2 e C a distribuição de possibilidade
conjunta dos números fuzzy completamente correlacionados X0 e W . Suponha que F seja
contı́nua, que para cada y0 = (x0 , w) ∈ U existe uma única solução y(·, y0 ) do problema
(3.10) e que y(t, ·) seja contı́nua em U . Então, para todo t ∈ [t0 , T ] vale a igualdade
(Lt )C (X0 , W ) = At (C).
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Em outras palavras, a solução via inclusão diferencial de (3.11) e a solução via princı́pio
de extensão coincidem.
Prova: Para prova o resultado desejado, basta mostrar que
[(Lt )C (X0 , W )]α = At ([C]α ), ∀α ∈ [0, 1].
Como por hipótese F é contı́nua e para cada y0 = (x0 , w) ∈ U existe uma única
solução para o problema (3.10) no intervalo [t0 , T ]. Então, para cada t ∈ [t0 , T ], o operador
Lt : U −→ R2 definido por Lt (y0 ) = y(t, y0 ) é a única solução do problema (3.10) e é
contı́nuo com relação a y0 = (x0 , w). Daı́, o operador (Lt )C é a única solução do problema
(3.11), via princı́pio de extensão e pelo teorema 2.1, temos a igualdade
[(Lt )C (X0 , W )]α = Lt ([C]α ), ∀α ∈ [0, 1].
Mas, dado α ∈ [0, 1], podemos escrever
At ([C]α ) = {(y(t, y0 ) : y(., y0 ) é solução de (3.10) }
= {Lt (y0 ) : y0 = (x0 , w) ∈ [C]α }
= Lt ([C]α ). 2
Exemplo 1: Considere o modelo malthusiano
(
x0 (t) = wx(t)
x(0) =
x0 ,
onde w é a taxa de intrı́nseca de crescimento.
O problema (3.13) pode ser reescrito como
(
(x0 (t), w0 (t)) = (wx(t), 0)
(x(0), w(0)) = (x0 , w).

(3.13)

(3.14)

A solução determinı́stica de (3.14) é dada por Lt (x0 , w) = (x0 ewt , w) a qual é
contı́nua.
Suponha que x0 e w sejam incertos e modelados pelos números fuzzy completamente
correlacionados X0 = (2; 3; 4) e W = (−5; −3; −1) cuja distribuição de possibilidade conjunta C é
µC (x, w) = µX0 (x).X{−2x+3=w} (x, y)
(3.15)
= µW (w).X{−2x+3=y} (x, w).
Temos que,
[X0 ]α = [α + 2, 4 − α], [W ]α = [2α − 5, 3 − 2α] e
[C]α = {(x, −2x + 3) ∈ R2 : x = (1 − s)(α + 2) + s(4 − α), s ∈ [0, 1]}.
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O problema (3.14) é substituı́do por
(
(x0 (t), 0) =
(x0 , w) ∈

(wx(t), 0)
C.

(3.16)

O problema (3.16) é interpretado por
(
(x0 (t), 0) =
(x0 , w) ∈

(wx(t), 0)
[C]α .

(3.17)

O conjunto atingı́vel de (3.17) é
At ([C]α ) = {x(t, x0 , w) : x(., x0 , w) é solução de (3.16)}
= {(x0 e−2x0 +3 , −2x0 + 3) : x0 = (1 − s)(α + 2) + s(4 − α), s ∈ [0, 1]}.

Por outro lado, Lt (x0 , w) = (x0 ewt , w) é uma função contı́nua. Com isto, o operador
(Lt )C é a solução de (3.16) via princı́pio de extensão e, pelo teorema (1), temos a igualdade
[(Lt )C (X0 , W )]α = Lt ([C]α ) = {(x0 ewt , w) : (x0 , w) ∈ [C]α }
= {(x0 e−2x0 +3 , −2x0 + 3) : x0 = (1 − s)(α + 2) + s(4 − α), s ∈ [0, 1]}.

Consequentemente, At (C) = (Lt )C (X0 , W ).

4. Conclusão
Neste trabalho fizemos uma revisão sobre números fuzzy completamente correlacionados e apresentamos um princı́pio de extensão neste ambiente. Relacionamos dois
métodos para estudar as equações diferenciais fuzzy com parâmetros completamente correlacionados, O primeiro método usa uma familia de inclusões diferenciais de acordo com a
proposta de Hullermeier, e o segundo usa a defuzzificação da solução crisp via princı́pio de
extensão. Mostramos que sob certas condições as soluções obtidas por ambos os métodos
são idênticas.

Referências
Ahmad, M. Z. e Baets, B. D. (2009). A predator-prey model with fuzzy initial populations.
Proceeding of IFSA-EUSFLAT Conference (CD-ROM), Lisbon, Portugal.

Equação Diferencial Fuzzy com Parâmetros Interativos
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Resumo. Neste artigo desenvolvemos um estudo sobre a dinâmica de disseminação da infecção conhecida por Toxoplasmose através de um sistema de equações diferenciais parciais
com coeficientes modelados por meio de regras fuzzy. Desta forma, adaptando o modelo
baseado no sistema equações dife-renciais parciais proposto por Angel (2004), sugerimos
um sistema de regras lingüı́sticas para incorporar a medida de transmissão da doença por
Toxoplasma gondii e realizamos simulações numéricas apresentando a difusão do parasita
e discutindo medidas de controle visando a diminuição da infecção.

Palavras-chave: Difusão de parasitas; Toxoplasmose; Métodos numé-ricos, Regras
fuzzy; Simulação computacional.

1. Introdução
No Brasil, desde inı́cio da década de 80, com o surgimento da Sı́ndrome da Imuno
Deficiência Adquirida - HIV, a toxoplasmose ganhou importância em saúde pública devido
ao número de casos de comprometimento da infecção. Segundo as estatı́sticas, cerca de
500 milhões de pessoas da população mundial apresentam reação sorológica positiva ao
parasita (Marobin et al., 2004).
1 elainec@ft.unicamp.br
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A toxoplasmose, também conhecida como “doença do gato”, é uma zoonose causada
pelo protozoário Toxoplasma gondii, único parasita capaz de desencadear a doença em seu
hospedeiro definitivo Felis catus, os gatos.
Os gatos são epidemiologicamente os hospedeiros mais importantes devido às excreções de oocistos, responsáveis pela perpetuação da infecção em diversas áreas do mundo.
Além disso, uma vez infectado por T. gondii, a reação será sempre positiva ao parasita.
A infecção causada por esse protozoário pode ser sintomática ou assintomática,
aproximadamente de 80% das infecções primárias são assintomáticas. As pessoas imunocompetentes dificilmente apresentam sintomas, entretanto em alguns casos podem ocorrer
dores musculares, febre e mal estar (Angel, 2004).
A infecção materna primária com Toxoplasma gondii, adquirida durante a gestação,
ainda é de elevada importância em nosso meio pelo fato de poder resultar em infecção fetal
com graves sequelas para a criança (Souza et al., 2010).
Quando ocorre com mulheres que adquirem a infecção durante a gravidez a doença é
chamada toxoplasmose congênita. Neste caso, a doença pode ocasionar aborto espontâneo,
morte do feto ou ainda ser a responsável por problemas fı́sicos e/ou mentais na criança.
No caso dos imunodeprimidos, pacientes com sı́ndrome HIV, pessoas que recebem quimioterapia, entre outras, onde a doença pode ser fatal (Hinrichsen, 2005).
O ciclo biológico do parasita inicia-se pela ingestão dos oocistos por gatos e outros
felinos, que eliminam esses oocistos ao solo.
Uma vez no solo, o parasita T. gondii é transportado pela chuva, vento, insetos,
aves, roedores, etc; por esta razão, as espécies silvestres, domésticas, os vegetais, a água
e, não obstante, o homem podem contaminar-se (Hinrichsen, 2005).
Deste modo, o presente trabalho tem por objetivo apresentar um estudo da dinâmica
de disseminação dessa doença através do estudo da difusão da concentração de parasitas
de T. gondii em uma população hospedeira de gatos.
Para tanto, utilizamos a taxa de transmissão parasita – hospedeiro como um parâmetro fuzzy. A idéia central do estudo é considerar os vários graus de infecção que depende
do número de parasitas ingeridos pelo hospedeiro, assim como proposto por Angel (2004),
mas com caracterı́sticas de imprecisão e das condições climáticas favoráveis ou não à
proliferação do parasita.
Dessa forma, nossa proposta é a modelagem da taxa de transmissão através de um
sistema de base de regras com interpretação epidemiológica conforme explicitado a seguir.
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2. Modelagem Matemática
O modelo utilizado no estudo avalia a difusão da concentração de pa-rasitas de T.
gondii em uma população hospedeira de gatos combinando um modelo de transmissão de
uma epidemia com a difusão do parasita.
O domı́nio considerado é uma área retangular Ω = {(x, y) ∈ [0, L] × [0, H]} e as
condições de contorno as de Neumann, assumindo, de acordo com Angel (2004), que:
• as taxas de natalidade e mortalidade da população de gatos são as naturais,
• a infecção nos gatos por T. gondii não os induzem à morte,
• uma vez infectado, o hospodeiro permanece assim por toda a sua vida,
• não são consideradas taxas de migração e imigração de gatos,
• a transmissão da epidemia se dá por contato adquirido entre a concentração de
parasita com gatos suscetı́veis,
• não é considerado o tempo transcorrido entre o consumo do parasita e a expulsão
do oocisto ao solo,
• a concentração de parasitas e a população do hospedeiro variam no espaço com o
tempo.
Deste modo, são consideradas populações de parasitas P (x, y; t) e de gatos que subdivididos em gatos suscetı́veis S(x, y; t) e infectados I(x, y; t), funções de (x, y; t), com
t ∈ [0, ∞), segundo o modelo:
∂S(x, y; t)
= γ (S(x, y; t) + I(x, y; t)) − λ (P (x, y; t)) S(x, y; t) − µS(x, y; t)
∂t
∂I(x, y; t)
= λ (P (x, y; t)) S(x, y; t) − µI(x, y; t)
∂t
µ 2
¶
∂P (x, y; t)
∂ P (x, y; t) ∂ 2 P (x, y; t)
= βI(x, y; t) − θP (x, y; t) + D
+
∂t
∂x2
∂y 2
onde:
• γ e µ são as taxas de natalidade e mortalidade, respectivamente, da população de
gatos;
• β é a taxa de parasitas excretados ao meio ambiente, por dia, por um gato infectado;
• θ é o decaimento natural do parasita;
• D é coeficiente de difusão do parasita, por unidade de área por tempo;
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• λ(P ) é a medida de transmissão do parasita ao gato suscetı́vel; e
• λ(P )S é a propagação de gatos suscetı́veis que tornam-se infectados ao consumir
P (x, y; t) parasitas.
Como condições iniciais e de contorno, assuminos:
Px (0, y; t) = 0,
Px (L, y; t) = 0,
Py (0, y; t) = kP ,
Py (x, H; t) = 0

com k constante positiva, e
P (x, y; 0) = P0 (x, y),
S(x, y; 0) = S0 (x, y),
I(x, y; 0) = I0 (x, y)
De acordo com Angel (2004), o processo infeccioso efetivo é dependente da quantidade P de parasitas ingerida pelo gato suscetı́vel, ou seja, existe quantidades mı́nima e
máxima de parasitas que devem ser ingeridas pelo hospedeiro para que se inicie o processo
infeccioso bem como para que se efetive a infecção.
Assim, decidimos desenvolver um sistema de base de regras fuzzy para a modelagem
da medida de transmissão λ(P ), considerando não só a quantidade de parasitas ingerida,
mas também, condições climáticas A tais como temperatura e umidade que, de acordo com
especialistas, também influenciam a disseminação do parasita dando condições favoráveis
ou não de procriação.
A saber, um sistema baseado em regras fuzzy tem sua ação esquematizada a partir
das componentes: (1) processador de entrada; (2) as regras ou base de conhecimento, composto por proposições da forma ”SE... ENTÃO”; (3) um método de inferência, onde cada
proposição é traduzida matematicamente por meio das técnicas da teoria dos conjuntos
fuzzy e (4) um defuzzificador ou processador de saı́da (Barros e Bassanezi, 2006).
Dessa forma, para a modelagem da medida de transmissão do parasita ao gato
suscetı́vel, consideramos um sistema de base de regras com duas entradas: P e A, e uma
saı́da: λ(P ).
Modelagens por meio de sistema de base de regras possibilitam que tarefas sejam
comandadas por meio de termos lingüı́sticos que, traduzidos pela teoria dos conjuntos
fuzzy, são utilizados para transcrever uma base de conhecimento, através de uma coleção
de regras denominadas base de regras fuzzy, a partir da qual se obtém uma relação fuzzy
que produzirá uma ação para cada entrada de condição ou estado (Barros e Bassanezi,
2006).

Estudo da propagação de Infecção por T. gondii

41

O conjunto de regras linguı́sticas utilizado na modelagem segue representado na
tabela 1:
Tabela 1: Conjunto de regras linguı́sticas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

If (Parasitas is baixa) and (Ambiente is hostil) then (transmissão is muito alta);
If (Parasitas is baixa) and (Ambiente is mediano) then (transmissão is muito baixa);
If (Parasitas is baixa) and (Ambiente is favorável) then (transmissão is baixa);
If (Parasitas is média) and (Ambiente is hostil) then (transmissão is baixa);
If (Parasitas is média) and (Ambiente is mediano) then (transmissão is baixa);
If (Parasitas is média) and (Ambiente is favorável) then (transmissão is média);
If (Parasitas is alta) and (Ambiente is hostil) then (transmissão is média);
If (Parasitas is alta) and (Ambiente is mediano) then (transmissão is alta);
If (Parasitas is alta) and (Ambiente is favorável) then (transmissão is muito alta);

Além da base de regras, são utilizadas funções de pertinência para a modelagem.
Considerando-se a população de parasitas como {baixa, media, alta}, o ambiente como
{hostil, mediano, f avoravel} e medida de transmissão da infecção sendo { muito, baixa,
media, alta, muito alta }, as funções de pertinência consideradas estão relacionadas na
figura 1.

Figura 1: Sistema de regras fuzzy.
Como pode ser observado nas funções de pertinência, para o número de parasitas
ingeridos, levou-se em consideração que: sendo a ingestão de parasitas P < 2 × 105 não
ocorre infecção e sendo P < 7 × 105 a infecção é efetiva. Caracterı́sticas do ambiente, bem
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como a medida de transmissão foram modeladas dentro de um intervalo [0, 1].
Como método de inferência utilizou-se o método de Mandani, e como defuzzificador
Centro de gravidade. A solução gerada pelo sistema de regras fuzzy associando as variáveis
P , A e λ(P ) é representada na figura 2:

Figura 2: Solução dada pelo controlador.
Com a modelagem da medida de transmissão, temos o modelo completo. A seguir,
são dados os encaminhamentos para as simulações e apresentados os cenários gerados.

3. Simulações
A solução do sistema proposto é dada baseada no método de diferenças progressivas
de acordo com Burden e Faires (1985). Para a discretização do domı́nio foram utilizados
1
1
e ∆y = ny
, de modo que xi = i∆x e
nx × ny subintervalos, com comprimentos ∆x = nx
yj = j∆y com i = 1, · · · , nx e j = 1, · · · , ny.
Dessa
h forma,
³ temos:
´i
(n)
(n)
(n+1)
(n)
e
Sk
= 1 − ∆t λ(P )k + µ − γ Sek + γ∆tIek
(n+1)
(n)
(n)
(n)
Iek
= [1 − µ∆t] Iek + λ(P )k ∆tSek
·
µ
¶¸
´
1
1
∆t ³ e(n)
(n+1)
(n)
(n)
Pek
= 1 − ∆t θ + 2D
Pek +D
+
2D
Pk−(ny+1) + Pek+(ny+1) +· · ·
2
2
2
∆x
∆y
∆x
´
∆t ³ e(n)
(n)
(n)
+D
Pk−1 + Pek+1 + β∆tIek
∆y 2
para k = 1, · · · , (nx ∗ (ny + 1)).

Aplicando as condições de fronteira, temos:
(n)

(n)

(n)
(n)
P̃k+(ny+1) − P̃k−(ny+1)
P̃k+1 − P̃k−1
(n)
=0e
= C P̃k
∆y
∆x
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daı́,
(n)

(n)

(n)

(n)

P̃k+1 = P̃k−1 e P̃k+(ny+1) = C∆xP̃k

(n)

+ P̃k−(ny+1)

Assim, substituindo na terceira equação do sistema apresentado acima, temos:
¶¸
·
µ
1
1
∆t e(n)
1
+
2D
−
CD
Pe(n) + 2D
P
+ ···
Pe(n+1) = 1 − ∆t θ + 2D
2
2
∆x
∆y
∆x
∆x2
∆t e(n)
(n)
+ 2D
P
+ β∆tIek
∆y 2
Levando-se em consideração as condições inciais temos, através do sistema numérico,
(n+1) e(n+1)
(n+1)
um cálculo recorrente que possibilita a determinação de Sek
, Ik
e Pek
.
As simulações realizadas geraram cenários considerando-se 5 gatos suscetı́veis em
cada nó da malha, além de 0.5×106 parasitas e coeficiente de difusão D = 0.005, conforme
adotado por Angel (2004), a principal idéia neste estudo é verificar a influência do ambiente
bem como a abordagem da transmissão do parasita através de regras fuzzy.
A taxa de parasitas excretados por um gato no solo foi considerada como β = 0.17,
a taxa de mortalidade de gatos µ = 0.025 e C = 0.6.
Considerando a taxa de natalidade de gatos γ = 0.048, o decaimento natural do
parasita θ = 0.05, em condições ambientais caracterizadas por hostil, 0.1; mediano, 0.5 e
favorável, 0.9, ao parasita, temos os cenários apresentados na figura 3 onde observa-se que
os gatos começam a infectar-se no local onde se coloca a concentração de parasitas, o que
contribui com o aumento da epidemia.
Em termos de influência do ambiente nessa propagação verifica-se que, em condições
favoráveis, a quantidade de parasita é consideravelmente maior que em confições de ambiente hostil, o que leva a quantidade de gatos sucetı́veis cair bruscamente, mostrando a
difusão do toxoplasma gondii.
Como medida de controle da difusão do parasita, simulamos o controle da taxa de
natalidade dos gatos e da taxa de decaimento do parasita no solo em ambiente caracterizado como indicado anteriormente: hostil, mediano e favorável, respectivamente.
Assim, admitindo-se γ = 0.024 e θ = 0.05 temos os cenários, apresentados na
figura 4, que mostram uma diminuição do número de gatos suscetı́veis o que acarreta na
diminuição do número de gatos infectados.
Constata-se novamente, conforme observado na figura 4, as caracterı́sticas do ambiente influenciando a quantidade de parasitas na região pois, em ambiente hostil é menor
sua propagação.
Para simular o controle da difusão de parasita no solo, através de produtos quı́micos,
considerou-se o dobro da taxa de decaimento natural utilizada anteriormente, θ = 0.1,
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Figura 3: Decaimento natural do parasita.
mantendo-se a taxa de natalidade dos gatos em γ = 0.048. Assim, variando-se o tipo de
ambiente temos, na figura 5, o controle do parasita, o espalhamento de gatos infectados
é menor, ou seja, com o controle de parasitas, o número de gatos infectados é menor e,
consequentemente, obtêm-se maior controle da epidemia.

4. Conclusões
O modelo estudado aborda uma descrição da dinâmica de difusão do parasita Toxoplasma gondii através de uma população hospedeira de gatos considerando a medida de
transmissão de T. gondii ao gato suscetı́vel como um parâmetro fuzzy.
A idéia principal foi considerar aspectos de imprecisão na modelagem da medida
de transmissão da toxoplasmose, de forma que a mesma levasse em consideração não
só caracterı́sticas intrı́nsecas de quantidade de parasitas ingeridos, necessária para uma
infecção, como também, caracterı́sticas do meio ambiente, propı́cio, ou não, à propagação
do Toxoplasma gondii.
Assim, através das simulações realizadas, podemos analisar o comportamento da
propagação da infecção em situações sem controle e com controle. As formas de controle
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Figura 4: Controle de natalidade de gatos.

adotadas nas simulações foram na natalidade de gatos e do decaimento do parasita.
Em todas as figuras geradas foram apresentados três cenários de propagação da epidemia: abordando o ambiente hostil, abordando o ambiente mediano e por fim, abordando
o ambiente favorável à proliferação do parasita.
Em condições favoráveis à proliferação do parasita, observamos que a quantidade
de gatos infectados aumenta o que contribui com o aumento da epidemia; já em condições
hostis de ambiente para a proliferação do parasita, a quantidade de gatos infectados é
menor o que condiz com as expectativas de especilistas que relacionam o aumento da
propagação da epidemia com épocas do ano, onde a proliferação do parasita é maior.
Dessa forma, podemos avaliar que a modelagem matemática da medida de transmissão da doença por T. gondii através de regras fuzzy agregou positivamente o estudo,
no sentido de, facilmente, incorporar novas variáveis à modelagem, além de suas caracterı́sticas de imprecisão, caracterı́sticas estas difı́ceis de serem mensuradas.
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Figura 5: Controle da difusão do parasita no solo.
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Resumo. O efeito maternal é a transmissão, ao longo de gerações, de uma qualidade individual tal que a sobrevivência, crescimento e fecundidade dos indivı́duos de uma população são
afetados pelas propriedades do ambiente em que os pais viviam. Nesse trabalho apresentamse dois modelos que descrevem mecanismos diferentes de dinâmicas populacionais relativos
ao efeito maternal e faz-se paralelamente uma análise matemática e de ecologia teórica. Com
o primeiro modelo mostra-se que numa população com efeito maternal a competição intraespecı́fica gera oscilações periódicas, quase periódicas e caóticas. No segundo modelo o estudo
da competição entre uma população governada por efeito maternal e outra com crescimento
logı́stico fornece a previsão teórica de que predominantemente uma população exclui competitivamente a outra, e que em determinadas condições a oscilação daquela com efeito maternal
é amortecida levando à coexistência. Na análise matemática de ambos os modelos são feitos
cálculos dos pontos de equilı́brio, análises de estabilidade local, de diagramas de oscilação e
de séries temporais.
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Biomatemática 20 (2010), 59–68

ISSN 1679-365X

Uma Publicação do Grupo de Biomatemática IMECC – UNICAMP
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Resumo. Neste trabalho temos como objetivo principal propor e analisar a dinâmica
espaço-temporal de modelos presa-predador que consideram a fuga e a perseguição de
uma espécie com relação à outra, supondo que os indivı́duos têm percepção apenas local.
Os modelos são formulados através de Redes de Mapas Acoplados, isto é, sistemas de
equações a diferenças acopladas pela dispersão. As simulações foram feitas para quatro
combinações de regras de movimentação: difusão para ambas as espécies, difusão para
as presas e taxia para os predadores, taxia para as presas e difusão para os predadores
e taxia para ambas as espécies. Concluı́mos que o comportamento da movimentação de
presas e predadores tem um papel relevante na sua dinâmica espaço-temporal e não pode
ser ignorado na modelagem destes sistemas.

Palavras-chave: presa-predador; taxia; dinâmica espaço-temporal.

1. Introdução
Muitos predadores concentram seu esforço por busca de presas em torno (ou nas
vizinhanças) de uma presa capturada. Este tipo de comportamento é conhecido como
“pesquisa em área restrita”. Os exemplos são numerosos e incluem espécies de pássaros,
moscas, joaninhas, entre outros (Kareiva e Odell, 1987). Estudos em campos da Suécia
mostram que joaninhas (P. cupreus) respondem à disponibilidade de suas presas movendose mais lentamente em áreas com altas densidades de afı́deos (R. padi ) (Bommarco et al.,
2007).
Além disso, existem casos mais simples de procura não aleatória, quando o organismo responde somente a informações locais (por exemplo, através do tato ou sabor).
1 dcmistro@gmail.com
2 ladiazrodrigues@gmail.com
3 priscilasjn@gmail.com
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Nestes casos, o organismo percebe apenas as diferenças de concentração do seu alimento
(ou da sua presa) em uma escala de distância relativamente pequena. Com base nestas
informações, ele se fixa ou abandona o local onde se encontra.
Com relação à movimentação das presas, há exemplos de presas cujo movimento
pode ser bem aproximado pela difusão simples como afı́deos R. padi (Bommarco et al.,
2007). No entanto, o comportamento de fuga e evasão de sı́tios com altas densidades de
predadores também é relatado (Biktashev et al., 2004).
Neste artigo, estudamos modelos presa-predador discretos, espacialmente distribuı́dos, descritos através de Redes de Mapas Acoplados. Consideramos que presas e/ou
predadores possuem percepção limitada ao sı́tio em que se encontram ou adotam uma
estratégia de pesquisa em área restrita. Assim, supomos que a taxa de movimentação de
uma espécie depende da densidade da outra espécie. Analisamos modelos em três cenários
diferentes, de acordo com o comportamento de movimentação de cada espécie.

2. Formulação do Modelo
No modelo proposto, a dinâmica consiste de dois estágios distintos: dispersão e
reação.
No estágio de dispersão vamos considerar que uma ou ambas as espécies movimentam-se em resposta ao estı́mulo emitido pela outra. Isto é, vamos supor que presas e/ou
predadores conseguem perceber a densidade da outra espécie no sı́tio em que se encontram,
de modo que a fração de indivı́duos que abandona cada sı́tio depende da densidade da outra
espécie neste sı́tio.
Para estabelecermos uma função que represente o coeficiente de dispersão das presas
µh (px,t ), consideramos que quanto maior (menor) a densidade de predadores em um sı́tio,
maior (menor) será a fração de presas que abandona este sı́tio, a cada geração. Desse modo,
para descrever a taxia negativa das presas com relação aos predadores vamos considerar
o coeficiente de dispersão das presas como função crescente da densidade de predadores.
No caso do coeficiente de dispersão dos predadores µp (hx,t ), quanto maior (menor)
a densidade de presas em um sı́tio, menor (maior) será a fração de predadores que deixa
este sı́tio, a cada geração. Para representar a taxia dos predadores com relação às presas,
o coeficiente de dispersão dos predadores será considerado uma função decrescente da
densidade de presas.
A dinâmica local do modelo considera crescimento de acordo com a equação de
Ricker para as presas na ausência de predadores (Neubert et al., 1995; Ricker, 1954; Allen,
2007; Neubert e Kot, 1992) e resposta funcional Holling do tipo I. Além disso, os predadores
não têm sobreposição de gerações.
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Assim, o modelo presa-predador discreto espacialmente estruturado com movimentação orientada para presas e predadores será descrito por dois sistemas de equações.
A fase de dispersão será dada pelo sistema:
X


h0x,t = (1 − µh (px,t ))hx,t +




y∈Vx

µh (py,t )
hy,t ,
4

X


0

=
(1
−
µ
(h
))p
+
p

x,t
x,t
p
x,t


µp (hy,t )
py,t ,
4

(2.1)

y∈Vx

e a fase de interação por:


 hx,t+1 = (h0x,t exp(a(1 − h0x,t ) − p0x,t ),
(2.2)


 p
0
0
x,t+1 = bhx,t px,t ,

onde hx,t e px,t são as densidades de presas e predadores no sı́tio x antes da dispersão;
h0x,t e p0x,t são as densidades de presas e predadores no sı́tio x após a dispersão; 0 <
µh (px,t ) < 1 e 0 < µp (hx,t ) < 1 são os coeficientes de dispersão das presas e dos predadores,
respectivamente; Vx = {(i, j − 1), (i − 1, j), (i, j + 1), (i + 1, j)} é a vizinhança considerada
para cada sı́tio e a, b > 0 são os parâmetros adimensionais da dinâmica local.
O esquema de movimentação com taxa de dispersão dependente da densidade corresponde na escala macroscópica, a uma equação diferencial parcial com fluxo composto
de difusão e taxia positiva dos predadores com relação às presas e negativa das presas com
relação aos predadores.
Escolhemos, para representar o coeficiente de dispersão das presas, a função:
µh (px,t ) =

µh
,
1 + exp(−βpx,t )

(2.3)

onde 0 < µh ≤ 1 é o valor máximo que µh (px,t ) pode assumir e β > 0.
Para representar o coeficiente de dispersão dos predadores, escolhemos:
µp (hx,t ) =

µp
,
1 + Ahx,t

(2.4)

onde 0 < µp ≤ 1 é o valor máximo que µp (hx,t ) pode assumir e A > 0. Note que A1 é a
densidade de presas para a qual a fração de predadores que deixa o sı́tio de origem cai à
metade de µp .
Consideramos então três cenários hipotéticos para o modelo formado pelos sistemas
(2.1) e (2.2), de acordo com as escolhas para µh e µp :
1) Presas dispersam-se por taxia local e predadores por difusão simples
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Neste cenário consideramos que os predadores não adotam nenhuma estratégia de
perseguição das presas e se dispersam aleatoriamente. As presas, por sua vez, se dispersam em resposta ao estı́mulo emitido pelos predadores. Assim, o coeficiente de dispersão
dos predadores µp é constante neste cenário. O coeficiente de dispersão das presas é
representado pela expressão (2.3).
Podemos citar como exemplo, o caso de moscas predadoras (C. albiceps) e moscas
presas (L. eximia). A interação presa-predador, neste caso, é caracterizada pelo fato de
que as larvas de moscas predadoras predam as larvas das moscas presas. Estudos recentes
mostram que as predadoras ovipositam de forma independente da presença de larvas de
presas, enquanto as presas evitam ovipositar onde já existem larvas de moscas predadoras
(Gião e Godoy, 2007).
2) Presas dispersam-se por difusão simples e predadores por taxia local
Nesta situação vamos supor que o habitat está repleto de recursos para as presas. Além disso, assumimos que as presas não apresentam comportamento de defesa
antipredador efetivo. Este comportamento é chamado de ingenuidade. Isto pode ocorrer
por uma falta de história com um dado predador, como por exemplo, quando uma espécie
predadora é introduzida em um habitat (Cox e Lima, 2006). Os predadores por sua vez,
percebem a densidade de presas no sı́tio em que se encontram e adotam a estratégia de
permanecer nos sı́tios com maiores densidades de presas. Neste cenário consideramos o
coeficiente de dispersão das presas µh como sendo constante. O coeficiente de dispersão
dos predadores é representado pela expressão (2.4).
3) Presas e predadores dispersam-se por taxia local
Neste cenário, as presas evitam permanecer em sı́tios nos quais a densidade de
predadores é alta, enquanto os predadores tendem a abandonar sı́tios nos quais a densidade
de presas é baixa. Desta forma, os coeficientes de dispersão das presas e dos predadores
são dados pelas expressões (2.3) e (2.4), respectivamente.
As interações presa-predador entre algumas espécies de joaninhas e afı́deos podem
ilustrar este cenário. As joaninhas conseguem perceber a presença de suas presas. Já
os afı́deos parecem ser indefesos e desamparados com relação ao ataque dos insetos. Entretanto, foi observado que diferentes espécies de afı́deos têm capacidade de perceber seu
predador e manifestar algum mecanismo de defesa (Dixon, 1973). Este constitui um exemplo, entre muitos, de interações onde ambas as espécies, presas e predadores adotam como
estratégia abandonar ou permanecer no sı́tio em que se encontram, em resposta à densidade da outra espécie.
Poderı́amos ainda modelar outros cenários através da taxa de movimentação dependente da densidade, como por exemplo, o caso de plantas carnı́voras que predam pequenos
insetos atraindo-os por meio de odores. Neste caso, o predador é imóvel (µp = 0) e o coefi-
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ciente de dispersão da presa µh (px,t ) é uma função decrescente da densidade de predadores
(atração).

3. Simulações
O objetivo das simulações é examinar os efeitos das diferentes estratégias adotadas
por presas e predadores em sua dinâmica espaço-temporal.
Desenvolvemos simulações do modelo aplicando os sistemas (2.1) e (2.2) para diferentes escolhas dos parâmetros da dinâmica, com as funções de movimentação percorrendo
os cenários 1, 2 e 3.
Nestas simulações tomamos como condição inicial uma distribuição aleatória de ambas as espécies em uma pequena região retangular no centro do domı́nio. Com relação aos
parâmetros envolvidos nos coeficientes de dispersão orientada das presas e dos predadores,
fixamos β = 10 e A = 10. Nas figuras que representam a distribuição espacial, os sı́tios
mais escuros (claros) representam densidades mais altas (baixas).
Variamos os parâmetros da dinâmica local, tomando valores dentro e fora da região
de estabilidade do equilı́brio de coexistência. Comparamos os resultados obtidos nos três
cenários estabelecidos acima. Além disso, comparamos estes resultados com o caso de difusão para ambas as espécies. Esta comparação tem por objetivo fornecer subsı́dios para a
modelagem de sistemas presa-predador. Estratégias diferentes podem representar espécies
distintas ou mesmo diferentes predadores. Nestes casos, a comparação não faria sentido.
No entanto, nossa idéia é avaliar os efeitos da omissão (ou consideração) das diferentes
estratégias de movimentação nas previsões que podem advir dos modelos matemáticos.
Observamos, inicialmente, que os resultados podem ser significativamente distintos,
dependendo dos parâmetros da dinâmica e de movimentação e das condições iniciais.
Há uma região dos parâmetros da dinâmica em que os resultados do caso difusivo não
são alterados pela movimentação orientada. Para valores de a e b dentro da região de
estabilidade do equilı́brio de coexistência da dinâmica local, os cenários 1, 2 e 3 levam à
mesma distribuição espacial estável homogênea do caso difusivo para presas e predadores,
desde que os parâmetros de dispersão, µh e µp , estejam fora da região de instabilidade
difusiva (Silveira, 2009).
Ao compararmos os cenários 1, 2 e 3 com o caso difusivo, escolhemos as constantes
µh e µp em (2.3) e (2.4) correspondendo aos coeficientes de dispersão por difusão das
presas e dos predadores, respectivamente.
Para a = 0, 9 e b = 1, 75, com µh = 0, 95 e µp = 0, 05, isto é, na região de instabilidade difusiva do equilı́brio homogêneo de coexistência, observamos que, em comparação
com o caso difusivo, a densidade total de presas aumenta e a densidade total de predadores
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Figura 1: (a) Variação da densidade total de presas; (b) Variação da densidade total de
predadores; a = 0, 9, b = 1, 75, µh = 0, 95 e µp = 0, 05; curva vermelha (caso difusivo);
curva verde (cenário 1); curva azul (cenário 2); curva preta (cenário 3).
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Figura 2: Distribuição espacial das presas após 1000 iterações no cenário 1 (a) e no cenário
2 (b) para a = 0, 9, b = 1, 75, µh = 0, 95 e µp = 0, 05.
diminui nos cenários 1 e 3. As densidades totais de presas e predadores assumem valores
constantes no caso difusivo e nos cenários 1 e 3, enquanto no cenário 2 temos oscilações
para ambas as espécies (Figura 1).
Quando as presas abandonam sı́tios com altas densidades de predadores, sua densidade total aumenta, enquanto a densidade dos predadores diminui. Quando apenas os
predadores reagem à densidade de presas, ocorrem oscilações nas densidades totais.
Na distribuição espacial formam-se padrões heterogêneos estáveis para o caso difu-
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sivo e para os cenários 1 e 3, como ilustrado na Figura 2(a), para as presas no cenário 1. No
cenário 2, onde apenas os predadores utilizam taxia, a distribuição espacial heterogênea
não é constante no tempo, ou seja, observamos a formação de um padrão heterogêneo
dinâmico (Figura 2(b)). A distribuição espacial dos predadores apresenta comportamento
semelhante em todos os casos.
(b)
200

1500

150
predador

presa

(a)
2000

1000

100

500

50

0
0

50

100

150

200

250

300

0

350

0

100

200

tempo

300

400

500

600

tempo

Figura 3: (a) Variação da densidade total de presas; (b) Variação da densidade total de
predadores; a = 3, 5, b = 1, 1, µh = µp = 0, 9; curva vermelha (caso difusivo); curva verde
(cenário 1); curva azul (cenário 2); curva preta (cenário 3).
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Figura 4: Distribuição espacial das presas cenário 2 para (a) a = 3, 5, b = 1, 1 e µh = µp =
0, 9 e (b) a = 1, 1, b = 2, 5 e µh = 0, 2 eµp = 0, 4.
Para a = 3, 5, b = 1, 1 e µh = µp = 0, 9, a coexistência é impossı́vel na ausência
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de difusão, a população de predadores vai à extinção. Entretanto, ao considerarmos a
movimentação por difusão, as espécies passam a coexistir. Observamos que todas as
estratégias (cenário 1, 2 ou 3) beneficiam os predadores e podem causar oscilações de
grande amplitude para as presas (Figura 3). A estratégia que mais beneficia os predadores
é a do cenário 2 (curva azul na Figura 3(b)). As oscilações das presas com maior amplitude
correspondem ao cenário 3, no qual ambas as espécies se movimentam por taxia. O caos
espacial prevalece em todas estas situações, como exemplificado na figura 4(a) para as
presas no cenário 2.
Utilizando os mesmos parâmetros da dinâmica (a = 3, 5 e b = 1, 1) e mudando os
parâmetros de dispersão para µh = µp = 0, 1, podem ocorrer mudanças significativas no
comportamento das soluções. Quando as presas evitam a presença dos predadores, isto
é, nos cenários 1 e 3, os predadores podem ir à extinção, havendo coexistência apenas no
caso difusivo ou quando os predadores têm dispersão orientada com relação às presas e
estas movimentam-se por difusão.
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Figura 5: Distribuição espacial dos predadores, no cenário1 (a) e no cenário 3 (b) para
a = 1, 5, b = 2, 5, µh = 0, 2 e µp = 0, 9.
Ondas espirais na distribuição espacial das presas e dos predadores podem ocorrer
nos cenários 1, 2 e 3. Na figura 4(b) apresentamos a distribuição espacial das presas,
no cenário 2 para a = 1, 1, b = 2, 5, µh = 0, 2 e µp = 0, 4. A distribuição espacial dos
predadores é semelhante. As densidades totais de presas e predadores oscilam no caso
difusivo e nos três cenários.
A movimentação dependente da densidade local pode alterar a distribuição espacial
das espécies. Escolhendo a = 1, 5, b = 2, 5, µh = 0, 2 e µp = 0, 9, observamos que não
se formam padrões espirais no caso difusivo e no cenário 1. A Figura 5 (a) ilustra a
distribuição dos predadores no cenário 1. Estes padrões aparecem apenas nos cenários 2 e
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3. A Figura 5(b) mostra ondas espirais na distribuição dos predadores para o cenário 3. A
distribuição espacial das presas é semelhante. As densidades totais de presas e predadores
oscilam em todos estes casos.

4. Conclusões
As simulações desenvolvidas neste trabalho mostram que os resultados do modelo
estudado (2.1)-(2.2) podem ser significativamente alterados pela escolha do esquema de
movimentação dos indivı́duos.
Mais especificamente, a taxa de movimentação dependente da densidade local desempenha um papel relevante nas previões de modelos discretos presa-predador do tipo
(2.1)-(2.2), mostrando que a estratégia de movimentação local das espécies pode ser determinante para a sua dinâmica espaço-temporal.
Entre as modificações que podem ocorrer no comportamento espaço-temporal das
populações, de acordo com os processos de movimentação escolhidos, observamos que: podem ocorrer ondas de perseguição-evasão na distribuição espacial das espécies; a dispersão
orientada das presas pode promover a extinção dos predadores para valores dos parâmetros
em que havia coexistência no caso difusivo; a dispersão orientada dos predadores pode
promover aumentos na sua densidade e queda na densidade de presas, além disso, pode
promover oscilações nas populações de presas e predadores.
Não desenvolvemos condições analı́ticas de instabilidade para a movimentação por
taxia. Entretanto, experimentos numéricos com os modelos formulados mostram que
padrões espaciais heterogêneos estáveis podem ser obtidos para determinados valores dos
parâmetros envolvidos nas funções de movimentação. Além disso, padrões caóticos e ondas
espirais também podem ser encontrados.
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1. Introdução
No estudo de dinâmica de populações é bem conhecido que em algumas situações
o tamanho das populações oscila periodicamente (Murray, 2002). Para explicar essas oscilações são feitas duas hipóteses principais (Inchausti e Ginzburg, 2009). A primeira
hipótese é a de que mecanismos exógenos (Lack, 1954), extrı́nsecos à população, regulariam essas oscilações. É amplamente documentado que o pico populacional de alguns
mamı́feros é sincronizado com o declı́nio da vegetação (Stenseth e R., eds). As relações de
predador-presa também são responsáveis por oscilações de densidade populacional (May e
McLean, 2007). A segunda hipótese é a de mecanismos endógenos (intrı́nsecos), processos
intraespecı́ficos de autorregulação com múltiplas possı́veis origens. Na hipótese original,
associavam-se caracterı́sticas fisiológicas à regulação da densidade populacional (Christian, 1950), caracterı́sticas estas denominadas de qualidade do indivı́duo. Nos últimos
anos houve um aparente ressurgimento dessa hipótese, baseado em uma premissa de que
mecanismos que atuam nos indivı́duos podem gerar grandes efeitos dinâmicos em nı́vel
populacional.
Dentre a classe de mecanismos endógenos está o efeito maternal, que pode ser
definido como uma transmissão, através de gerações, de uma qualidade individual tal que
a sobrevivência, crescimento e fecundidade da prole são afetados pelas propriedades do
ambiente em que os pais viviam (Ginzburg, 1998). Estudos mostraram que a dinâmica
de oscilações no tamanho da população de mariposas e de lobos do nordeste da América
(Ginzburg e Taneyhill, 1994; Inchausti e Ginzburg, 1998) pode ser modelada usando efeitos
maternais com poucos parâmetros e ajustando de forma bem eficiente as séries temporais
de dados experimentais. Essas oscilações foram evidenciadas mesmo em populações muito
distantes geograficamente e em contextos diferentes.
No presente trabalho, inicialmente analisamos matematicamente o modelo proposto
por Ginzburg e Taneyhill (1994) – Seção 3 – em que numa dada espécie existe um tradeoff
entre densidade e qualidade média, mecanismo subjacente ao efeito maternal. Esse modelo
serve de base para a Seção 4, na qual propomos e analisamos um modelo de competição entre duas populações, uma com efeito maternal e outra de crescimento logı́stico. O objetivo
desse estudo é utilizar os cálculos dos pontos de equilı́brio, análises de estabilidade local,
de diagramas de oscilação e de séries temporais para definir as possı́veis dinâmicas populacionais dos modelos. E com base nessas dinâmicas esclarecer as implicações ecológicas
teóricas das previsões para o acoplamento das populações sob efeito maternal e de crescimento logı́stico. Também é objetivo demonstrar, através de um modelo matemático, que
a ocorrência das oscilações geradas pelo efeito maternal depende do contexto no qual a
população se insere.
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2. O modelo
Para modelar a evolução temporal de uma população, podemos utilizar abordagens
discretas ou contı́nuas. Ambos os modelos possuem aplicações diferentes. Modelos discretos se aplicam a populações com estações reprodutivas bem definidas e sem sobreposição
de gerações. Entretanto, buscando uma descrição simplificada, o trabalho de Ginzburg e
Taneyhill (1994) propõe um modelo discreto para uma população cujo crescimento é uma
função da quantidade de indivı́duos e da qualidade média deles. Nesse modelo, as qualidades individuais podem ter uma distribuição não uniforme na população, mas apenas a
transmissão de uma qualidade média da população será utilizada aqui para examinar sua
influência na dinâmica populacional.
A subjetividade, assim como a complexidade do conceito de qualidade, são inquestionáveis (Inchausti e Ginzburg, 2009). Caracterı́sticas morfológicas, genéticas ou
ambientais, entre muitas outras, podem ser correlacionadas à qualidade de um indivı́duo.
Entretanto, o peso médio por indivı́duo foi escolhido para representar a qualidade média
de uma geração, simplificando dessa forma uma caracterı́stica multidimensional a apenas
uma dimensão.
O sistema de equações (2.1) descreve o mecanismo endógeno, sendo Nt o tamanho
da população e Xt a qualidade média da população na geração t:
Nt+1 = Nt RF (Xt ),

(2.1a)

Xt+1 = Xt M G(Nt+1 ).

(2.1b)

No modelo (2.1) vemos que o tamanho de uma população depende da qualidade
média da população que a precede, enquanto a qualidade de vida média de uma geração
depende de seu tamanho. O efeito maternal introduz um retardo na resposta da população
às mudanças no ambiente, um efeito de inércia. Esse tempo de retardo corresponde ao
tempo de geração, que consiste no intervalo de tempo entre o nascimento e o inı́cio da
idade apta para reprodução. Para que ocorra o efeito de retroalimentação negativa, a
função F (X) deve ser monotônica crescente e G(N ) monotônica decrescente. O efeito
maternal se trata de uma competição intraespecı́fica com atraso.
A constante R é a taxa máxima de crescimento da população e M é a taxa máxima
de crescimento da qualidade média dos indivı́duos. Ambos devem ser maiores que 1 para
que um crescimento se realize. Tanto F (X) quanto G(N ) modulam os valores reais de
suas respectivas taxas, tornando-as dinâmicas e limitadas pelos valores de R e M .
Nesse modelo também é suposto que a capacidade suporte do ambiente é fixa. Isso
possibilitou que os sistemas de equações do modelo fossem reescalonados, dividindo o
número de indivı́duos N de cada espécie pela capacidade suporte K (e.g., uma população
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N = 0, 1 para uma capacidade suporte K = 1000, na verdade corresponderá a uma
população com 100 indivı́duos).

3. Competição intraespecı́fica
Para modelar oscilações populacionais de Lepidópteras, Ginzburg e Taneyhill (1994)
propuseram funções F (X) e G(N ) (veja a Figura 1), tais que o sistema (2.1) reescalonado
fica:
Xt
,
1 + Xt
1
.
= Xt M
1 + Nt+1

Nt+1 = Nt R

(3.2a)

Xt+1

(3.2b)

Figura 1: Funções de retroalimentação F (X) e G(N ).
Os pontos fixos desse sistema são P1 = (0, 0) e P2 = (M − 1, 1/(R − 1)). Após a
linearização desse sistema em torno dos pontos de equilı́brio obtivemos que os autovalores
e autovetores da matriz jacobiana no ponto P1 são λ11 = 0, λ12 = M e r11 = [1, 0], r12 =
[0, 1], respectivamente. No ponto P2 tem-se o par de autovalores complexo-conjugados

λ21 = λ∗22 =

√
RM +R+M −1+i 3R2 M 2 −2R2 M −2RM 2 −1+2R+2M −R2 −M 2
.
2RM

Os autovalores do ponto P1 são reais e satisfazem λ11 = 0, λ12 > 1, para quaisquer
valores de M > 1, R > 1, tornando a direção r11 = [1, 0] estável e a direção r12 =
[0, 1] instável , enquanto os autovalores λ21 , λ22 , são complexo-conjugados e satisfazem
|λ21 | = 1, |λ22 | = 1, para quaisquer valores de M > 1, R > 1, indicando que o ponto
P2 é neutramente estável e que esse sistema é estruturalmente estável nesses intervalos de
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parâmetros∗ . As Figuras 2(a) e 2(b) exibem um retrato de fase tı́pico desse sistema e uma
dada região ampliada, respectivamente. Nesse retrato de fase o que aparentemente são
linhas cheias, na verdade são movimentos quase-periódicos. Para cada condição inicial no
centro de uma ilha temos um movimento periódico. É possı́vel mostrar que para condições
iniciais próximas das bordas do retrato de fase 2(a) a dinâmica é sensı́vel às condições
inciais, uma indicação clara de que as soluções são caóticas nessa região. Como exemplo,
para R = 3, M = 10 tomamos as condições iniciais (X0 , N0 ) = (500, 400) e (X0 , N0 ) =
(501, 400), que na escala logarı́tmica estão próximas ao ponto (ln(X0 ), ln(N0 )) = (6, 3). A
Figura 3 exibe a sensibilidade às condições para esse caso.

Figura 2: (a) Retrato de fase com escala logarı́tmica nos dois eixos e com estrutura
hamiltoniana para R = 3 e M = 10, (b) recorte do retrato de fase ampliado numa dada
região e suas cadeias de ilhas em evidência.
Com a parte imaginária dos autovalores no ponto fixo P2 , ω ≡ Im[λ21 ] = Im[λ22 ]
obtém-se o perı́odo aproximado T = 2π/ω da oscilação da população N como função de
M e R (veja a Figura 4)
T =√

3R2 M 2

−

2R2 M

4πRM
,
− 2RM 2 − R2 − M 2 + 2R + 2M − 1

(3.3)

sem perder de vista que, na verdade, o movimento em torno desse ponto fixo é essencialmente quase-periódico. Para estudarmos a amplitude e o intervalo de oscilação da
população foram elaborados o que chamamos de diagramas de oscilação (veja a Figura
5). Para construir esses diagramas usamos o método empregado na elaboração de diagra∗ Isso é corroborado pelas simulações numéricas, mas para provarmos analiticamente que a estabilidade
é neutra nesses intervalos de parâmetros devemos utilizar a teoria da variedade central.
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Figura 3: Sensibilidade às condições iniciais para R = 3, M = 10 com as condições inicias
(X0 ; N0 ) = (500, 400) e (X0 ; N0 ) = (501, 400).

³
´
1
Figura 4: Perı́odo aproximado nas localidades do ponto de equilı́brio P2 = M − 1, R−1
como função de R e M .

mas de bifurcação. Dessa forma, podemos estimar a amplitude, o intervalo e o perı́odo
aproximado da oscilação em função dos parâmetros R e M utilizando os diagramas de
oscilação (Figura 5) e o gráfico do perı́odo (Figura 4). As Figuras 6(a) e 6(b) exibem o
comportamento tı́pico das séries temporais resultantes do sistema (3.2).
Na série temporal da Figura 6(a) a oscilação ocorre entre 13 e 14 gerações e na série
temporal da Figura 6(b) o ciclo tem um perı́odo exato de 11 gerações. Substituindo os
valores dos parâmetros (R = 1, 5 e M = 3) e (R = 2, 25 e M = 3) na equação (3.3) obtemos
um perı́odo aproximado de T = 13, 7 em (a) e T = 10, 8 em (b). Os valores escolhidos
para os parâmetros R e M são próximos aos utilizados por Ginzburg e Taneyhill (1994)
para ajustar os dados às oscilações das mariposas.
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Figura 5: Diagramas de oscilação para N0 = 3, X0 = 3 e: (a) M = 3 e (b) R = 1, 5.
Variando R e M obtemos movimentos quase periódicos e periódicos.

Figura 6: Séries temporais do sistema (3.2) para (a) R = 1, 5 e M = 3 e (b) R = 2, 25 e
M = 3.

4. Efeito maternal × Crescimento logı́stico
Uma grande quantidade de espécies cresce de acordo com o modelo logı́stico, que
possui uma versão discreta conhecida como equação de Ricker (ver: Rockwood, 2006, pág.
51), dada por:
Nt+1 = Nt er[1−Nt /K] ,

(4.4)

onde r é a taxa de crescimento intrı́nseco per capita da população e K é a capacidade
suporte do ambiente.
Com base nesse modelo de Ricker (4.4) e no modelo de efeito maternal (3.2), propusemos o modelo (4.5) para estudar a interação de uma população que apresente efeito
maternal Ntm , da qual a qualidade média por indivı́duo é Xtm , com uma população com

54

Souza, Louzada, Pace, Santana, Barros & Pinheiro

l
crescimento logı́stico, mas cuja próxima geração Nt+1
depende da população total da
m
l
geração passada (Nt + Nt ). Isso representaria uma competição interespecı́fica por um ou
mais recursos comuns, com as equações:

m
Nt+1
= Ntm R

Xtm
,
1 + Xtm

l
= Ntl er[1−(Nt
Nt+1

m

m
Xt+1

(4.5a)

+Ntl )/K ]

,
1
= Xtm M
,
m + N l )/K
1 + (Nt+1
t+1

(4.5b)
(4.5c)

Novamente, supomos que a capacidade suporte K do ambiente é fixa. Dividindo
as equações (4.5a) e (4.5b) por K em ambos os lados podemos eliminá-lo do conjunto de
equações (4.5) reescalonando as populações. Assim, o sistema (4.5) fica:
Xtm
,
1 + Xtm
m
l
= N l er(1−Nt −Nt ) ,

m
Nt+1
= Ntm R

(4.6a)

l
Nt+1

(4.6b)

t

m
= Xtm M
Xt+1

1
1+

m
Nt+1

l
+ Nt+1

,

(4.6c)

O ponto fixo trivial desse sistema é a origem P = (0, 0, 0), onde os autovalores são
λ1 = 0, λ2 = er e λ3 = M e aos autovetores correspondentes são v1 = [1, 0, 0], v2 = [0, 1, 0]
e v3 = [0, 0, 1], respectivamente. Para M > 1 e R > 1 os pontos fixos desse sistema são:
P1 = (0, 0, 0), P2 = (0, 1, 0), P3 = (M − 1, 0, 1/(R − 1)), apenas para M = 2 teremos
P4 = (0, 1, X m ) tal que X m > 0, e P5 (N m ) = (N m , 1 − N m , 1/(R − 1)) com N m ∈ [0, 1],
que formam uma reta no espaço de fase. Resumimos os autovalores desses pontos fixos na
tabela 1.
Tabela 1: Autovalores associados aos pontos fixos Pi para i de 1 a 5.
Pontos Fixos
P1
P2
P3
P4
P5 (0)
P5 (1)

Autovalores
0
0
er(2−M )
RX m /(1 + X m )
1
1

er
1−r
λ21
1−r
er
λ21

M
M/2
λ22
M/2
M/2
λ22

As séries temporais exibidas nas Figuras 7(a) e (b) mostram que, para esses valores
de parâmetros, uma população se estabelece e faz com que a outra seja extinta. Isso
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reforça o conhecido princı́pio de Gause ou princı́pio da exclusão competitiva. Simulações
numéricas mostraram que a coexistência das duas espécies ocorre somente se a taxa de
crescimento máximo da qualidade for fixa em M = 2. Para qualquer outro valor esses
pontos fixos deixam de ser atratores.

Figura 7: Séries temporais para R = 1, 1, r = 2, 1, N0m = X0m = N0l = 1, 1 e: (a) M = 2, 1,
(b)M = 1, 9.

Figura 8: Séries temporais para M = 2, N0m = X0m = N0l = 1, 1 e: (a) R = 1, 5 e r = 2, 5
e (b) R = 2 e r = 1, 5.

A extinção de uma dada população leva ao desacoplamento das dinâmicas populacionais. Quando a população N l é extinta, a população N m passa a obedecer a dinâmica
do modelo de competição intraespecı́fica (3.2), e quando a população N m é extinta a
população N l segue a dinâmica da equação de Ricker (4.4).
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5. Resultados e Discussão
Com a análise da estabilidade local e as simulações numéricas, mostramos que para
R > 1 e M > 1 o sistema (3.2) é estruturalmente estável
³ e sempre ´tem soluções quase1
periódicas ou periódicas em torno do ponto fixo P2 = M − 1, (R−1
e soluções caóticas
longe dele. Dessa forma, o modelo (3.2) nos diz que se uma população que apresenta
efeito maternal for inserida num ambiente com uma capacidade suporte constante, ela
oscilará periodicamente ou quase periodicamente para condições iniciais próximas ao ponto
de equilı́brio e terá uma dinâmica caótica para condições inicias distantes desse ponto.
Aumentando o parâmetro R e ou diminuindo M a região da Figura 2 onde a oscilação é
periódica e quase periódica diminui enquanto a região onde a oscilação é caótica aumenta.
Esse aumento da região com oscilação caótica dá sustentação à crı́tica feita por Plaistow
e Benton (2009) de que uma população regida por efeito maternal não apresenta ciclos
populacionais necessariamente, ou seja, que existe uma dependência de contexto para
que esses ciclos populacionais ocorram. É claro que não esperamos que a sensibilidade
às condições iniciais (X0 , N0 ) ou a dinâmica caótica sejam rigorosamente observadas em
populações na natureza, ao invés disso, esperamos que para condições iniciais na região
caótica seja observada uma dinâmica apenas aperiódica.
Em relação à competição entre populações com oscilação via efeito maternal e com
crescimento logı́stico, nosso modelo corrobora o princı́pio de exclusão competitiva, já que
a coexistência prevista pelo modelo não é passı́vel de observação em populações na natureza. Nesse caso a extinção de uma dada população também leva ao desacoplamento
das dinâmicas populacionais. Podemos então supor que na natureza sejam indispensáveis
outras interações de forma a tornar estável a coexistência de duas populações com nichos
semelhantes.
Outro resultado importante está relacionado às discussões sobre dependência de
contexto. Partimos de um modelo essencialmente oscilatório para o efeito maternal e, ao
introduzirmos uma interação com outra população, conseguimos amortecê-las em um determinado contexto, anulando o caráter cı́clico do sistema. Isso mostra como a dinâmica de
uma população é afetada quando alteramos estruturalmente suas relações. Esse resultado
deixa clara a dificuldade envolvida na caracterização do efeito maternal na natureza. Por
um lado a hipótese de que efeito maternal pode gerar ciclos já é consolidada (Inchausti
e Ginzburg, 2009); por outro lado, o comportamento oscilatório não necessariamente se
manifesta em decorrência de outros mecanismos possivelmente presentes em cada contexto
(Plaistow e Benton, 2009).
Observando os diagramas de oscilação na Figura 9, construı́dos próximos à região
de M = 2, fica claro o efeito do amortecimento para M = 2 exatamente (as linhas que
representam o equilı́brio de coexistência das populações se afinam). Fora dessa região
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Figura 9: Diagramas de oscilação para r = 2, 68, N0m = X0m = N0l = 1, 1 e: (a) M =
1, 9999, (b) M = 2 e (c) M = 2, 0001.
temos uma dinâmica oscilatória tı́pica do efeito maternal puro. Quando essa condição
ocorre, a amplitude de oscilação decresce, amortecendo a oscilação e mascarando o efeito
maternal.
Vários outros mecanismos podem amortecer essa oscilação igualmente na natureza,
tornando o efeito maternal mais difı́cil de ser detectado. É importante ressaltarmos que a
hipótese do efeito maternal se trata apenas de uma transmissão fenotı́pica entre gerações
por meio da interação com o ambiente, não gerando necessariamente oscilação populacional. Segundo Plaistow e Benton (2009), os efeitos maternais são muito mais ricos e a
hipótese de que efeito maternal gera ciclos é muito simplista, sendo necessária uma análise
mais detalhada do contexto.
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Sistema Presa-Predador com Duas Escalas de
Crescimento: Presa Rápida × Predador Lento
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Depto. de Matemática, UFSM, Santa Maria/RS.
Carina L. Andrade3,
PPGMat, UFSM, Santa Maria/RS.

Resumo. O objetivo principal deste trabalho é analisar a presença de duas escalas distintas de tempo em um sistema presa-predador. Propomos um modelo que considera uma
dinâmica vital rápida para as presas e uma dinâmica lenta para o predador. Observamos que a inclusão de diferentes escalas de tempo modifica a região de estabilidade do
equilı́brio de coexistência do modelo. Além disso, as densidades de equilı́brio das populações de presas e predadores também apresentam alterações com a diferença entre as
escalas.

Palavras-chave: Múltiplas Escalas; Presa-Predador; Modelos Discretos.

1. Introdução
Numerosos eventos biológicos podem ser descritos por modelos com equações a
diferenças, em particular para aquelas espécies que se reproduzem em uma época especı́fica
do ano, a estação de reprodução, por exemplo.
Em sistemas presa-predador nem sempre a reprodução das espécies ocorre de maneira
sincronizada. Pode ocorrer que as espécies se reproduzam em intervalos diferentes de
tempo. Neste caso, a formulação tradicional dos modelos com tempo discreto não é apropriada porque supõe que a cada geração ocorre, de maneira sincronizada, a reprodução de
ambos, presas e predadores.
Neste trabalho, apresentamos um modelo presa-predador no qual as presas têm
dinâmica vital rápida quando comparada à dinâmica dos predadores (Andrade, 2009).
1 ladiazrodrigues@gmail.com
2 dcmistro@gmail.com
3 carinalandrade@gmail.com
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Isto significa que as etapas reprodutivas das presas são mais frequentes que a dos predadores. Na natureza encontramos muitos exemplos de sistemas presa-predador nos quais
a presa reproduz-se em intervalos de tempo menores do que o predador: podemos citar
joaninhas predando afı́deos, doninhas atacando pequenos roedores (Pachepsky et al., 2008)
e a predação de insetos por pássaros ou répteis.
Para introduzir estas duas escalas de tempo, consideramos como geração padrão do
modelo aquela em que ocorre a reprodução dos predadores e admitimos gerações intermediárias nas quais as presas se reproduzem.

2. Modelo
A escala padrão do modelo será o intervalo de tempo de reprodução dos predadores, o qual por simplicidade vamos considerar igual a um ano. Durante o ano, entre
os eventos reprodutivos do predador, as presas crescem, também em etapas discretas de
tempo, segundo um fator dependente da própria densidade e são predadas a uma taxa
linear. Os predadores, por sua vez, morrem por causas naturais a uma taxa constante a
cada etapa reprodutiva das presas. No fim de cada ano também ocorre a reprodução dos
predadores que sobreviveram, levando em conta a quantidade de recursos acumulados pela
predação ao longo do ano. O parâmetro N representa o número de vezes que as presas se
reproduzem em uma única geração dos predadores.
Nos referiremos à dinâmica que ocorre nas gerações durante o ano como dinâmica
rápida e àquela que ocorre no fim de um perı́odo de um ano, ou seja, a escala padrão
do modelo, como dinâmica lenta. Na dinâmica rápida, então, a população de presas
cresce e é predada e os predadores morrem naturalmente. Na dinâmica lenta, ocorre,
além dos fenômenos mencionados acima, a reprodução dos predadores, a qual depende
da quantidade de energia obtida a partir da predação realizada em todas as gerações
intermediárias (etapas reprodutivas da presa) dentro deste último ano (Andrade, 2009).
Dessa forma, o modelo é descrito por dois sistemas de equações a diferenças: o
primeiro descreverá a dinâmica rápida e o segundo, a dinâmica lenta. Os anos são representados por um inteiro t e as gerações intermediárias por um inteiro n, logo 0 ≤ n ≤ N −1.
A dinâmica rápida é descrita pelas seguintes equações discretas sujeitas às condições
iniciais:
³ ³
 n+1
n

H
=
H
exp
r 1−
t
t





Ptn+1 = γPtn ,





 0
Ht = Ht ,
Pt0 = Pt .

Htn
k

´

´
− aPtn ,
(2.1)
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Aqui, Htn e Ptn denotam, respectivamente, a densidade de presas e predadores na
geração intermediária n do ano t e Ht e Pt representam as densidades no inı́cio do ano,
ou seja, imediatamente após um evento reprodutivo dos predadores.
A dinâmica lenta é descrita por:

´
³ ³
´
HtN −1
N −1
N −1

,
H
=
H
exp
r
1
−
−
aP

t+1
t
t
k



ÃN −1
!
X


N
−1
n
 Pt+1 = γP
+b
Ht PtN −1 ,

t


(2.2)

n=0

onde r, k, a, γ e b são parâmetros positivos.
Na ausência de predadores, a população de presas Ht cresce de acordo com o modelo
de Ricker (Edelstein-Keshet, 1988; Kot, 2001). A perda de presas devido à predação é
modelada pelo fator e−aPt , onde o parâmetro a pode ser interpretado como a eficiência
do predador. O termo γPt , 0 < γ < 1, é o número de predadores que sobrevive a cada
geração.
Inicialmente fazemos uma adimensionalização do modelo, obtendo uma redução do
número de parâmetros presentes nos dois sistemas. Para isso, consideramos novas variáveis
e um reagrupamento dos parâmetros:
1 n
a
pnt = Ptn ,
d = bk.
H ,
k t
r
Aqui hnt e pnt são, respectivamente, as densidades adimensionais de presas e predadores na geração intermediária n do ano t e d é um parâmetro adimensional que relaciona
a capacidade suporte das presas com a taxa de eficiência de conversão do predador.
As equações adimensionais e as condições iniciais que descrevem a dinâmica rápida
são:
hnt =



hn+1
= hnt exp(r(1 − hnt − pnt )),
t





pn+1
= γpnt ,
t





 0
p0t = pt .
ht = ht ,

(2.3)

O sistema adimensional que descreve a dinâmica lenta é:

−1
−1
−1
ht+1 = hN
exp(r(1 − hN
− pN
)),
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(2.4)
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Como o modelo em questão é descrito por dois sistemas de equações a diferenças
não é possı́vel obter os pontos de equilı́brio explicitamente, mas podemos verificar, através
de simulações numéricas com os sistemas (2.3) e (2.4), a existência de equilı́brios com
ausência de predadores e de coexistência das duas espécies, além do ponto de equilı́brio
trivial (0, 0), correspondente à extinção de ambas espécies.

3

Simulações

Para analisarmos o comportamento qualitativo das soluções de equilı́brio, plotamos
diagramas de bifurcação com relação a um dos parâmetros presentes no modelo, mantendo
o outro fixo, para os casos N = 2, 4, 12 e 20.
Consideramos que a cada ano sobrevivem 90% dos predadores. Isto significa que γ
será dado por
p
γ = N 0, 9.
Os diagramas de bifurcação são construı́dos fixando-se d = 0, 11 e variando r e,
fixando-se r = 1, 8 e variando d. Foram escolhidos estes valores para os parâmetros de
forma a obter diagramas de bifurcação que contivessem soluções de equilı́brio estáveis para
todos os valores de N considerados neste trabalho.

3.1

Bifurcações em relação ao parâmetro r

Inicialmente fixamos d = 0, 11 e observamos o comportamento das soluções quando
variamos o parâmetro r. No modelo com apenas uma escala de tempo, o ponto de equilı́brio
de coexistência é estável aproximadamente até r ∼
= 2, 21, quando ocorre uma bifurcação
do tipo Flip e o ponto de equilı́brio perde a estabilidade para um ciclo de perı́odo 2 (ver
Figura 1).
Através de simulações podemos perceber que a região de estabilidade do ponto
de equilı́brio de coexistência aumenta quando acrescentamos mais uma escala de tempo
ao modelo. No caso N = 2, temos a estabilidade global de um ponto de equilı́brio de
coexistência até r ∼
= 4, 8, a partir daı́ observamos o surgimento de outro equilı́brio estável.
Dependendo das condições iniciais, o sistema converge para um ou outro equilı́brio de
coexistência (ver Figura 2(a)). A partir de cada um deles, observamos o surgimento de
ciclos de perı́odo 2n e comportamento aparentemente caótico, à medida que r aumenta.
No caso N = 4, mais uma vez há um intervalo de valores do parâmetro r para o
qual ocorre a estabilidade de um ponto de equilı́brio de coexistência, mas, neste caso, este
intervalo é maior do que nos casos anteriores (N = 1 e N = 2). Este ponto de equilı́brio de
coexistência só perderá a estabilidade em r ∼
= 8, 9, quando ocorre uma bifurcação do tipo
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Figura 1: Diagramas de bifurcação com relação ao parâmetro r, para N = 1 e d = 0, 11:
(a) presas e (b) predadores.
Flip, seguida por ciclos de perı́odo 2n . Para valores ainda maiores de r, podemos observar
comportamento aparentemente caótico, seguido por mais um intervalo de valores de r
para os quais teremos a estabilidade de um ponto de equilı́brio de coexistência, seguido
por ciclos de perı́odo 2n e, então, comportamento aparentemente caótico novamente (ver
Figura 2(b)).
Para o caso N = 12, observamos novamente a estabilidade de um ponto de equilı́brio
de coexistência, mas agora para um intervalo de valores de r ainda maior. Uma bifurcação
do tipo Flip só ocorrerá em r ∼
= 24, 7, conforme podemos ver na figura 2(c).
Finalmente, para o caso N = 20 temos estabilidade de um ponto de equilı́brio de
coexistência até r ∼
= 35, 8 (Figura 2(d)). Para r = 35, 9 podemos observar o surgimento
de ciclos limites (ver Figura 3(a)), para r = 36, ciclos de perı́odo 5 (Figura 3(b)), e para
r = 36, 1, comportamento aparentemente caótico.

3.2

Bifurcações em relação ao parâmetro d

No caso N ¶= 1, ocorre a estabilidade do ponto de equilı́brio de coexistência
1−γ
1−γ
,1 −
, para valores de d entre 1 − γ e 2 − γ. Quando d = 1 − γ = 0, 1, temos
d
d
uma bifurcação transcrı́tica, quando o ponto de equilı́brio (1, 0) perde a estabilidade para
o ponto de coexistência que passa a ser viável biologicamente. Em d = 2 − γ = 1, 1, ocorre
uma bifurcação de Hopf, quando o ponto de coexistência perde a estabilidade e temos o
surgimento de ciclos limites estáveis (ver Figura 4).
∼ 0, 05. Em
No caso N = 2, temos estabilidade do ponto de equilı́brio (1, 0) até d =
µ

seguida, ocorre uma bifurcação transcrı́tica e o equilı́brio com ausência de predadores perde
a estabilidade para um ponto de equilı́brio de coexistência das duas espécies. Este ponto
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Figura 2: Diagramas de bifurcação com relação ao parâmetro r para d = 0, 11: (a) N = 2,
(b) N = 4, (c) N = 12 e (d) N = 20.
permanece estável até d ∼
= 0, 76 e da mesma forma que no modelo com uma única escala
de tempo, o ponto de equilı́brio de coexistência perde a estabilidade em uma bifurcação de
Hopf, a partir da qual temos soluções periódicas do tipo ciclos limites estáveis (ver figura
5(a)).
Nos casos N = 4, N = 12 e N = 20, também observamos um ponto de equilı́brio de
coexistência perdendo a estabilidade para ciclos limites, mas a bifurcação de Hopf ocorre
em valores ainda menores de d, d ∼
= 0, 21 e d ∼
= 0, 14, respectivamente, conforme
= 0, 48, d ∼
podemos observar nas Figuras 5(b)-(d).
O gráfico da Figura 6(a) mostra o intervalo do parâmetro d em função de N para
o qual há estabilidade do ponto de coexistência das espécies. Conforme aumentamos
N , menor é o valor de d a partir do qual o ponto de equilı́brio é estável. Além disso,
com o aumento de N , menor é o valor de d para o qual o ponto perde a estabilidade.
Para N = 1, 2, 4, 12 e 20 isso se dá em uma bifurcação de Hopf e este ponto perderá a
estabilidade para ciclos limites.
Para d = 0, 11, observamos que o valor do parâmetro r para o qual ocorre a perda
da estabilidade do ponto de equilı́brio de coexistência aumenta com o valor de N . Isto
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Figura 4: Diagramas de bifurcação com relação ao parâmetro d, para N = 1 e r = 1, 8.
significa que o intervalo de r para o qual o ponto de coexistência é estável aumenta quanto
maior for a diferença entre escalas de tempo (Figura 6(b)).
Observamos ainda que, com o aumento de N , a densidade de equilı́brio da população
de presas diminui enquanto a densidade de equilı́brio dos predadores aumenta. A Figura
7 mostra as densidades de equilı́brio de presas e predadores com relação a N . Em outras
palavras, quanto maior a diferença entre as escalas de tempo mais favorecido é o predador
e mais prejudicada é a presa.

4. Conclusões
Neste trabalho propomos um modelo discreto com múltiplas escalas de tempo, mais
especificamente, analisamos um modelo com crescimento rápido para a presa e crescimento
lento para o predador. Devido à sua formulação, modelos deste tipo são mais flexı́veis
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no sentido que permitem uma escolha mais adequada das múltiplas escalas envolvidas
no fenômeno biológico. Além disso, permitem uma implementação computacional sem
maiores custos e problemas.
Os resultados mostram que, de modo geral, o reconhecimento de duas escalas de
tempo distintas pode alterar significativamente as previsões dos modelos presa-predador.
No modelo estudado, a região de estabilidade do equilı́brio de coexistência é modificada
pela inclusão de diferentes escalas de tempo para presas e predadores. O intervalo de
valores de d para os quais um ponto de equilı́brio de coexistência permanece estável diminui
conforme N é aumentado, ou seja, a região de estabilidade do ponto de equilı́brio de
coexistência torna-se mais estreita ao introduzirmos mais uma escala de tempo no modelo
e na medida em que tornamos a dinâmica das presas cada vez mais rápida (Andrade,
2009).
Já o intervalo de valores do parâmetro r para os quais temos estabilidade e coexistência das espécies aumenta. Entretanto, argumenta-se que em ambientes naturais o
parâmetro r dificilmente será maior do que ln10 ' 2, 3 (Murdoch et al., 2003).
É ainda interessante observar que, para o caso N = 2, temos dois pontos de
equilı́brio de coexistência localmente estáveis para o mesmo intervalo de valores dos parâmetros.
Além disso, verificamos que, com o aumento de N , a densidade de equilı́brio das presas
diminui enquanto a densidade de equilı́brio dos predadores aumenta.
Uma extensão natural para os modelos discretos aqui explorados, é a substituição
da dinâmica tipo I para a predação por uma resposta funcional do tipo II, onde a predação
apresenta um efeito de saturação (Neubert e Kot, 1992).
Finalmente, gostarı́amos de destacar que as idéias propostas neste trabalho per-
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mitem uma aplicação imediata. Elas podem ser aplicadas a outros fenômenos que apresentam diferentes escalas de tempo, como por exemplo, na modelagem de doenças transmitidas por vetores que, em geral, apresentam uma dinâmica vital em escala diferente da
dos seres humanos.

Referências
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Resumo. Neste artigo é apresentada uma técnica para a alocação de agentes de controle
em uma plataforma de estudo da propagação espacial de epidemias. Utiliza-se o algoritmo
genético para realizar a distribuição de uma rede de agentes de controle inseridos na
população, com a finalidade de erradicação da epidemia no menor tempo possı́vel. Essa
população é composta por indivı́duos suscetı́veis, infectados e recuperados que estão em
constante movimentação, o que dificulta a ação de controle. Foi observada uma redução
de aproximadamente 36% no tempo de erradicação da epidemia quando comparada com
uma técnica que prioriza a atuação local dos agentes de controle.

Palavras-chave: Algoritmo Genético; Modelo Baseado em Indivı́duos; Controle
de Processos.

1. Introdução
O estudo das doenças infecciosas constituem atualmente um importante ramo da
ciência em virtude da gravidade dos quadros que podem apresentar e de sua alta frequência
na população, seja ela formada por humanos ou animais (Barbosa et al., 2007). A
propagação de vı́rus em redes de computadores também tem sido estudada, devido ao
seu impacto econômico (Dwan, 2000; Piqueira et al., 2005). A literatura histórica está
repleta de casos de doenças infecciosas que invadiram comunidades humanas afetando a
população e a organização social (Butler, 2009). O número de mortes provocado pelas
1 marciojlacerda@yahoo.com.br
2 wandersonwiller@yahoo.com.br
3 jpvieira66@yahoo.com.br
4 nepomuceno@ufsj.edu.br
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maiores epidemias de todos os tempos é impreciso, mas é incomparavelmente maior ao
número de mortes provocados por todas as guerras (Anderson e May, 1992).
Dada a importância do assunto, dentro da epidemiologia, uma área que se fortaleceu
foi a epidemiologia matemática. Particularmente, o interesse em modelar doenças infecciosas tem sido objeto de inúmeros trabalhos em todo o mundo (Vieira e Takahashi, 2009;
Barros et al., 2008; Barbosa et al., 2008; Grimm et al., 2006; Yang, 2001). Os modelos
epidemiológicos têm auxiliado na análise do comportamento de epidemias em redes de indivı́duos. A modelagem tem como objetivo compreender a dinâmica de sistemas ecológicos
e as forças que determinam essa dinâmica, afim de compreender os mecanismos de transmissão que possam proporcionar estratégias de controle efetivas. Hethcote (2000) afirma
que a modelagem epidemiológica pode contribuir para o projeto e análise de pesquisas epidemiológicas, sugerir qual tipo de dado deve ser coletado, identificar tendências, realizar
predições e estimar a incerteza das predições.
Em ecologia, os chamados modelos baseados em indivı́duos, MBI (ou IBM, do inglês
Individual Based Model) (Nepomuceno, 2005; Oliveira et al., 2008; Grimm, 1999) estão
em crescente estudo. Segundo Grimm (1999), no MBI “cada indivı́duo é tratado como
uma entidade única e discreta que possui idade e ao menos mais uma caracterı́stica que
muda ao longo do ciclo da vida, tal como peso, posição social, entre outras”.
De modo geral, as doenças infecciosas podem ser controladas por vacinação e/ou
por isolamento dos indivı́duos infectados. Os trabalhos na área de controle, partem de
modelos compartimentais (Nepomuceno, 2005) e estão preocupados em otimizar a ação
de controle, seja para reduzir o tempo gasto para erradicar a doença ou para diminuir os
custos associados (vacinação) e número de infectados.
A ação de controle em uma epidemia é efetuada de forma descentralizada, com o
objetivo de maximizar o alcance de seus efeitos e evitar sua propagação. Essa descentralização é obtida inserindo-se unidades de controle, como postos de vacinação, agentes de
saúde, entre outros (Oliveira et al., 2008; Lacerda et al., 2009).
Utilizou-se o modelo MBI para representar a propagação espacial de uma epidemia.
Uma das motivações para os estudos do espalhamento espacial de epidemias é o fato
da propagação espacial ter grande influência na transmissão de doenças como sarampo,
rubéola, gripe aviária (Rodrigues e Meyer, 2007), gripe suı́na (Butler, 2009) e brucelose
bovina (Barbosa et al., 2007) por exemplo.
O trabalho está organizado da seguinte forma: conceitos preliminares sobre o MBI
são descritos na seção 3. A seção 4 apresenta as principais caracterı́sticas do modelo e do
cenário estudado, a seção 5 apresenta a metodologia utilizada para realizar o controle, a
seção 6 apresenta os resultados obtidos e a conclusão é apresentada na seção 7.
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2. Objetivos
O principal objetivo deste trabalho é a inserção de agentes responsáveis pela vacinação
dos indivı́duos suscetı́veis. A alocação espacial desses agentes é um problema combinacional, discreto, de difı́cil modelagem e que apresenta um grande espaço de busca. Essas
caracterı́sticas dificultam a utilização de técnicas de otimização determinı́sticas. Por esse
motivo adotou-se o algoritmo genético (AG), por se tratar de uma técnica evolutiva facilmente adaptável às necessidades do problema de otimização.

3. Conceitos preliminares
Os conceitos fundamentais do MBI, bem como as premissas epidemiológicas adotadas são necessários para a compreensão da técnica aplicada.

3.1

Descrição do MBI

Nepomuceno e colaboradores (Nepomuceno et al., 2006) expressaram o MBI, no
qual um indivı́duo é representado por
Im,t = [C1,t

C2,t

···

Cn,t ],

(3.1)

em que m é o tamanho da população, t é o instante em que o indivı́duo apresenta um
conjunto especı́fico de caracterı́sticas e Cn é uma caracterı́stica do indivı́duo. A primeira
caracterı́stica é o seu estado do ponto de vista epidemiológico, ou seja, suscetı́vel, infectado, recuperado ou agente de controle. Outras caracterı́sticas podem ser a idade, o tempo
de duração da infecção, o sexo, a localização espacial ou quaisquer outras caracterı́sticas
do indivı́duo consideradas relevantes. Visando a simplicidade do modelo trabalharemos
com seis principais caracterı́sticas: o estado (suscetı́vel, infectado, recuperado ou agente
de controle) do indivı́duo; a idade corrente; a máxima idade em que o indivı́duo viverá;
a localização espacial dos indivı́duos; o tempo em que o indivı́duo se encontra no estado
infectante; o máximo tempo em que o indivı́duo permanece no estado infectante (Nepomuceno, 2005). Por sua vez, uma população de indivı́duos é representada por:
Pt = [I1,t

I2,t

I3,t

···

Im,t ]T ,

em que Im,t é um indivı́duo no instante t e P é uma matriz m × n.

3.2

Premissas Epidemiológicas
A seguir apresentamos as premissas epidemiológicas adotadas.

(3.2)
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1. População constante: A população constante é adotada visando proporcionar principalmente a simplificação do sistema, já que a variação do tamanho da população
não influencia de modo significativo na propagação da epidemia.
2. Caracterı́sticas do indivı́duo: A dinâmica da transmissão de doenças infecciosas
apresenta caracterı́sticas multi-paramétricas. Assim, fatores ambientais, climáticos,
sócio-econômicos, demográficos, imunológicos, entre outros, atuando conjuntamente,
influenciam na dinâmica da epidemia. Elaborar modelos que contemplem todas as
variáveis e reproduzam o que se observa em dados epidemiológicos, envolve uma
tarefa árdua de discernir quais fatores desempenham papéis essenciais e quais têm
influência secundária na transmissão de infecções. Modelos de formulação simples
apresentam a vantagem de permitir que se consiga verificar quais dentre os componentes considerados podem ou não ser fundamentais para a dinâmica de transmissão.
Um indivı́duo é caracterizado por um conjunto de n caracterı́sticas.
3. Categorias de indivı́duos: Há quatro categorias para um indivı́duo: 0 (suscetı́vel), 1
(infectado) , 2 (recuperado) e 3 (agente de controle).
4. Mudança de categoria: Uma vez em uma categoria, o indivı́duo pode mudar para
uma outra categoria em cada instante de tempo. Adotou-se a transição discreta. As
transições podem ocorrer em uma das seguintes formas:
– 0,1,2 −→ 0. Isso significa que um indivı́duo morreu e um outro nasceu, para
manter a população constante (ver premissa 1).
– 0 −→ 1. Um indivı́duo suscetı́vel ao encontrar com um indivı́duo infectado,
pode adquirir a doença e passar para a categoria 1.
– 1 −→ 2. Um indivı́duo infectado recupera-se e passa para a categoria 2.
– 0 −→ 2. Um indivı́duo suscetı́vel recebe a vacina e se torna recuperado.
– 3 . Considerou-se o agente de controle como uma entidade de estado permanente.
5. Distribuição estatı́stica: Para a mortalidade (e conseqüentemente nascimento) adotouse a distribuição exponencial. Essa distribuição também foi utilizada para a transição
de recuperação.

4. Definição do Cenário
Duas caracterı́sticas de suma importância na dinâmica do modelo utilizado são descritas a seguir:
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Caracterı́stica espacial: Uma abordagem que tem sido utilizada é a implementação
da caracterı́stica espacial através de autômatos celulares (Oliveira et al., 2008). Os indivı́duos estão distribuı́dos em um ambiente de duas dimensões, dividido em células, onde
cada célula pode ser ocupada por apenas um indivı́duo no mesmo instante de tempo, ou
representar um espaço vazio, como é mostrado na Figura 1.
A cada instante de tempo os indivı́duos suscetı́veis, recuperados e infectados se
movem aleatoriamente para uma célula vazia presente em sua vizinhança, que é definida
por um raio R, ou permanecem estáticos. Essa movimentação pode ser nos sentidos leste,
oeste, norte e sul, além das diagonais. Por exemplo, o indivı́duo que se encontra na posição
(3,6) na Figura 1 pode se mover para as posições (2,5), (3,5), (4,5), (2,6), (2,4), (2,7), (3,7)
e (4,7), neste caso considerando-se R = 1.
O contato entre dois indivı́duos é estabelecido quando em determinado instante de
tempo eles se encontram na mesma vizinhança. Por exemplo, na Figura 1, o indivı́duo
suscetı́vel que ocupa a posição (2,8), está em contato com o indivı́duo infectado que se
encontra na posição (1,9).

Figura 1: Aspecto gráfico da distribuição espacial de epidemias no software Scilab.
Processo de infecção: A utilização do MBI implica na mudança da forma com
que o processo de infecção ocorre. Nos modelos de equações diferenciais, o processo de
infecção é descrito como uma taxa (uma parcela por unidade de tempo) do total possı́vel
de contatos entre infectados e suscetı́veis, que equivale a βIS. No MBI esse processo é
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avaliado individualmente a cada instante de tempo, assim faz-se uma discretização do β,
transformando-o em probabilidade. Isso significa dizer que β% dos contatos tornarão os
indivı́duos suscetı́veis em infectados. A adoção dessa premissa baseia-se no princı́pio da
homogeneidade da população (Hethcote, 2000). O processo de transição dos indivı́duos,
de suscetı́vel para infectado, é estocástico ao invés de determinı́stico, o que acredita-se ser
mais adequado para o estudo da propagação de doenças infecciosas.
Para realizar as simulações, adotamos os parâmetros hipotéticos apresentados na
Tabela 1. Os parâmetros estão relacionados a uma população humana, subdesenvolvida,
com expectativa de vida (µ) de 60 anos, exposta a uma epidemia com uma elevada taxa
de infecção (β = 0,9), que é capaz de infectar indivı́duos presentes em uma vizinhança de
raio Ri = 1.
Tabela 1: Parâmetros utilizados no MBI.
Tamanho da População
n = 300
Número inicial de Suscetı́veis
S0 =0,90 × n
Número inicial de Infectados
I0 =0,06 × n
Número inicial de Recuperados
R0 = 0 × n
Número de Agentes de Controle a =0,04 × n
Dimensão da Matriz
m = 40
Raio de Infecção
Ri =1
Tempo de Simulação
tf = 250
Expectativa de Vida
µ = 60
π = 25
Perı́odo infectante
Taxa de Infecção
β = 0,90

5. Metodologia
Face a necessidade de solução de problemas cada vez mais complexos, a busca por
ferramentas computacionais inspiradas na natureza tem se tornado importante, dentre
estas ferramentas estão os algoritmos evolutivos. Esses algoritmos baseiam-se nas idéias
de evolução e seleção natural propostas por Darwin (1859), e em populações (soluções
candidatas), estando estas sujeitas aos processos evolutivos.
Dentre as diversas abordagens evolutivas estão os AG (Goldberg e Richardson, 1987;
Goldberg, 1989). Esses algoritmos são baseados nos processos genéticos que ocorrem nos
seres vivos. As soluções potenciais são codificadas em forma de cromossomos e estes estão
sujeitos às operações genéticas ao longo das gerações, obtendo-se através dessa emulação
inspirada biologicamente a solução para o problema, sendo que apenas os indivı́duos mais
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aptos (melhores soluções) sobrevivem. As caracterı́sticas dos AG os torna adequados
para a solução do problema de alocação de agentes, que é um problema de otimização
combinatória.

5.1

Algoritmo do MBI com AG

A Figura 2 apresenta o fluxograma do MBI com a alocação dos agentes de controle
realizada pelo AG.

Figura 2: Fluxograma do MBI.

5.2

Algoritmo Genético

Adotou-se o AG como ferramenta na busca pela alocação ótima de agentes de
controle. A estrutura básica do AG é apresentada a seguir:
inı́cio
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t←0
inicialize PG (t)
avalie PG (t)
enquanto (não critério de parada) faça
inı́cio
t ← t+1
seleciona PG (t) a partir de PG (t − 1)
altere PG (t)
avalie PG (t)
fim
fim
Cada indivı́duo do AG é representado por um vetor IG com um número prédeterminado g de genes:
IG = [N1

N2

···

Ng ],

(5.3)

onde Ng representa uma posição livre na distribuição espacial do MBI (ver Figura 1) e
∗
N ∈ Z+
. Cada indivı́duo IG representa uma possı́vel solução para o problema. Adotou-se
a codificação inteira, o que permite trabalhar diretamente com os dados do problema.
População Inicial: a população inicial do AG foi gerada de forma aleatória e é
composta por um número pré-determinado pop de indivı́duos.
PG = [I1

I2

···

Ipop ]T ,

(5.4)

Considerando que a plataforma de propagação espacial do MBI é uma matriz
quadrada de ordem m e que a população do MBI é composta por n indivı́duos. Na geração
das populações do AG, para cada indivı́duo IG temos um número de possibilidades:
P OAG =

g−1
Y

(m × m − n − i),

(5.5)

i=0

Avaliação: cada gene do indivı́duo IG , corresponde a uma posição livre na matriz
e possui portanto uma vizinhança diferente. Adotou-se a vizinhança de raio unitário. Seja
a matriz de vizinhança Mvg para o gene Ng .

Mvg

¯
¯ v1,g
¯
¯
= ¯ v4,g
¯
¯ v6,g

v2,g
Ng
v7,g

v3,g
v5,g
v8,g

¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
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Cada gene Ng possui então 8 vizinhos. Estes vizinhos assumem o valor 1 quando esta
posição é ocupada por um indivı́duo suscetı́vel, ou 0 nos demais casos. A adequabilidade
foi calculada de acordo com a seguinte equação:
fa =

g X
8
X

vk,g

(5.6)

i=1 k=1

onde vk,g é o elemento k da matriz de vizinhança do gene g.
Roleta: este processo permite que sejam selecionados para realizar o cruzamento
indivı́duos com um maior grau de adequabilidade (com maior probabilidade) e indivı́duos
que apresentem baixos valores de adequabilidade (com menor probabilidade).
Nova População: foi gerada pelo cruzamento entre os indivı́duos selecionados pela
roleta e por novos indivı́duos gerados dentro do espaço de busca, o que permite que
a próxima população explore novas regiões do espaço de busca, sendo um artifı́cio que
contribui para evitar uma convergência prematura do AG. Seja IR o indivı́duo selecionado
pela roleta e seja IQ um indivı́duo qualquer.
IR = [N1R

N2R

···

NgR ],

(5.7)

IQ = [N1Q

N2Q

···

NgQ ],

(5.8)

Um ponto de corte P C é selecionado aleatoriamente e então um novo indivı́duo ICR
é criado contendo genes dos dois indivı́duos anteriores.
IC = [N1R · · · NP CR

NP C+1Q · · · NgQ ],

(5.9)

Com a população formada pelos indivı́duos IC , são realizados os operadores genéticos
crossover e mutação.
Crossover: este operador genético cria dois novos indivı́duos, através da troca de
genes entre dois indivı́duos da população. Adotou-se o crossover de um ponto, o que ocorre
nesse caso é uma troca de informações entre os indivı́duos selecionados após o ponto de
corte. Sejam IC1 e IC2 os indivı́duos selecionados para realizar o crossover.
IC1 = [N1C1

N2C1

···

NgC1 ],

(5.10)

IC2 = [N1C2

N2C2

···

NgC2 ],

(5.11)
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Os indivı́duos criados após o crossover são:
IN 1 = [N1C1 · · · NP CC1 NP C+1C2 · · · NgC2 ],

(5.12)

IN 2 = [N1C2 · · · NP CC2 NP C+1C1 · · · NgC1 ],

(5.13)

Os indivı́duos (5.12) e (5.13) substituem os indivı́duos (5.10) e (5.11). O crossover
é realizado em uma porcentagem T cros da população.
Mutação: este operador genético modifica aleatoriamente um gene de um determinado indivı́duo. A probabilidade de ocorrência da mutação em um indivı́duo da população
do AG é denominada taxa de mutação T mut. Este operador permite criar uma variabilidade extra na população.
Elitismo: essa estratégia permite que o melhor indivı́duo da geração atual esteja
presente na próxima geração. Evitando dessa forma que o melhor indivı́duo seja perdido
quando submetido aos operadores genéticos.
Apresenta-se na Tabela 2 os parâmetros do AG utilizados nas simulações.
Tabela 2: Parâmetros do AG.
Número de Gerações
gera = 50
Tamanho da População pop = 150
g=a
Número de genes
Taxa de Crossover
T cros = 60%
Taxa de Mutação
T mut = 1%

6. Resultados
Para efeito de comparação, foi implementada uma estratégia de controle onde cada
agente de controle, de posse das informações sobre o sistema, se movimenta para o indivı́duo suscetı́vel mais próximo, priorizando a atuação local.
p
∆ = min (xa − xs )2 + (ya − ys )2
(6.14)
∆ é a menor distância a ser percorrida pelo agente de controle, xa e ya são as posições do
agente de controle em x e em y respectivamente, enquanto xs e ys , são as posições em x e em
y dos indivı́duos suscetı́veis presentes em sua vizinhança. Para 20 simulações realizadas,
o tempo médio de erradicação nesse caso foi t = 136,61 enquanto que para o AG o tempo
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médio de erradicação foi t = 87,55. Representando uma redução de aproximadamente
36%.
A Figura 5 mostra a evolução do melhor indivı́duo do AG ao longo das gerações. O
melhor indivı́duo é o que apresenta o maior valor da função de adequabilidade apresentada
na Equação (5.6). Observa-se que a partir da geração 70 aproximadamente, o desempenho
do indivı́duo não apresenta evolução, o que indica que este indivı́duo é um forte candidato
à melhor solução do problema.
A Figura 3 apresenta a evolução do número de suscetı́veis, infectados e recuperados
ao longo do tempo. Este é o resultado para 20 simulações realizadas. Verifica-se que a
erradicação, ou seja, número de infectados igual a zero, é alcançada em todas as simulações. O processo de vacinação é interrompido assim que a erradicação é alcançada, isso
explica o aumento do número de suscetı́veis na população. A Figura 4 mostra o tempo de
erradicação em cada simulação realizada. Nota-se que, apesar de se tratar de um método
estocástico existe uma regularidade na atuação do AG.
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Figura 3: Suscetı́veis, infectados e recuperados ao longo do tempo.
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Figura 5: Adequabilidade do melhor indivı́duo ao longo das gerações.

7. Conclusões
Propõe-se uma técnica para a alocação de agentes de controle em uma plataforma
de propagação de epidemias. A utilização do AG permitiu que o tempo de erradicação
diminuı́sse consideravelmente, quando comparado com a técnica em que o agente de controle se movimenta para o indivı́duo suscetı́vel mais próximo. A cada iteração do MBI
os agentes de controle buscaram maximizar o número de indivı́duos vacinados, atuando
de forma eficaz sobre o problema, o que reduz os custos associados à propagação de uma
epidemia.
A seleção da nova população do AG utilizando além da roleta outros indivı́duos
gerados no espaço de busca, permitiu que o AG aqui apresentado, execute uma maior
exploração do espaço de busca, aumentando a probabilidade de se encontrar melhores
soluções. Pela análise da Figura 5 evidenciamos o processo de evolução do AG proposto.
Em trabalhos futuros, pretende-se aprimorar o AG implementando uma função
de adequabilidade composta, que leve em consideração não só os indivı́duos suscetı́veis
presentes na vizinhança de cada gene Ng , mas também indivı́duos infectados e recuperados.
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Contaminação metropolitana do Rio Cuiabá:
modelagem e simulação de cenários
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Resumo: Neste artigo são apresentados o modelo matemático, as aproximações numéricas
e as simulações obtidas através do estudo do problema da contaminação de um trecho
urbano do rio Cuiabá por esgoto. No estudo foi considerado apenas o meio aquático,
tendo como objetivo avaliar a degradação ambiental deste rio, de grande importância para
as populações ribeirinhas.

Palavras-chave: dispersão de esgoto, contaminação de rio, método de diferenças
finitas.

1. Introdução
O crescimento populacional de Cuiabá e a falta de infra-estrutura vêm causando
grandes prejuı́zos ambientais. As cidades de Cuiabá e Várzea Grande depositam diariamente cerca de 20 toneladas de resı́duos sólidos (lixo doméstico) e 400 mil litros de esgoto
doméstico e industrial no rio Cuiabá (Wolmuth e Diniz, 2005).
Atualmente, cerca de 31% dos domicı́lios, em Cuiabá, estão conectados ao sistema
de saneamento, mas apenas 14% do esgoto coletado é tratado. Apesar de 80% da cidade
ter acesso a água canalizada, apenas 57% dos domicı́lios tem este serviço 24 horas por
dia, o que mostra a necessidade de investimentos do poder público em saneamento básico
(Safford, 2009).
Pelos dados acima, observa-se que grande parte do esgoto não é tratada adequadamente. Como solução “imediata” os órgãos responsáveis pelo saneamento básico adotam
a escolha do seu lançamento in natura nos corpos d’água, comprometendo a qualidade da
água, não apenas no local onde o esgoto é despejado, mas em toda a sua bacia hidrográfica
(Alegria e Diniz, 2007; Cunha e Ferreira, 2006).
1 geraldo@ufmt.br
2 luiz.matematica.ufmt@gmail.com

– Bolsista PIBIC – CNPq-UFMT
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Para que se possa planejar uma maneira mais eficiente de implantar um sistema de
saneamento, que minimize os danos ao rio Cuiabá, é o que motivou o presente trabalho.
Neste sentido, será feito um estudo sobre a contaminação do rio Cuiabá por esgoto,
através de um modelo matemático, seguido de sua discretização espacial e temporal, cujos
resultados serão apresentados através de simulações computacionais para os cenários das
estações úmida e seca.
Como justificado acima, se espera que este trabalho possa servir para diagnóstico
e auxı́lio na adoção de polı́ticas públicas de saneamento e mitigação da contaminação do
rio Cuiabá por esgoto Melo e Cunha (2006).

2. Descrição do problema:

Figura 1: Mapa da área de estudo, obtido através do Google Earth.
A área de estudo corresponde ao trecho urbano do rio Cuiabá, compreendido entre
a Ponte Nova até a jusante do encontro com o rio Coxipó (ver figura 1). O rio Cuiabá,
neste trecho de estudo, possui aproximadamente 6,1 Km de comprimento e 0,2 Km de
largura (obtidos através da ferramenta métrica do Google Earth). O clima nesta região é
quente tropical semi-úmido, com temperatura média anual de 26˚C, com máximas médias
diárias ocorrendo nos meses de setembro a novembro e atingem 36˚C, as médias mı́nimas
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diárias ocorrem no mês de julho, chegando aos 15˚C. A precipitação média anual fica
em torno de 1342 mm/ano, de acordo com as séries temporais medidas entre 1989-2000
(INMET, 2000).

3. O modelo matemático:
Neste artigo, serão considerados apenas poluentes oriundos da Estação Elevatória da
Prainha, Córrego do Barbado, Rio Coxipó e alguns córregos da cidade de Várzea Grande.
Estes poluentes, em relação ao ponto de origem (Ponte Nova), estão assim distribuı́dos:
Estação da Prainha (A) a 1,45 km, Córrego do Barbado (B) a 4,85 km, Córrego do Coxipó
(C) a 6,06 km, Afluente 1 de Várzea Grande (D) a 3,86 km e Afluente 2 de Várzea Grande
(E) a 4,53km (ver a figura 2, a seguir).

Figura 2: Descrição da localização dos poluentes no domı́nio simplificado.
No modelo, devem ser avaliados os fenômenos de difusão efetiva, transporte advectivo, a degradação global e as fontes poluidoras.
Chamando de C(x,y,t) a concentração de esgoto – medida em ppm – no ponto (x,y)
e instante t, o modelo pode ser descrito, genericamente, por:
∂C
= −difusão + advecção − decaimento + fonte
∂t
onde,
Difusão = div(−α∇C) - cf. Marchuk (1986);
Advecção = div(V C) - cf. Marchuk (1986);
Decaimento = σC - cf. Bassanesi e Ferreira Jr. (1988);
Assim, como apresentado em Meyer et al. (2004), a equação evolutiva que modela
a concentração de esgoto é dada por:
³
´
∂C
~ C − σC + f
= −div (−α∇C) + div V
∂t

(3.1)
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sendo,
α = a constante de difusibilidade efetiva no meio aquático.
~ = o campo de velocidades.
V

σ = a taxa de decaimento total no meio aquático.
Para o domı́nio Ω, cuja fronteira ∂Ω = Γ0 ∪ Γ1 ∪ Γ2 ∪ Γ3 , se tem as seguintes
condições de contorno:
¯
¯
¯
¯
¯
∂C ¯¯
∂C ¯¯
∂C ¯¯
¯
= K1 C, −α
= K2 C, −α
= K3 C
C ¯ = 0, −α
∂η ¯Γ1
∂η ¯Γ2
∂η ¯Γ3
Γ0

(3.2)

4. Discretização do modelo:
Na construção de soluções aproximadas para equações diferenciais parciais, em
primeiro lugar, será feita a discretização do domı́nio e, para isso, se introduz uma malha
sobre a qual está definida a solução aproximada.
Seja R o conjunto de pontos onde a equação está definida e S o contorno deste
conjunto, sendo que a malha tem pontos igualmente espaçados nas duas direções, ou seja,
∆x = ∆y = h.
A figura 3 ilustra a malha onde os pontos que estão representados por + são os
pontos de S e os demais são pontos de R.

Figura 3: Discretização do domı́nio simplificado.
Para a discretização espacial será utilizado o método de diferenças finitas centradas,
esta discretização envolve em cada ponto da malha, além do valor da solução neste ponto,
os valores que a solução assume nos quatro pontos adjacentes (Cunha, 2008).

4.1. Discretização espacial - método de diferenças finitas centradas.
A escolha do método de diferenças finitas centradas para a discretização espacial é
justificada por sua maior precisão. Ela é uma aproximação da ordem de h2 enquanto as
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fórmulas avante (forward) e retrógradas (backward) fornecem uma aproximação da ordem
de h.
No método de diferenças finitas centradas, as derivadas que aparecem na equação
diferencial (3.1) e (3.2) são substituı́das pelas aproximações descritas por (4.3) a (4.12) a
seguir:
Difusão:
µ
µ
¶¶
µ 2
¶
∂C ∂C
∂ C
∂2C
div (−α∇C) = ∇ −α
,
= −α
+
(4.3)
∂x ∂y
∂x2
∂y 2
Advecção:

´
³
~ C = V1 (y) ∂C + V2 (x, y) ∂C
div V
∂x
∂y

(4.4)

cuja aproximação discretizada é dada por:
∂C
Ci+ny − Ci−ny
=
∂x
2∆x

(4.5)

∂C
Ci+1 − Ci−1
=
∂y
2∆y

(4.6)

Ci+ny − 2Ci + Ci−ny
∂2C
=
∂x2
2∆2 x

(4.7)

∂2C
Ci+1 − 2Ci + Ci−1
=
∂y 2
2∆2 y

(4.8)

Em Γ0 , se tem:
Ci = 0

∀ i = 1, · · · , ny

(4.9)

Em Γ1 , se tem:
−α

µ

∂C
= K1 C ⇒ −α
∂η

−3Ci + 4Ci+1 − Ci+2
2∆y

¶
= K1 C i

(4.10)

Em Γ2 , se tem:
−α

∂C
= K2 C ⇒ −α
∂η

µ

−3Ci + 4Ci−ny − Ci−2ny
2∆x

¶
= K2 Ci

(4.11)

Em Γ3 , se tem:
−α

∂C
= K3 C ⇒ −α
∂η

µ

−3Ci + 4Ci−1 − Ci−2
2∆y

¶
= K3 C i

(4.12)
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4.2. Discretização temporal - método Crank-Nicolson
Para a discretização temporal, será usado o método de Crank-Nicolson, por se
tratar de um método incondicionalmente estável, exceto para os casos de descontinuidade
da variável de estado, o que não é o caso. Daı́, serão feitas as aproximações dadas por
(4.12) e (4.13), a seguir.
dCi
dt

µ
¶
∆t
Ci (tn+1 − Ci (tn )
tn +
≈
2
∆t

µ
¶
∆t
Ci (tn+1 − Ci (tn )
Ci tn +
≈
2
2

(4.13)

(4.14)

Para as aproximações dadas anteriormente, o erro é de ordem de (∆t)2 , cf. Carnahan et al. (1969). Assim, quanto menor o passo no tempo, melhor a precisão da aproximação.
Substituindo os termos dados pelas equações (4.3) a (4.12) nas equações (3.1) e
(3.2), que após a manipulação algébrica das equações, se obtém o sistema algebrico de
equações lineares, representado matricialmente na forma:
1

AC n+1 = BC n + dn+ 2

(4.15)

Após a construção dos códigos numéricos se obteve a solução aproximada, conforme
as simulações computacionais apresentadas a seguir.

5. Resultados e discussão
Para o coeficiente de difusão, Carreras e Menendez (1990) apresentam o valor de
0,23 km2 /h para esgoto. Esse dado foi obtido através de um arremesso gerado por uma
descarga de esgoto, na cidade de Buenos Aires, no rio da Prata, cuja bacia hidrográfica e
comportamento são os mesmos do rio Cuiabá, utilizando uma técnica executada no sistema
computacional MANCHAS.
O parâmetro de decaimento total do meio aquático foi estimado aleatoriamente,
com base no que foi apresentado por Cunha e Ferreira (2006), pois não foi possı́vel um
valor especı́fico na literatura.
Em Rocha (2003), foi obtida a média anual de velocidades para o trecho do rio em
estudo, onde é apresentado que a menor média ocorre no mês de julho, mês da estação
seca, cujo valor de 1,7 km/h e a maior média ocorre no mês de dezembro, mês da estação
chuvosa, cujo valor é de 3,0 km/h. Com isto, foram adotados os valores de 1,7 km/h e de
3,0 km/h para as estações seca e chuvosa, respectivamente.
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A tabela abaixo mostra os valores dos parâmetros adotados para fazer as simulações
de Cenários.
Tabela 1: Parâmetros utilizados na simulação dos cenários
Valores
Parâmetros
Unidades
Estação Seca Estação Chuvosa
α
0,23
0,23
km2 /h
σ
0,1
0,1
1/h
1,7
3,0
Km/h
V1
V2 (Estação Prainha)
-0,1
-0,1
Km/h
V2 (Córrego do Barbado)
-0,1
-0,1
Km/h
V2 (Córrego do Coxipó)
-1,3
-1,3
Km/h
V2 (Afluente 1 de VG)
0,1
0,1
Km/h
V2 (Afluente 2 de VG)
0,2
0,2
Km/h
Com estes dados, foram obtidas as simulações apresentadas para as estações seca
(figura 4) e chuvosa (figura 5).
Nó prox. Γ0

−6

7

x 10

x 10

1.2
concentração(ppm)

concentração(ppm)

6
5
4
3
2
1
0

Nó ao centro de Ω

−4

1.4

1
0.8
0.6
0.4
0.2

0

10

20
tempo(horas)

30

0

40

Nó ao centro de Γ3

−4

x 10

0

10

30

40

30

40

Nó sobre Γ2

−4

6

20
tempo (horas)

x 10

concentração(ppm)

concentração(ppm)

5
2

1

4
3
2
1

0

0

10

20
tempo(horas)

30

40

0

0

10

20
tempo(horas)

Figura 4: Concentração para 4 nós do domı́nio ao longo do tempo na estação seca.
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Nó prox. Γ0

−6

x 10

1.5

1

0.5

0

0

10

30

4

2

0

40

x 10

x 10

6

Nó ao centro de Γ3

−4

1.4

20
tempo(horas)

Nó ao centro de Ω

−5

8

concentração(ppm)

concentração(ppm)

2

0

10

20
tempo (horas)

30

40

30

40

Nó sobre Γ2

−4

x 10

concentração(ppm)

concentração(ppm)

1.2
1
0.8
0.6
0.4

2

1

0.2
0

0

10

20
tempo(horas)

30

40

0

0

10

20
tempo(horas)

Figura 5: Concentração para 4 nós do domı́nio ao longo do tempo na estação chuvosa.
De acordo com as simulações de cenários obtidas, se pode observar que na estação
seca há uma dispersão mais lenta e um maior nı́vel de concentração de esgoto, ao contrário
da estação chuvosa, que apresentou uma dispersão mais rápida e um menor nı́vel de
concentração de esgoto, para o perı́odo de tempo estudado (40 horas). Estes resultados
foram compatı́veis, pois na época de chuvas a velocidade da correnteza é maior.
Em relação a trabalhos anteriores sobre o mesmo tipo de problema (Alegria e Diniz,
2007; Wolmuth e Diniz, 2005; Carreras e Menendez, 1990), este trabalho apresenta algumas
melhorias, com a inclusão de mais fontes poluidoras e melhor precisão de resultados, uma
vez que foi usada uma malha mais refinada (10.000 nós).

6. Conclusões
Com base nos resultados obtidos nas simulações dos diferentes cenários, se pode
concluir que o código elaborado se mostrou eficaz para os parâmetros de velocidade encontrados na literatura e o coeficiente de difusão considerado, de modo a simular o transporte
de poluentes no trecho do rio.
Desta forma, se espera que o modelo e o código numérico desenvolvidos sejam
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ferramentas úteis, cuja apresentação gráfica dos resultados facilita a compreensão para
os não matemáticos, interessados neste tipo de estudo, o que permite a parceria com
pesquisadores de outras áreas e utilização por agentes da área ambiental, de forma a servir
para diagnóstico e auxı́lio na adoção de polı́ticas públicas de saneamento e mitigação da
contaminação do rio Cuiabá pelo esgoto, que é de grande importância para a planı́cie
pantaneira.
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de Saúde Pública, 22(8):1715–1725.
INMET, I. N. M. (2000). Boletim da estação 2504600. Ministério da Agricultura e do
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Modelo fuzzy para a chance de sucesso na quitação de
um empréstimo
Geraldo L. Diniz1, Ronaldo Baumgartner2,
DMAT, ICET – UFMT, 78.060-900, Cuiabá/MT.

Resumo. Para que um agente financeiro tome a decisão de emprestar uma determinada
quantia a uma pessoa fı́sica, o principal questionamento é: Qual a probabilidade para
o sucesso da quitação do empréstimo? Fazendo uma análise superficial do candidato ao
empréstimo, com relação à sua renda mensal, o comprometimento desta renda com os
gastos mensais (entrevista com o gerente) e o quanto a prestação irá comprometer a renda
(disponı́vel). Neste artigo, é proposto um modelo, através do uso dos conjuntos fuzzy e
da lógica fuzzy, para um controlador fuzzy que permita avaliar a possibilidade de sucesso
para a quitação do empréstimo.

Palavras-chave: Sucesso em empréstimo; Lógica fuzzy; Controlador fuzzy; Tomada
de decisão.

1. Introdução
Na esfera dos empréstimos pessoais de pequena monta para pessoas fı́sicas, tem-se
a preocupação com a inadimplência, cujo objetivo é minimizar os riscos da concessão,
através de uma avaliação do ‘perfil’ do cliente. Ter perfil para um determinado tipo
de empréstimo, não é uma “variável” muito simples de se definir. Como diz Nguyen e
Walker (1997), existem situações que se torna muito difı́cil dizer ‘é’ ou ‘não é’, ‘sim’ ou
‘não’, ‘pertence’ ou ‘não pertence’, etc. Nestas situações, é possı́vel e, geralmente é feito,
‘forçar’ um ‘sim’ ou ‘não’. Neste sentido, o problema apresenta imprecisões que devem
ser incorporadas no modelo para o controlador de tomada de decisão a ser desenvolvido
(Chang e Zadeh, 1972).
Nos conjuntos fuzzy, situações como esta são tratadas com a imprecisão natural que
lhe é inerente, i.é., se pode dizer que todas as pessoas pertencem a um determinado conjunto, com maior ou menor pertinência, ou seja, com maior ou menor grau de pertinência.
1 geraldo@cpd.ufmt.br
2 ronaldobaumgartner@gmail.com
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O controlador fuzzy que será construı́do a seguir, não tem a pretenção de modelar uma
situação real de empréstimo bancário ou de qualquer outra natureza, uma vez que não
se utilizou de um especialista na construção da base de regras. O intuito é mostrar a
facilidade com que esta ferramenta pode ser utilizada no tratamento de sistemas desta
natureza.
Situações como a concessão de um empréstimo bancário, podem ser muito subjetivas, pois o especialista da área de empréstimos deve ter bastante experiência a respeito
de classificar o cliente, quanto ao sucesso ou insucesso da quitação de um empréstimo.
Entretanto, quando se faz necessária uma modelagem matemática para esta tomada de
decisão, o especialista se sente, normalmente, inabilitado para tal, pois via de regra, as
ferramentas disponı́ves para a representação, através de modelos matemáticos para este
tipo de problema, passa por processos matemáticos não triviais.
Desta forma, através do uso dos conjuntos fuzzy, especialistas em outras áreas do
conhecimento, podem resolver ou modelar problemas do cotidiano, em suas áreas de conhecimento, de maneira mais eficiente, conseguindo respostas para as tomadas de decisão
(Chang e Zadeh, 1972; Kandel e Byatt, 1980).
A figura 1 (ver página 104) mostra o escopo do sistema de apoio à tomada de decisão
proposto neste artigo.

Figura 1: Escopo do sistema de apoio à tomada de decisão
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2. Objetivo
– Construir um sistema de apoio a tomada de decisão para a concessão (ou não) de
um empréstimo, com base em informações imprecisas ou subjetivas.

3. Metodologia
3.1. Conceitos Básicos
Para a construção do controlador fuzzy que forneça as respostas para a tomada de
decisão do sistema (figura 1) se tem o seguinte projeto:
Como se pode observar na figura 2, ao
lado, existem quatro processos:
• Fuzzificação
• Base de Regras
• Lógica de Decisão
Figura 2: Controlador fuzzy

3.1.1

• Defuzzificação

Fuzzificação
Seja A um subconjunto do universo U. A função caracteréstica é definida como

sendo
χA (x) =


 1 se x ∈ A
 0 se x ∈
/ A

e, desta forma, A fica bem definido, pois χA (x) define a pertinência de x em A e, então,
se diz que A é um subconjunto simples ou ‘crisp’ de U. Assim, se define o subconjunto
crisp A de U como sendo todos os pares ordenados (x, χA (x)) onde x ∈ U e χA (x) = 1.
Para definir um subconjunto fuzzy utiliza-se da mesma idéia, apenas a função caracterı́stica (χA (x)) é substituida pela função grau de pertinência ϕA (x) que pode ser definida
como, por exemplo, o conjunto fuzzy que representa “x está em torno de 100 gramas”, dado
por:
A figura 3 mostra graficamente a função ϕA (x) deste exemplo.
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ϕA (x) =







106
x−90
10 ,

se 90 ≤ x ≤ 100

110−x
10 ,

se 100 < x ≤ 110

0,

caso contrário

Figura 3: Exemplo de um subconjunto fuzzy.
Com isso, se pode observar que todo elemento de U pertence a A com graus de
pertinência ϕA (x) variando de zero a um e, assim, se tem que A = {(x, ϕA (x)) ; x ∈ U },
é o subconjunto fuzzy A.
A transformação dos elementos (x, χA (x)) em (x, ϕA (x)) é um dos processos que se
utiliza na construção do Controlador Fuzzy, ao qual se da o nome de fuzzyficação (ver
figura 2). Se diz, então, que um subconjunto fuzzy A, ou simplesmente, um conjunto fuzzy
A é definido através da função de pertinência ϕA (x) : U → [0, 1], onde ϕA (x) representa
o grau de pertinência do elemento x de U ao conjunto fuzzy A.
Se pode notar que, depois de construı́do, é possı́vel ir refinando os conjuntos fuzzy,
de acordo com a necessidade, até que fiquem mais consistentes com a lógica que o sistema
necessita.
Com a mesma estratégia, se deve construir os conjuntos fuzzy de saı́da.
3.1.2

Base de Regras

A partir dos conjuntos fuzzy de entrada e saı́da, se constrói a base de regras, na qual
está embutida toda a experiência do especialista, com sua visão sobre o sistema (figura 1),
os objetivos, as estratégias, as polı́ticas da empresa, etc, através de um conjunto de regras
lingüı́sticas. Essa base de regras proporciona respostas estimadas para controle e tomada
de decisão, sem a necessidade de recorrer a modelos matemáticos sofisticados e complexos.
Nesta proposta, será utilizado o método de Mandani1 , que se utiliza dos conectivos lógicos (¬, ∧, ∨, →: negação, e, ou e implicação, respectivamente), construindo
inferências que fazem a conexão lógica entre os conjuntos fuzzy de entrada e os de saı́da
(Pedrycz e Gomide, 1998). Assim, as regras que compõem a base de regras do controlador
em questão, são definidas na forma apresentada a seguir, a tı́tulo de ilustração, e que serão
apresentadas mais adiante.
1 Pelas

caracterı́sticas do conjunto fuzzy de saı́da do controlador fuzzy que será desenvolvido, o método
de Mandani é o que torna mais simples os procedimentos, para a construção da base de regras, ver Barros
e Bassanezi (2006).
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– R1 - Se Rendimento é baixo e Comprometimento de Renda é baixo e Prestação é
baixa então Risco de Sucesso é alto.
– R2 - Se Rendimento é baixo e Comprometimento de Renda é baixo e Prestação é
média então Risco de Sucesso é médio.
–

..
.

– R27 - Se Rendimento é alto e Comprometimento de Renda é alto e Prestação é alta
então Risco de Sucesso é baixo.
3.1.3

Lógica de Decisão

Utilizando o método de Mandani para a construção da Base de Regras, utiliza-se
a idéia do mı́nimo (∧) e do máximo (∨), para que se possa inferir as condições de saı́da.
Como será visto na construção do controlador, esse é um processo de pouca complexidade.
A seguir, a figura 4 mostra a decisão tomada pelo uso do mı́nimo (∧), onde é escolhido
1
para a saı́da (função Ri) o valor de por ser este o menor valor observado nos conjuntos
3
fuzzy
de ¶
entrada para as variáveis escolhidas na simulação, a saber: . Os valores obtidos
µ
1 1 3
, ,
nos conjuntos fuzzy de entrada, referem-se à simulação de um cliente com renda
2 3 5
mensal de R$ 3 500,00; comprometimento de renda de 50% e prestação comprometendo
34% da renda disponı́vel.

Figura 4: Inferência fuzzy do mı́nimo ∧.

3.1.4

Defuzzificação

Na figura 4 pode ser observado que o gráfico da extrema direita é o conjunto fuzzy de
saı́da que avalia o risco de sucesso, e a altura (corte feito pela linha horizontal) escolhida é
a altura mı́nima entre as variáveis de entrada. Assim, se obtém pelo método de Mandani
a região mostrada na figura 5 a seguir.
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Figura 5: Região utilizada para o processo de defuzzificação

4. Construção do controlador fuzzy
Na construção do controlador fuzzy para a análise da chance de sucesso da quitação
de um empréstimo, serão utilizadas as variáveis apresentadas a seguir.

4.1. Variáveis de entrada
• Função de pertinência do rendimento mensal(R)

Figura 6: Função de pertinência do rendimento mensal
A construção de uma função de pertinência de um conjunto fuzzy, que acaba sendo
usada como o próprio conjunto fuzzy, pode ser feita como na figura 6. Observe que
neste caso, se utilizou de figuras trapezoidais, que foram definidas de forma análoga
a ϕA (x) da figura 3 na página 106, no qual o conjunto A é denominado R e, para
cada trapézio construı́do, se tem uma ϕR (x), sendo a da esquerda denominada ϕR
baixa, a do centro ϕR média e a da direita ϕR alta.
Obviamente que a dificuldade de se construir uma função de pertinência não está
na definição das funções das retas em cada um de seus domı́nios restritos, mas sim
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na classificação feita pelo especialista na definição dos domı́nios (intervalos) de cada
função.
Observe que na definição desta função de pertinência do Rendimento Mensal (figura
6) o especialista poderia ter definido uma classificação diferente para os rendimentos
mensais, como por exemplo, considerar um rendimento baixo até R$ 200,00 com
grau de pertinência < 1 a partir de R$ 1.000,00 e não de 800,00 como considerado
na figura 6.
• Função de Pertinência do Comprometimento da Renda Mensal(CR)
• Função de Pertinência do Comprometimento Mensal da Prestação(P)

(a) Função de Pertinência do Comprometimento
da Renda Mensal

(b) Função de Pertinência do Comprometimento
Mensal da Prestação

4.2. Variável de Saı́da
• Função de Pertinência do Risco de Sucesso da Quitação

Figura 7: Função de Pertinência do Risco de Sucesso da Quitação
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Observe que a construção do conjunto fuzzy de saı́da ‘Risco de Sucesso’ contém 5
subconjuntos (mb=muito baixo, b=baixo, m=médio, a=alto e ma=muito alto), mostrando
a necessidade de uma senssibilidade maior no conjunto que vai definir, após a defuzzificação, a resposta ao cliente.
A razão pela qual não foi mais detalhado os subconjuntos em cada conjunto fuzzy
de entrada foi simplesmente para que a base de regras não se tornasse demasiadamente
grande para apresentação neste trabalho, pois caso tivesse o detalhe do conjunto fuzzy de
saı́da (Risco de Sucesso), teria-se 35 regras compondo a base de regras e isso nos traria
um escesso de regras a serem consideradas na seção Lógica de Decisão.

4.3. Base de Regras
A regra um (R1) a seguir, deve ser lida da seguinte forma:
Se a Renda é baixa(Rb) e o Comprometimento de Renda é baixo(CRb) e a Prestação
compromete a ’sobra’ da renda de forma baixa(Pb), então o Risco de Sucesso da Quitação
do Empréstimo é alta(Ria).
R1:Se Rb e CRb e Pb então Ria
R2:Se Rb e CRb e Pm então Rim
R3:Se Rb e CRb e Pa então Rib
R4:Se Rb e CRm e Pb então Rim
R5:Se Rb e CRm e Pm então Rib
R6:Se Rb e CRm e Pa então Rimb
R7:Se Rb e CRa e Pb então Rib
R8:Se Rb e CRa e Pm então Rimb
R9:Se Rb e CRa e Pa então Rimb
R10:Se Rm e CRb e Pb então Ria
R11:Se Rm e CRb e Pm então Ria
R12:Se Rm e CRb e Pa então Rim
R13:Se Rm e CRm e Pb então Ria
R14:Se Rm e CRm e Pm então Rim
R15:Se Rm e CRm e Pa então Rib
R16:Se Rm e CRa e Pb então Rim
R17:Se Rm e CRa e Pm então Rib
R18:Se Rm e CRa e Pa então Rimb
R19:Se Ra e CRb e Pb então Rima
R20:Se Ra e CRb e Pm então Rima
R21:Se Ra e CRb e Pa então Ria
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R22:Se
R23:Se
R24:Se
R25:Se
R26:Se
R27:Se

Ra
Ra
Ra
Ra
Ra
Ra

e
e
e
e
e
e
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CRm e Pb então Rima
CRm e Pm então Ria
CRm e Pa então Rim
CRa e Pb então Ria
CRa e Pm então Rim
CRa e Pa então Rib

4.4. Lógica de Decisão
Nesta seção será apresentado o exemplo de um candidato com rendimento de R$
3.500,00 com compromentimento mensal da renda de 50% e prestação compromentendo
35% da sobra mensal.
Analisando os valores de entrada em cada uma de suas funções de pertinência, se
tem que:
1. Renda de R$ 3.500,00
Observe que um comprometimento de renda de 50% classifica o cliente como Compr.Renda
1
1
média(CRm) e ϕCRm (x) = e Compr.Renda alta(CRa) e ϕCRa (x) =
3
5
2. Comprometimento de Renda de 50%
Observe que a renda de R$ 3500,00 classifica o cliente como Renda média(Rm) e
1
1
ϕRm (x) = e Renda alta(Ra) e ϕRa (x) =
2
4

(a) Escolha do Subconjunto do Rendimento e seu
grau de Pertinência

(b) Escolha do Subconjunto do Comp. Renda e
seu grau de Pertinência

3. Prestação compromentendo 34% da renda disponı́vel.
Observe que a prestação comprometendo 34% da renda disponı́vel, classifica o cliente
3
1
como Prest.média(Pm) e ϕP m (x) = e como Prest.alta(Pa) e ϕP a (x) =
5
5
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Figura 8: Escolha do Subconjunto da Prestação e seu grau de Pertinência
De posse desses dados, se pode encontrar as regras que se enquadram para este cliente.
Fazendo as combinações com os subconjuntos fuzzy escolhidos através desta análise, se
tem que:
Se Rm e CRm e Pm se pode notar que essa combinação se enquadra na regra R14 e nesta
regra a inferência é para o subconjunto fuzzy de saı́da Rim e, assim,
Se Rm e CRm e Pm⇒ R14⇒ Rim
Se Rm e CRm e Pa⇒ R15⇒ Rib
Se Rm e CRa e Pm⇒ R17⇒ Rib
Se Rm e CRa e Pa⇒ R18⇒ Rimb
Se Ra e CRm e Pm⇒ R23⇒ Ria
Se Ra e CRm e Pa⇒ R24⇒ Rim
Se Ra e CRa e Pm⇒ R26⇒ Rim
Se Ra e CRa e Pa⇒ R27⇒ Rib
Lembrando que o método de inferência utilizado é o de Mandani, utiliza-se o mı́nimo
valor das funções de inferência observadas nas figuras 8(a)(página 111), 8(b)(página 111)
e 8(página 112) e, assim, se tem que:
R14 : min{ϕRm (3, 5); ϕCRm (5); ϕP m (3, 4)} ⇒
min{1/2; 1/3; 3/5} = 1/3 ⇒ ϕRim
R15 : min{ϕRm (3, 5); ϕCRm (5); ϕP m (3, 4)} ⇒
min{1/2; 1/3; 1/5} = 1/5 ⇒ ϕRim
R17 : min{ϕRm (3, 5); ϕCRm (5); ϕP m (3, 4)} ⇒
min{1/2; 1/5; 3/5} = 1/5 ⇒ ϕRib
R18 : min{ϕRm (3, 5); ϕCRm (5); ϕP m (3, 4)} ⇒
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Figura 9: Inferência Fuzzy do Mı́nimo (t-norma ∧) para a regra 14

Figura 10: Inferência Fuzzy do Mı́nimo (t-norma ∧) para a regra 15

Figura 11: Inferência Fuzzy do Mı́nimo (t-norma ∧) para a regra 17
min{1/2; 1/5; 1/5} = 1/5 ⇒ ϕRimb

Figura 12: Inferência Fuzzy do Mı́nimo (t-norma ∧) para a regra 18
R23 : min{ϕRm (3, 5); ϕCRm (5); ϕP m (3, 4)} ⇒
min{1/4; 1/3; 3/5} = 1/4 ⇒ ϕRia
R24 : min{ϕRm (3, 5); ϕCRm (5); ϕP m (3, 4)} ⇒
min{1/4; 1/3; 1/5} = 1/5 ⇒ ϕRim
R26 : min{ϕRm (3, 5); ϕCRm (5); ϕP m (3, 4)} ⇒
min{1/4; 1/5; 3/5} = 1/5 ⇒ ϕRim
R27 : min{ϕRm (3, 5); ϕCRm (5); ϕP m (3, 4)} ⇒
min{1/4; 1/5; 1/5} = 1/5 ⇒ ϕRib
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Figura 13: Inferência Fuzzy do Mı́nimo (t-norma ∧) para a regra 23

Figura 14: Inferência Fuzzy do Mı́nimo (t-norma ∧) para a regra 24

Figura 15: Inferência Fuzzy do Mı́nimo (t-norma ∧) para a regra 26

Figura 16: Inferência Fuzzy do Mı́nimo (t-norma ∧) para a regra 27
Com as construções anteriores (usando a t-norma 0 ∧0 -mı́nimo), se pode observar
como foram definidos os conjuntos fuzzy especı́ficos de saı́da, com relação às entradas
estudadas.
Para se construir graficamente o conjunto fuzzy de saı́da, segundo o método de
Mandani, toma-se a t-conorma (∨ − máximo), assim se obtém: ϕRi (u) = sup{ϕRimb =
1/5} ∪ sup{ϕRib = 1/5} ∪ sup{ϕRim = 1/3, ϕRim = 1/5} ∪ sup{ϕRia = 1/4} = {ϕRimb =
1/5} ∪ {ϕRib = 1/5} ∪ {ϕRim = 1/3} ∪ {ϕRia = 1/4} e, assim, constroi-se o gráfico da
função de pertinência do conjunto fuzzy de saı́da, conforme a seguir:
Fazendo os cálculos necessários, se obtém xc = 4, 6438, que é a resposta que procu-
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Figura 17: Definição da função de pertinência do conjunto fuzzy de saı́da com t-conorma.
rada para a tomada de decisão sobre conceder ou não o empréstimo ao candidato (cliente).
Implementando este algorı́timo em uma ferramenta como o Matlabr em seu toolbox
fuzzy haverá condições de mecanizar e sistematizar este procedimento para que se possa
utilizá-lo de forma mais ágil na tomada de decisão.
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Resumo. A partir da pesquisa previamente realizada que apresenta os resultados da
variável dependente denominada nı́vel de estresse (NE), analisada em função da composição de medidas de duas variáveis independentes denominadas pressão arterial (PA) e
frequência cardı́aca (FC), registradas para pacientes com necessidades especiais submetidos
a contenções fı́sicas e ou quı́micas durante tratamento odontológico, foram identificados e
reorganizados conjuntos de dados aptos a serem re-analisados segundo a teoria dos conjuntos fuzzy. Para tanto, primeiramente foi estabelecido um conjunto de regras linguı́sticas
entre as referidas variáveis, o que foi cuidadosamente realizado segundo o conhecimento do
especialista em odontologia para, em seguida, justificar as demais opções do toolbox fuzzy
do ambiente de computação cientı́fica MATLAB e de acordo com o que consta no manual
(Amendola et al., 2005). Os resultados então obtidos, quando comparados aos obtidos
da análise previamente realizada, mostram concordância além de incorporar objetividade
na interpretação dos resultados, o que revela o uso da teoria dos conjuntos fuzzy como
mais uma ferramenta útil neste processo de decisão, e sugere o seu uso em pesquisas desta
natureza.
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1. Introdução
São várias as estratégias empı́ricas que podem ser usadas pelos profissionais das
áreas de saúde para a percepção e a consequente tomada de decisão para garantir o bem estar de pacientes submetidos a tratamentos como, por exemplo, tratamentos odontológicos.
Neste caso, e em particular quando se trata de pacientes especiais, o profissional deve considerar outras informações além das convencionais, posto que os mesmos já apresentam
condições fı́sicas, fisiológicas e/ou emocionais especı́ficas - daı́ a caracterização como “pacientes especiais”.
Estas observações motivaram a pesquisa prévia de Motta (2008), realizada para
investigar teoricamente o que fora observado clinicamente sobre o melhor método de contenção a ser usado para o tratamento dentário de pacientes com necessidades especiais.
Com o objetivo de manter o controle por meio de medicação ou, em casos mais acentuados, por interrupção momentânea do tratamento, o autor analisou o nı́vel de estresse de
pacientes especiais em função das alterações da pressão arterial e da frequência cardı́aca,
em pacientes agrupados de acordo com o tipo de ambiente de atendimento (hospitalar
ou ambulatório convencional) e tipo de contenção (quı́mica - anestesia geral ou local, ou
fı́sica), concluindo que grupo de pacientes atendidos em ambiente hospitalar e submetidos
à contenção quı́mica de anestesia geral é o que melhor traz confiança para o profissional.
A busca deste tipo de controle, que requer a análise de grande volume de informações
referentes a variáveis subjetivas e que apresentam incertezas graduais, justifica, portanto,
a busca de outro tipo de análise que possa incorporar alguma objetividade, como a análise
apresentada no presente trabalho - inovadora na área de dentı́stica, realizada segundo a
teoria dos conjuntos fuzzy (Amendola et al., 2005).

2. Material e métodos
Todas as informações relevantes bem como os dados experimentais usados na presente pesquisa encontram-se descritos e discutidos em Motta (2008).
As variáveis que seguem analisadas referem-se ao nı́vel de estresse (NE), a pressão
arterial (PA) e frequência cardı́aca (FC); e os grupos de pacientes estabelecidos de acordo
com o tipo de ambiente de atendimento e tipo de contenção são assim denotados: Grupo
AG: atendimento em ambiente hospitalar em pacientes sob contenção quı́mica de anestesia geral; Grupo AGL: atendimento em ambiente hospitalar em pacientes sob contenção
quı́mica de anestesia geral mais anestesia local; e Grupo CFL: ambulatório convencional
com contenção fı́sica mais contenção quı́mica de anestesia local.
A metodologia de análise segundo a teoria dos conjuntos fuzzy é facilmente encon-
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trada na literatura especializada – e.g. Pedrycz e Gomide (1998) – e a prática no ambiente
de computação cientı́fica MATLAB consta no manual de Amendola et al. (2005).

3. Resultados e discussão
Segundo as instruções do referido manual, primeiramente devem ser elaboradas
tabelas de classificação das variáveis para, em seguida estabelecer o conjunto de regras
linguı́sticas entre as referidas variáveis, para em seguida, seguir as demais opções do toolbox fuzzy do ambiente de computação cientı́fica MATLAB: o tipo de funções de pertinência
e o método de análise de fuzzyficação e defuzzificação. Todos esses passos foram cuidadosamente realizados segundo o conhecimento do especialista em dentı́stica.
Considera-se a tabela 1, que mostra a classificação diagnóstica de PA como função
de PD e PS.
Tabela 1: Classificação diagnóstica da PA como função de PD e PS (Motta, 2008) – Fonte:
III Consenso brasileiro de hipertensão arterial – SBC (1998)
PD (mmHg) PS (mmHg)
Classificação de PA
< 85
¡ 130
Normal (N)
130 – 139
Normal limı́trofe (NL)
85 – 89
90 – 99
140 – 159
Hipertensão leve (HL)
100 – 109
160 – 179
Hipertensão moderada (HM)
> 110
> 180
Hipertensão grave (HG)
< 90
> 140
Hipertensão sistólica isolada (HSI)
A tabela 1 foi adaptada para mostrar a classificação de PS quando são considerados
5 nı́veis: baixa, normal, alta leve, alta moderada, e muito alta, denotados por B, N, AL,
AM, e MA respectivamente como mostrado na tabela 2, válida para todos os grupos.
Tabela 2: Subintervalos de definição e
classificação linguı́stica da variável PS
PS
Classificação
[110; 130]
B
[131; 139]
N
AL
[140; 159]
[160; 179]
AM
[180; 190]
MA

Tabela 3: Classificação diagnóstica da
FC para o Grupo AG
FC
Classificação
[121, 75; 128, 16]
B
[128, 16; 153, 22]
N
A
[153, 22; 160, 88]
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Para a classificação da variável FC são considerados 3 nı́veis: baixa, normal e alta,
denotadas por B, N e A respectivamente, o que deve ser elaborado de forma especı́fica
para cada um dos grupos. Assim, por exemplo, a tabela 3 mostra a classificação de FC
para o grupo AG.
Para a classificação da variável NE são considerados 3 nı́veis: suportável, médio e
alerta, denotados por S, M e A, respectivamente, de forma que a tabela 4 mostra o conjunto
de regras para NE como função da combinação entre as variáveis PS (representando PA)
e FC (para o grupo AG).

Base de regras
1 – Se PS é B e FC é B, então NE é S;
2 – Se PS é B e FC é N, então NE é S;
3 – Se PS é B e FC é A, então NE é M;
4 – Se PS é N e FC é B, então NE é S;
5 – Se PS é N e FC é N, então NE é S;
6 – Se PS é N e FC é A, então NE é M;
7 – Se PS é AL e FC é B, então NE é S;
8 – Se PS é AL e FC é N, então NE é S;
9 – Se PS é AL e FC é A, então NE é M;
10 – Se PS é AM e FC é B, então NE é S;
11 – Se PS é AM e FC é N, então NE é M;
12 – Se PS é AM e FC é A, então NE é A;
13 – Se PS é MA e FC é B, então NE é M;
14 – Se PS é MA e FC é N, então NE é A;
15 – Se PS é MA e FC é A, então NE é A.
Uma vez escolhidas as funções de pertinência triangulares, com base nas tabelas 2
e 3, anteriormente especificadas, e com a base de regras apresentada acima, obtém-se o
que é apresentado nas figuras 1, 2 e 3, para as variáveis PS, FC e NE respectivamente.
O método de Mandani, que combina os graus de pertinência associados aos valores
de entrada através do operador Mı́nimo (min), foi o selecionado para a fuzzificação e o do
centro de gravidade para a defuzzificação (Pedrycz e Gomide, 1998). A tı́tulo de ilustração
na figura 4(a) são mostrados os diversos tipos de saı́da possı́veis de serem geradas pelo uso
do MATLAB: a) tridimensional, b) tridimensional no plano bidimensional com legenda, c)
unidimensional como função da variável PS, e d) unidimensional como função da variável
FC. Isto porque o para os propósitos desta pesquisa, basta analisar a figura 4(d) para cada
um dos grupos.
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Figura 1: Funções de pertinência para a variável PS.

Figura 2: Funções de pertinência para a variável FC (Grupo AG)

Figura 3: Funções de pertinência para a variável NE (Grupo AG)
A figura 4 mostra uma sı́ntese dos resultados obtidos da análise fuzzy da variável
NE como função da variável FC para cada um dos três grupos de pacientes.
A comparação das curvas mostradas na figura 4 mostra que o atendimento hospitalar
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(a) Variação da variável NE como função da combinação das variáveis PS e FC.

(b) Variação da variável NE como função da combinação das variáveis PS e FC.

(c) Variação da variável NE como função da variável
PS.

(d) Variação da variável NE como função da
variável FC

Figura 4: Variação da variável NE como função da variável FC para cada um dos grupos
AG, AGL e CFL.
sob contenção quı́mica de anestesia geral (AG) é o que melhor traz confiança para o
profissional, uma vez que a faixa Suportável/Médio é maior para esse grupo do que para
os demais.
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4. Conclusões
Os resultados obtidos no presente trabalho mostram concordância quando comparados aos obtidos da análise previamente realizada, revelando que o uso da teoria dos conjuntos fuzzy, além de permitir a geração de distintas combinações das variáveis envolvidas
de forma muito simples, e incorporar objetividade na interpretação dos resultados dessas
combinações, é uma ferramenta adequada e deve ser incentivada para suporte a decisão
de tratamentos similares.
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Resumo. Foi realizado um estudo caso controle com a aplicação de um modelo de
regressão logı́stica binomial para estimar o risco de dengue no distrito Sul de Campinas.
Os dados foram coletados entre outubro de 2006 e setembro de 2007 e incluı́am variáveis
sócio-demográficas, ecológicas e de infestação domiciliar. O modelo final indica que o aumento da idade é um fator de proteção (RC=0,98), bem como os anos de escolaridade do
chefe domiciliar (RC=0,95); trabalhar durante o dia dobrou o risco de contrair dengue em
relação a quem não trabalha (RC=2,24); quem armazena água em casa, ainda que com
tampa, tem quase três vezes mais chance de contrair a doença do que quem não armazena
(RC=2,9); pessoas que habitam locais em que há ocorrência de enchente ou lama tem
o dobro de chance em relação a quem mora em locais onde isso não ocorre (RC=2,1);
habitar em moradias sem saneamento básico adequado também quase triplica o risco, em
relação a ter acesso à rede de esgoto (RC=2,8); a quantidade de criadouros para o mosquito
(RC=1,04 a cada cinco unidades) e encontra-lo picando durante o dia (RC=1,56) também
são fatores de risco; o local de maior chance para se contrair dengue foi o Centro, seguido
da região Noroeste (RC=2,13 e 1,64, respectivamente e comparados a região Nordeste) do
distrito Sul. O presente estudo proporciona assim conteúdo para tomada de decisão de
gestores da área da saúde.
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1. Introdução
A dengue é uma doença infecciosa transmitida pelo mosquito (vetor urbano) Aedes
aegypti, que ocorre de forma epidêmica principalmente em regiões tropicais, onde condições
ecológicas e sociais facilitam a disseminação do vetor e a circulação viral.
O comportamento da doença no Brasil é sazonal, particularmente na região Sudeste,
com aumento da transmissão nos perı́odos de maior chuva e maiores temperaturas. Em
2008, no Brasil, houve registro da circulação de três dos quatro sorotipos do vı́rus (Den1,
Den2 e Den3), na maioria dos estados (Brasil, 2008).
Medidas de controle e ações de vigilância têm se mostrado pouco efetivas na maior
parte dos municı́pios brasileiros, revelando a complexidade da doença em populações humanas e a dificuldade de seu controle. Muitos fatores têm sido associados à circulação dos
vetores e da virose, porém a dinâmica da transmissão ainda não é totalmente compreendida
(Koopman et al., 1991).
Alguns autores salientam que más condições de moradia, de abastecimento de água
e de limpeza urbana estariam associadas à ocorrência do vetor e da doença (Mondini e
Chiaravalloti Neto, 2007; Barreto et al., 2008; Forattini e Brito, 2003; Galli e Chiaravalloti
Neto, 2008). Outros referem que baixa escolaridade, baixa renda e alta densidade populacional são determinantes da doença (Mondini e Chiaravalloti Neto, 2007; Barreto et al.,
2008; Caprara et al., 2009).
Também o trânsito de pessoas, de mercadorias e as migrações têm sido apontados
como indicadores de risco de infestação pelo vetor e de transmissão da virose (Donalisio
et al., 2001).
No municı́pio de Campinas, a identificação de focos do vetor foi progressiva a partir
de 1987, sendo que a transmissão da doença foi registrada em 1996 e 1997. Epidemias
de maiores proporções foram identificadas na cidade nos ano de 1997/1998, 2002/2003 e
2006/2007, com proporção de incidência de casos confirmados laboratorialmente de 113,3,
150,6 e 669,4 por 100 mil habitantes, respectivamente. Em 2009/2010 o número de casos
voltou a subir, atingindo 114,2 por 100 mil habitantes até maio. Nota-se, portanto, a
importância do estudo de fatores de risco e proteção da doença a fim de auxiliar nas
estratégias de controle da transmissão.

2. Objetivos
O objetivo deste estudo é identificar fatores de risco de ocorrência de dengue em
área do municı́pio de Campinas considerando variáveis sócio-demográficas, ecológicas, e
de infestação domiciliar.
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3. Metodologia
3.1. Coleta dos Dados
Os dados foram coletados por meio de entrevista domiciliar e inspeção do domicı́lio
de casos e controles na região do Distrito Sul de Campinas, cidade situada na região
sudeste do Estado de São Paulo, a cerca de 100 km da capital, e população de 969.396
habitantes em 2000. Campinas é um importante polo de desenvolvimento industrial,
com indicadores econômicos e de condições de vida satisfatórios. No entanto, além de
caracterı́sticas de riqueza e desenvolvimento, o municı́pio reflete o quadro geral das grandes
cidades brasileiras, apresentando graves problemas sociais, como altos ı́ndices de violência
e desemprego.
O Distrito Sul de Campinas possui uma população de aproximadamente 270 mil
habitantes, contendo 17 Unidades de Saúde (12 Centros de Saúde e 5 Módulos do Programa
de Saúde da Famı́lia). Desde 1999, esse é o distrito que vem apresentando maior incidência
de dengue em Campinas.
A população fonte de casos foi constituı́da por todos os indivı́duos com idade igual
ou superior a 20 anos, que residiam no Distrito Sul de Campinas durante a realização
do estudo. Os critérios de eleição para os casos foram: pertencer à população fonte de
casos; ter diagnóstico de caso de dengue confirmado laboratorialmente entre outubro de
2006 e setembro de 2007, identificado em listagem de casos positivos nas fichas do Sistema
de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) recebidas pela Superintendência de
Controle de Endemias (SUCEN) via Direção Regional de Saúde de Campinas e concordar
em participar do estudo por meio de termo de consentimento.
Os controles foram alocados na medida em que os casos foram sendo identificados,
por meio de amostra aleatória em dois estágios. No primeiro estágio amostral, a partir de um cadastro universal de domicı́lios residenciais do Distrito Sul, elaborado pelas
Unidades de Saúde desta região, os domicı́lios foram sorteados e em seguida visitados.
As residências encontradas fechadas em três visitas consecutivas em dias e horários diferentes foram descartadas da amostra, sem reposição. No segundo estágio amostral, após
catalogar os moradores dos domicı́lios, um indivı́duo foi sorteado em cada domicı́lio para
potencialmente participar do estudo.
A coleta de dados ocorreu de outubro de 2006 a setembro de 2007, resultando em
549 casos e 735 controles maiores de 20 anos de idade.
Esta base foi elaborada pelo Laboratório de Análises Espaciais de Dados Epidemiológicos – epiGeo, do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Universidade
Estadual de Campinas (Cordeiro, 2006).
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3.2. Análises dos Dados
Inicialmente foi ajustado um modelo de regressão logı́stica, tendo como variável
resposta o status do indivı́duo (caso confirmado de dengue ou controle) e como variáveis
preditoras os fatores de risco ou proteção de interesse para o estudo. Foram realizados
também testes de ajuste de modelo e estimativas da razão de chances para variáveis que
apresentaram maior importância no modelo. As análises foram realizadas no software R
versão 2.11.1.

3.3. Modelo de Regressão Logı́stica
Os modelos de regressão logı́stica gerados neste estudo são binomiais, pois a variável
resposta possui apenas duas possı́veis categorias (dengue e não-dengue), e pode ser representado pela seguinte equação:
µ
log

P (dengue)
P (não-dengue)

¶
= α + βX

(3.1)

O teste utilizado para analisar e concluir quais variáveis são significantes para o
estudo é o teste t bilateral sob a hipótese nula de que a estimativa do parâmetro β = 0.
Os modelos de regressão logı́stica simples, combinando uma a uma as variáveis
preditoras com a variável resposta foram realizados para verificação de quais variáveis
deveriam permanecer na análise. Nesta etapa foi adotado o nı́vel de significância de 0,20
como critério de manutenção da variável no modelo final. Além disso, foram testadas as
interações de variáveis possivelmente correlacionadas.

3.4. Análise de Resı́duos
Para a verificação da qualidade dos ajustes do modelo criado foi feita análise dos
resı́duos que consiste basicamente em verificar como os dados se comportam no modelo
(Hosmer e Lemeshow, 2000). Através dessa análise verificamos se os erros possuem distribuição normal, são independentes, tem variância constante (homocedasticidade) e/ou
se existem valores discrepantes.

4. Resultados
A Tabela 1 descreve caracterı́sticas sócio-demográficas, epidemiológicas e ambientais
relacionadas à dengue na amostra estudada.
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Tabela 1: Média (± desvio padrão) ou percentual da categoria das
variáveis entre os casos de dengue e controles no Distrito Sul de
Campinas, SP, 2007
Variáveis
Idade (em anos)
Escolaridade (anos):
Escolaridade do chefe
da famı́lia (anos de estudo)
Freq. da coleta de lixo semanal:
Número de criadouros:
Sexo:
Masculino
Feminino
Se trabalha e em qual perı́odo:
Não trabalha
Trabalha de dia
Trabalha de noite
Se estuda e em qual perı́odo:
Não estuda
Estuda de dia
Estuda de noite
Região do Domicı́lio:
Nordeste
Noroeste
Centro
Sul
Já teve dengue:
Sim
Não
Fornecimento de água:
Rede
Poço, Caminhão ou ¨ Gato¨
Falta água:
Sim
Continua na próxima página. . .

Casos

Controles

Total

(n=549)

(n=735)

(n=1284)

40,3 (±13,9)
7,2 (±4,3)

45,1 (±15,3)
8,2 (±4,4)

43,1 (±14,9)
7,7 (±4,4)

6,7 (±4,1)
3,5 (±1,5)
14,8 (±29,8)

7,9 (±4,5)
4,1 (±1,6)
6,8 (±16,5)

7,4 (±4,4)
3,8 (±1,6)
10,2 (±23,5)

45,1
54,9

44,8
55,2

45,0
55,0

34,1
63,0
2,9

48,2
47,9
3,9

42,1
54,4
3,5

91,3
1,6
7,1

91,3
3,9
4,8

91,3
2,9
5,8

19,9
25,3
40,8
14,0

33,7
31,4
24,5
10,4

27,8
28,8
31,5
11,9

2,6
97,4

3,0
97,0

2,8
97,2

92,7
7,3

98,2
1,8

95,9
4,1

6,0

5,6

5,8
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Tabela 1 – Continuação
Variáveis
Não
Às vezes
Armazena água:
Não
Sim, com tampa
Sim, sem tampa
Lixo ao redor da casa:
Sim
Não
Enchente ou lama:
Sim
Não
Mosquito picando durante o dia:
Sim
Não
Saneamento Básico:
Rede
Fossa
Céu Aberto
Presença de Larvas:
Sim
Não

Casos

Controles

Total

(n=549)

(n=735)

(n=1284)

77,2
16,8

77,3
17,1

77,3
16,9

85,2
12,7
2,1

96,3
3,1
0,6

91,6
7,2
1,2

33,3
66,7

15,8
83,2

23,3
76,7

27,0
73,0

7,5
92,5

15,8
84,2

67,8
32,2

57,8
42,2

62,1
37,9

56,8
18,9
24,3

81,9
13,2
4,9

71,2
15,6
13,2

1,5
98,5

1,5
98,5

1,5
98,5

As variáveis descritas na Tabela 1 foram testadas nos modelos simples, bem como
as interações dessas variáveis, definindo-se então o modelo múltiplo final.
Foi possı́vel verificar que a idade mais avançada e maior escolaridade do chefe da
famı́lia estão associados a menor risco da dengue. Práticas como o armazenamento de
água, a ocorrência de enchente/lama, falta de saneamento básico, número de criadouros
e presença de mosquito picando durante o dia em lugares com frequência média de coleta
de lixo estão associados a maior risco de se contrair a doença. Verificamos também que
trabalhar durante o dia aumenta o risco da doença em relação a não trabalhar. Além disso,
frequência de coleta de lixo apresentou interação com as unidades de saúde, se associando
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com maior risco de se contrair o vı́rus nas regiões Centro e Noroeste (Tabela 2).
Tabela 2: Modelo final de regressão logı́stica da associação entre dengue e
variáveis explicativas associadas, no Distrito Sul de Campinas, SP, 2007

Idade (anos)
Escolaridade do Chefe
do Domicı́lio (anos)
Trabalha de dia (x Não trabalha)
Trabalha de noite (x Não trabalha)
Armazena água com tampa (x Não armazena)
Armazena água sem tampa (x Não armazena)
Enchente/Lama (Sim x Não)
Saneamento Básico Fossa (x Rede)
Saneamento Básico Céu Aberto (x Rede)
Número de Criadouros (cada 5 unidades)
Região Noroeste (CLS3=5)2
Região Centro (CLS3=3)2
Região Sul (CLS3=3)2
Mosquito picando (Sim x Não) (CLS3=4)

Razão de
Chances
0,983
0,955
2,239
0,921
2,980
2,560
2,105
0,953
2,783
1,038
1,640
2,127
2,493
1,558

IC 95%1
0,973 - 0,992
0,924
1,699
0,452
1,745
0,728
1,397
0,511
1,670
1,032
1,321
1,454
0,812
1,300

-

0,987
2,951
1,880
5,091
9,002
3,173
1,779
4,636
1,045
2,036
3,113
7,653
1,867

1

Intervalo de Confiança de 95%.
Comparadas a Região Nordeste (CLS3 =5).
3
CLS: Coleta de Lixo Semanal Média.
2

A Figura 1 mostra os gráficos da análise de resı́duos, indicando que existem poucos
pontos discrepantes, os pressupostos sobre normalidade parecem estar validados e não
foram detectadas evidências de heterocedasticidade. Após essa análise podemos inferir
que o modelo parece estar bem ajustado aos dados.

5. Conclusões
O modelo final indicou fatores de risco e proteção relacionados a informações do indivı́duo e do local de sua residência, sejam elas ambientais, estruturais ou sócio-econômicas.
A análise dos resı́duos nos possibilita inferirmos sobre seus resultados.
Dos indivı́duos, vimos que o aumento da idade é um fator de proteção (RC=0,98),
trabalhar durante o dia dobrou o risco de contrair dengue em relação a quem não trabalha
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(RC=2,24) e quem armazena água em casa, ainda que com tampa, tem quase três vezes
mais chance de contrair a doença do que quem não armazena (RC=2,9). A quantidade
de criadouros para o mosquito (RC=1,04 a cada cinco unidades) e encontra-lo picando
durante o dia (RC=1,56) também são fatores de risco
Quanto ao local da residência, a área de maior risco para se contrair dengue foi
o Centro, seguido da região Noroeste (RC=2,13 e 1,64, respectivamente e comparados a
região Nordeste) do distrito Sul. Pessoas em locais em que há ocorrência de enchente
ou lama tem o dobro de chance em relação a quem mora em locais onde isso não ocorre
(RC=2,1) e habitar em moradias sem saneamento básico adequado, como o esgoto a céu
aberto, quase triplica o risco, em relação a ter acesso à rede de esgoto (RC=2,8).
A escolaridade do chefe domiciliar, utilizada como indicador sócio-econômico, mostrou
que, com o aumento dos anos de escolaridade do chefe, aumenta a proteção a dengue
(RC=0,95), consequentemente, famı́lias em que o chefe possui baixa escolaridade possuem
maiores riscos (um chefe apenas com o Ensino Fundamental 1, tem 40% mais chance de
ter um ente, em sua moradia, com dengue do que um chefe com Ensino Médio completo).
O modelo encontrado através de metodologia estatı́stica parece estar coerente com
o conhecimento prévio sobre a dengue descrito em literatura especializada (Lindoso e
Lindoso, 2009; Teixeira et al., 2009). A identificação de fatores de risco como condição de
moradia precária, falta de abastecimento de água e de limpeza urbana estariam associados
à presença do vetor e ocorrência da doença.
O número de criadouros, presença de mosquito picando durante o dia e a densidade
larvária, tem sido identificados como fatores de transmissão de dengue na maioria dos
municı́pios brasileiros de médio e grande porte e regiões metropolitanas (Pontes et al.,
2000; Teixeira et al., 2009).
Acreditamos que esse modelo possa ser útil, de alguma forma, para melhor compreensão do assunto e para auxiliar na elaboração de programas de combate à doença mais
efetivos e direcionados aos reais problemas relacionados ao agravo.
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Biomatemática 20 (2010), 135–146

ISSN 1679-365X

Uma Publicação do Grupo de Biomatemática IMECC – UNICAMP
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Resumo. Este trabalho tem como objetivo aplicar o modelo de regressão multinomial para
a identificação de fatores de risco relacionados à obesidade no Distrito Sul de Campinas,
interior de São Paulo. A associação do excesso de peso a problemas cardiovasculares,
articulares e até mesmo sociais mostram a importância de também se identificar fatores que
influenciam a saúde devido à condição fı́sica do indivı́duo. Foram propostos dois modelos
que procuram descrever, separadamente, a relação entre hábitos alimentares, medidas
antropométricas e variáveis socioeconômicas e demográficas com risco de obesidade e de
doenças cardiovasculares e diabetes. Para isso nos utilizamos de uma técnica estatı́stica
denominada regressão logı́stica multinomial, que permite a análise da relação das variáveis
explicativas com a variável resposta em seus vários nı́veis. O estudo identificou a associação
de variáveis relativas aos hábitos alimentares, o percentual e a distribuição de gordura à
obesidade e ao risco para diabetes e doença cardiovascular.

Palavras-chave: Obesidade; Risco Cardiovascular; Regressão Logı́stica; Modelos
multinomiais.

1. Introdução
A obesidade vem se apresentando como um problema de saúde de âmbito mundial,
abrangendo jovens e adultos, homens e mulheres de todas as classes sociais. A Organização
Mundial da Saúde – OMS define a obesidade como uma doença caracterizada pelo acúmulo
1 luciana.nucci@terra.com.br
2 anacarol.nunes@gmail.com
3 liaoikawa@gmail.com
4 ricacordeiro@gmail.com
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de gordura corporal em excesso, que traz consequências à saúde das pessoas (WHO. World
Health Organization, 1998). Zanardi define obesidade como uma doença crônica consequente ao excesso de gordura armazenado sob forma de triglicérides, resultado da ingestão
energética aumentada em relação ao gasto dessa gordura (Zanardi, 2006). Estudos revelam
que ela atinge em torno de 26% da população maior de 18 anos em paı́ses desenvolvidos,
como os Estados Unidos, variando de 18 a 31% em cidades latino-americanas, chegando
a atingir em torno de 10% no Brasil (CDC. Centers for Disease Control and Prevention,
2007; Cuevas et al., 2009; IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatı́stica, 2004).
Devido à estreita relação do excesso de peso com a ocorrência de agravos crônicos não
transmissı́veis e ao grau epidêmico de sua expansão, a obesidade é considerada a mais importante desordem nutricional da atualidade, estando entre os problemas de saúde pública
de maior importância mundial (WHO. World Health Organization, 1998).
Sabe-se que hábitos alimentares saudáveis aliados às atividades fı́sicas podem prevenir a condição do indivı́duo obeso, sendo essa a melhor forma de controle da doença,
pois apesar de extensa literatura acerca dos diferentes tratamentos para a obesidade, que
incluem dieta, atividade fı́sica, medicamentos, mudança comportamental e até a cirurgia
bariátrica, ainda não foi possı́vel alcançar uma conclusão definitiva (Cowburn et al., 1997;
Francischi et al., 2000).
Por trazer, associado a ela, problemas cardiovasculares, articulares e até mesmo
sociais, a obesidade tem proporcionado muitos estudos com o intuito de desvendar suas
relações causais que é atravessado pela necessidade de encontrar respostas para além da
identificação de fatores de risco biológicos, de modo a inserir esse fenômeno no contexto
socioambiental em que tem lugar, para o que se faz necessária a utilização de ferramental
disponı́vel em diferentes áreas do conhecimento (Huang e Glass, 2008).
Em estudos epidemiológicos muito frequentemente a relação entre exposição e adoecimento é modelada pela distribuição binomial, por meio de ajustes de modelos de regressão
linear generalizada, tendo como função de ligação o logito da probabilidade de doença.
Entretanto, nem sempre é conveniente classificar dicotomicamente a população estudada.
Pode ser interessante, para os propósitos do estudo, subdividir os casos analisados de
acordo com caracterı́sticas tais como gravidade, tipo celular ou forma clı́nica, obtendose maior compreensão do desfecho e sua relação com as exposições estudadas. Nestas
situações, modelos que utilizam a distribuição binomial não são os melhores métodos a
serem utilizados. Uma opção natural para a análise são modelos lineares generalizados
com resposta multinomial, uma extensão da distribuição binomial para mais de dois resultados possı́veis(Agresti, 2002; Ananth e Kleinbaum, 1997). Portanto, propõe-se nesse
estudo a utilização da técnica de regressão logı́stica multinomial para a identificação dos
fatores de risco para obesidade (Mafra et al., 2010).
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2. Objetivos
Diante deste panorama mundial, o estudo a seguir procurou identificar alguns fatores de risco para obesidade, classificada em mais de duas categorias, associados direta ou
indiretamente a essa doença que tem se tornado cada vez mais preocupante na sociedade.

3. Metodologia
3.1. Coleta dos Dados
Os dados usados provêm de um estudo epidemiológico transversal, com dados coletados entre outubro de 2006 e dezembro de 2007 (Zangirolani, 2010). A população fonte foi
composta por moradores do Distrito Sul de Campinas-SP, com idades entre 19 e 65 anos.
Campinas é considerada polo industrial e tecnológico do estado de São Paulo e o terceiro
polo industrial do Brasil, localizada a Noroeste da capital paulista, a aproximadamente
100 km de distância, com uma população estimada de mais de um milhão de habitantes
em 2007. O Distrito Sul, local onde foi realizado o estudo, abrange uma área de 127,8
km2 e possui uma população estimada de 277.400 habitantes (IBGE. Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatı́stica, 2007).
A amostra foi obtida por procedimentos aleatórios em dois estágios. No primeiro,
foram sorteados os domicı́lios a partir do cadastro feito por Agentes Comunitários de
Saúde. No segundo, foram catalogados os moradores dos domicı́lios visitados e, dentre estes, foi sorteado, um morador em cada residência para participar do estudo, mediante assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido. Foram visitados 730
domicı́lios, compondo uma amostra de 649 adultos estudados.
Os dados foram coletados por meio de entrevistas domiciliares, utilizando-se um
questionário no qual foram registrados dados de identificação, medidas antropométricas e
sociodemográficas. Para a coleta dos dados antropométricos foram seguidos os métodos
propostos pelo Anthropometric standardization reference manual (Lohman et al., 1991),
utilizando uma balança digital portátil com capacidade de 150 kg e precisão de 100g, e a
estatura foi aferida com estadiômetro portátil, devidamente afixado em parede ou porta,
sem rodapé, aliado a um esquadro de ângulo reto, utilizado como régua no topo da cabeça
do indivı́duo para dar precisão à medida.

3.2. Variável Resposta
Para os ajustes logı́sticos, optou-se pela análise de dois indicadores como variável
resposta, são eles:
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1. Índice de Massa Corporal (IMC), obtido através da razão Peso(kg)/(Altura(m))2 ,
categorizado como eutrofia (IMC < 25kg/m2 ), sobrepeso (25kg/m2 ≤ IMC < 30kg/m2 )
e obesidade (IMC ≥ 30kg/m2 );
2. Risco para diabetes e doença cardiovascular (RCV), segundo recomendação da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Sı́ndrome Metabólica (ABESO.
Associação brasileira para o estudo da obesidade e da sı́ndrome metabólica, 2009),
categorizado de acordo com os intervalos de IMC e Circunferência abdominal apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Combinação das medidas de circunferência abdominal e IMC para avaliar obesidade e risco para diabetes 2 e doença cardiovascular
Circunferência abdominal (cm)
2
IMC (kg/m )
Homem
Mulher
94 – 102
> 102
80 – 88
> 88
< 25
Normal
Aumentado
Normal
Aumentado
≥ 25 a < 30
Aumentado
Alto
Aumentado
Alto
≥ 30
Alto
Muito alto
Alto
Muito Alto
Fonte: Associação Brasileira para o estudo da obesidade e da sı́ndrome
metabólica (ABESO), 2009.

3.3. Análise Estatı́stica
Foram criados dois modelos multinomiais simples relacionados a cada uma das
variáveis relativa à obesidade. Em cada modelo, foram testadas todas as variáveis preditoras independentes através do teste-t bilateral, que, devido ao tamanho da amostra pode
ser aproximado pela distribuição Normal, adotando-se um nı́vel de significância de 20%.
Este nı́vel foi escolhido com o intuito de não haver uma rejeição muito grande das variáveis,
já que nesta etapa queremos apenas descartar as variáveis que tem pouquı́ssima relação
com os desfechos. Em seguida, foram feitos os modelos múltiplos.
Para a obtenção dos modelos finais utilizamos o método backward como método de
seleção de variáveis regressoras ao nı́vel de significância de 5% em pelo menos um dos logitos estimados, iniciando-se com um modelo onde constavam variáveis significativas a 20%
no modelo simples, independentes e clinicamente relevantes. Deste, foram retiradas,uma
a uma, aquelas que apresentassem os maiores p-valores.
As análises foram realizadas no pacote estatı́stico R versão 2.11.1.
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4. Resultados
A amostra apresentou uma predominância do sexo feminino, representado por
55,78% dos indivı́duos pesquisados, média de idade de 41,6(±12,5) anos e escolaridade
média de 8,6(±4,2) anos de estudo. A frequência de critérios de risco relativos à obesidade
é apresentada na Tabela 2.
Tabela 2: Frequência da classificação dos indivı́duos segundo critérios de risco relativos à
obesidade. Distrito Sul de Campinas, 2007
Classificação
Frequência %
Eutrofia (IMC < 25)
300
46
Sobrepeso (25 ≤ IMC < 30)
212
33
Obesidade (IMC ≥ 30)
137
21
Risco Cardiovascular
Normal
287
44
Aumentado
157
24
Alto
96
15
Muito alto
109
17
No modelo 1, onde avaliamos quais variáveis preditoras estão relacionadas à variável
resposta IMC categorizada em eutrofia, sobrepeso ou obesidade, obtivemos que as variáveis
idade, esforço no trabalho, número de refeições ao dia, circunferência da cintura, circunferência abdominal média, circunferência do quadril, dobra triciptal, dobra biciptal, dobra
subescapular, dobra supra ilı́aca, razão entre as medidas da cintura e as do quadril (RCQ)
e porcentagem de gordura foram significativas na análise simples. Destas, não foram
consideradas para o modelo múltiplo a circunferência da cintura e do quadril por serem,
conjuntamente, colineares com a RCQ, nem as dobras, pois também são, conjuntamente,
colineares com a porcentagem de gordura.
No modelo 2, onde avaliamos quais variáveis preditoras estão relacionadas à variável
resposta risco para diabetes e doença cardiovascular classificado em normal, aumentado,
alto e muito alto, obtivemos que as variáveis idade, esforço no trabalho, circunferência do
quadril, dobra triciptal, dobra biciptal, dobra subescapular, dobra supra ilı́aca, RCQ e
porcentagem de gordura foram significativas. Como no modelo 1, as variáveis colineares
não foram consideradas para o modelo múltiplo.
Notamos que há uma reincidência de variáveis nos dois modelos considerados. Isso
nos indica que dentre todas as variáveis preditoras analisadas no começo do projeto essas,
que foram consideradas importantes em pelo menos um dos modelos, podem ser relevantes
na identificação dos fatores de risco para a obesidade no Distrito Sul de Campinas. Assim,
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a partir delas foram obtidos os modelos multinomiais múltiplos apresentados nas Tabelas
3 e 4.
A Tabela 3 mostra a relação entre as variáveis que permaneceram no modelo final
com IMC. Nota-se que a região Nordeste está associada a um maior risco de sobrepeso
e variáveis tradicionalmente indicativas de obesidade, como circunferência abdominal e
percentual de gordura, também apresentaram uma associação significativa. O percentual
de gordura mostrou interação com a variável ceia, que indica se o indivı́duo realiza refeição
noturna, apresentando associação de maior risco para quem não tem esse hábito e possui
percentual de gordura mais elevado, tanto para sobrepeso, quanto para obesidade.
Tabela 3: Modelo de regressão logı́stica multinomial da associação entre categorias de
IMC e variáveis explicativas associadas. Distrito Sul de Campinas, SP, 2007

Região Nordeste2
Região Noroeste2
Região Sul2
Circunf. Abdominal (cm)
% Gordura (não ceia)
% Gordura (ceia)

Sobrepeso
Razão de
Chances
IC 95%1
3,825
1,426 – 10,265
1,348
0,495 – 3,667
2,394
0,643 – 8,912
1,384
1,311 - 1,461
1,962
1,279 - 3,010
1,633
1,091 - 2,445

Obeso
Razão de
Chances
IC 95%1
1,743
0,911 – 3,335
1,329
0,683 – 2,588
1,039
0,419 – 2,579
1,200
1,156 - 1,246
1,463
1,218 - 1,758
1,115
0,956 - 1,300

1

Intervalo de Confiança de 95%.
Comparadas à Região Centro.
3
Todas as categorias de resposta comparadas com Eutrófico.
2

Do mesmo modo, a Tabela 4 mostra as estimativas obtidas pelo modelo em que a
resposta é o RCV. Nesse modelo a idade, o percentual de gordura e a RCQ estão associados
a maiores riscos e as variáveis relacionadas à alimentação, número de refeições diárias e o
consumo de bolachas, chicletes e chocolate estão associados a menores riscos.

4.1. Análise dos Modelos Multinomiais Múltiplos
Nos modelos de regressão linear, as medidas resumos de ajuste são funções do
resı́duo definido como a diferença entre o valor observado e o valor ajustado. Nos modelos
de regressão logı́stica existem muitas maneiras de se medir essa diferença. Uma dessas
medidas de diferença entre o valor observado e o valor ajustado é o desvio residual (Hosmer e Lemeshow, 2000). Podemos realizar um teste para avaliar a qualidade de ajuste,

Uso do modelo multinomial na identificação de fatores associados à obesidade
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Tabela 4: Modelo de regressão logı́stica multinomial da associação entre categorias de
Risco Cardiovascular e variáveis explicativas associadas. Distrito Sul de Campinas,
SP, 2007
Aumentado
RC1

IC

Alto

95%2

RC1

IC

Muito Alto
95%2

RC1

IC 95%2

Idade (anos)

1,074

1,037 – 1,111

1,07

1,041 – 1,101

1,026

1,006 – 1,047

Refeições/dia

0,642

0,426 – 0,969

0,596

0,421 – 0,843

0,813

0,633 – 1,045

Não vs Sim

0,567

0,195 – 1,645

0,64

0,261 – 1,572

0,597

0,318 – 1,122

Às Vezes vs Sim

0,384

0,138 – 1,068

0,484

0,208 – 1,128

0,363

0,199 – 0,659

%Gordura

3,33

2,752 – 4,03

1,926

1,679 – 2,209

1,378

1,273 – 1,491

Doces

RCQ3
Moderado vs Baixo

2,236

0,65 – 7,691

3,407

1,327 – 8,746

1,578

0,903 – 2,759

Alto vs Baixo

3,859

1,142 – 13,039

7,141

2,783 – 18,325

1,617

0,886 – 2,948

1

Razão de Chances comparada à categoria Normal.
Intervalo de Confiança de 95%.
3 Razão Cintura/Quadril.
2

partindo de uma estatı́stica baseada no desvio residual. A análise deste teste é baseada na
comparação do desvio residual do modelo múltiplo completo com a do modelo apenas com
o intercepto e segue uma distribuição Qui-Quadrado com n0 − nc graus de liberdade (g.l.),
onde n0 são os g.l. residuais do modelo nulo e nc os g.l. residuais do modelo completo. A
hipótese nula deste teste assume que todos os parâmetros β = 0 e a alternativa é que pelo
menos um deles difere de zero.
Os valores obtidos para essas estatı́sticas estão descritos na Tabela 5.
Tabela 5: Análise de Deviance dos modelos propostos
Deviance

G.L.

Modelo

Residual

Residual

1
nulo 1
2
nulo 2

692,65
1337,9
1055,33
1618,25

1262
1276
1878
1899

Deviance

G.L.

P-valor

645,24

14

<0,0001

562,92

21

<0,0001

Assim, podemos concluir que os ajustes dos modelos são satisfatórios devido aos
baixos p-valores, o que indica que rejeitamos a hipótese de que todos os betas são iguais
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Figura 1: Dispersão dos resı́duos padronizados ao quadrado em função das probabilidades
estimadas pelo Modelo 1 (variável resposta IMC).

a zero.
Para melhor verificar a qualidade dos ajustes dos modelos, uma análise gráfica dos
resı́duos também foi realizada. As Figuras 1 e 2 mostram os gráficos das probabilidades
estimadas pelos valores de resı́duos padronizados elevados ao quadrado para os Modelos
1 e 2, que tem como variável resposta o IMC e o RCV, respectivamente. Analisando as
Figuras, vemos que os modelos estão bem ajustados, pois apresentam poucos pontos com
valores de resı́duo elevados.
Para conferir os pressupostos sobre a normalidade dos resı́duos foram realizados
testes de normalidade de Shapiro-Wilk, os quais deram altamente significativos, validando
assim os modelos propostos (Royston, 1982).

5. Conclusões
O modelo multinomial aplicado a dados epidemiológicos mostra-se como importante
ferramenta de análise, pois foi possı́vel identificar fatores associados ao sobrepeso que não
necessariamente estão associados à obesidade, como a localização na região estudada e o
percentual de gordura interagindo com refeição noturna.
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Figura 2: Dispersão dos resı́duos padronizados ao quadrado em função das probabilidades
estimadas pelo Modelo 2 (variável resposta RCV).

Ao avaliarmos a diabetes e doença cardiovascular (RCV) identificamos variáveis
tradicionalmente associadas aos desfechos, como a idade, o número de refeições por dia,
o consumo de doces, o percentual de gordura corporal e a razão cintura–quadril. O fracionamento das refeições ao longo do dia foi identificado como fator protetor para RCV
aumentado e alto, enquanto o consumo de doces moderado foi associado apenas ao RCV
muito alto. A razão cintura–quadril também esteve associada apenas ao RCV nas categorias moderado e alto.
Os modelos propostos neste trabalho nos permitiram concluir que a obesidade e
os problemas de saúde associados a ela podem estar relacionados aos hábitos alimentares
dos indivı́duos que resultam em acúmulo de gordura corporal/abdominal, elevando o risco
de agravos à saúde decorrentes dessa condição. A identificação da Unidade de Saúde
associada ao sobrepeso aponta para diferenças na distribuição do IMC na área estudada.
No estudo foi possı́vel identificar que a região Nordeste apresentou associação de maior
risco de sobrepeso. Uma investigação de quais caracterı́sticas da região, como por exemplo
a condição social, infra–estrutura e qualidade de vida, deve ser feita com o intuito de propor
polı́ticas para minimizar o risco de obesidade e saúde.
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Agradecemos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP
(processos: 2006/05920-7; 2007/07435-1; 2008/58461-5).

Referências
ABESO. Associação brasileira para o estudo da obesidade e da sı́ndrome metabólica
(2009). Diretrizes brasileiras de obesidade 2009/2010. 3. ed. AC Farmacêutica, Itapevi,
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Resumo. O objetivo deste trabalho é estender o estudo realizado para verificar a eficiência do
controle da praga Mononychellus tanajoa (M.tanajoa) pelo predador fitoseı́deo Typhlodromalus aripo
(T. aripo) através de um autômato celular (Vilcarromero e Jafelice, 2009). A presa é o chamado
ácaro verde, M. tanajoa, nativa do continente americano, que causa grandes danos econômicos à
cultura da mandioca. O controle biológico é uma prática alternativa no combate de pragas. Estudos
biológicos e ecológicos sugerem que os ácaros da famı́lia Phytoseiid são os predadores mais eficientes
do ácaro verde e encontram-se distribuı́dos em quase todas as regiões do mundo. O resultado obtido
através do autômato celular para interação entre as populações de ácaros em função do tempo é uma
aproximação com boas propriedades qualitativas para o sistema presa-predador.

Palavras-chave: Autômato Celular; Presa-Predador; Controle Biológico; Simulação.

1. Introdução
Os ácaros afetam as cinco maiores áreas que dizem respeito aos homens: saúde, agricultura,
produtos armazenados, controle biológico e estética (Bellotti e Schoonhoven, 1978). Os ácaros
estão presentes em todo lugar, desde a terra, o ar, a água, o mar, até o pico da montanha. Eles
são considerados a mesofauna mais comum da terra; e ainda permanecem relativamente discretos
no solo. A espécie Mononychellus tanajoa, a mais comum, foi constatada por Bondar em 1938, em
material colhido no antigo Campo Experimental de Ondina, Salvador, BA, e em diversas pequenas
plantações do interior do Estado (Conceição, 1978). No Brasil, M. tanajoa (Bondar) é a espécie mais
importante, sendo referida no Nordeste, na Amazônia, na região Centro-Oeste e na região Sudeste.
1 angela@densis.fee.unicamp.br
2 rmotta@ufu.br
3 laeciocb@ime.unicamp.br
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O nome tanajoa é o termo utilizado pelos indı́genas da região nordeste aos danos causados pelo
ácaro à mandioca (Noronha, 1995). A história de vida de M. tanajoa segue um padrão tı́pico da
maioria das espécies da famı́lia Tetranychidae: possuem ciclos de vida curtos, tamanhos pequenos,
possuem quatro estágios ativos (móveis): uma larva (com 6 patas), dois estágios de ninfa (proto
e deuto-ninfa) e um estágio adulto, Figura 1. A temperatura mı́nima para o desenvolvimento da
espécie é de 14,4o C. Acima de 34o C sua taxa intrı́nseca de crescimento é sensivelmente reduzida
(Yaninek et al., 1989).

Figura 1: Ciclo de vida da presa (Yaninek et al., 1989).
Estudos ecológicos e biológicos sugerem que ácaros fitoseı́deos são os predadores mais apropriados para o controle de M. tanajoa e encontram-se distribuı́dos em quase todas as regiões do
mundo. Os ácaros fitoseı́deos possuem ciclos de vida curtos, tamanho pequeno, boa sobrevivência
quando a densidade da presa é baixa, e capacidade de utilizar outros alimentos, como pólen, fungos
e excreções de insetos, Figura 2. Entretanto, no geral, os ácaros da famı́lia Tetranychidae são sua
presa preferida. Na mandioca, os ácaros predadores vivem e ovipositam entre as colônias dos ácaros
praga e predam seus estágios de ovo à ativos (Guerrero et al., 1983). A prática de controle biológico
tem sido cada vez mais preconizada como alternativa ao uso dos produtos quı́micos no combate às
pragas e doenças das explorações agrı́colas (Moraes et al., 1996).
O objetivo deste trabalho é estudar a eficiência do controle da praga M.tanajoa pelo predador
fitoseı́deo T. aripo através de um autômato celular. Este autômato simula a evolução no tempo
destas populações que agem como um sistema presa-predador.
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Figura 2: Ciclo de vida do predador (Yaninek et al., 1989).

2. Autômato Celular
O Autômato Celular (AC) foi introduzido na década de 50 pelo matemático John von Neumann, que considerou as sugestões de Stanislaw Ulam, numa tentativa de modelar processos naturais
de auto-reprodução (Wolfram, 1994). Os AC consistem de simulações discretas no tempo, espaço e
no estado do sistema.
A idéia básica destes sistemas consiste em considerar cada posição (ou região) do domı́nio
espacial como sendo uma célula, à qual é atribuı́do um estado. O estado de cada célula é modificado
de acordo com o seu estado e dos seus vizinhos na etapa de tempo anterior, através de uma
série de regras simples que imitam as leis fı́sicas ou biológicas que regem o sistema (Ermentrout
e Edelstein-Keshet, 1993). A principal caracterı́stica dos AC é a facilidade com que podem ser
implementados em virtude da simplicidade de sua formulação e o surpreendente retorno visual
capaz de reproduzir equilı́brios estáveis ou periódicos, padrões complexos e estruturas organizadas
como formações de ondas, entre outras. Além disto, os autômatos celulares podem fornecer muitas
informações sobre a dinâmica temporal e espacial de sistemas biológicos, sendo uma alternativa
importante na descrição de processos espaciais acoplados a interações locais. O objetivo final dos
modelos AC é uma descrição do comportamento macroscópico do fenômeno e não uma descrição
exata e fiel do processo microscópico. Não são, em geral, instrumentos de previsão, devendo ser
abordados como um meio de experimentação.
Em Freitas e Jafelice (2006) é utilizado um AC para estudar a dinâmica da evolução do HIV
no interior do organismo dos HIV-positivos. E, posteriormente em Jafelice et al. (2009), considerouse uma simulação de AC, acoplado com lógica fuzzy, para simular a evolução do HIV na corrente
sangüı́nea de indivı́duos soro positivos sujeitos a tratamento médico; e monitoramento da potência
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da medicação e adesão ao tratamento.
Em Vilcarromero e Jafelice (2009) é utilizado um autômato celular para estudar a dinâmica
populacional do tipo presa-predador considerando duas espécies de ácaros (M. tanajoa é a presa
e o predador T. aripo), em particular ovo e estágios móveis. Os resultados obtidos na simulação
do AC variando em relação ao tempo apresentaram uma boa aproximação qualitativa referente ao
primeiro estágio da introdução do predador, para o controle biológico da presa. Neste trabalho
estendemos a simulação do AC considerando-se outras introduções do predador para o controle da
praga M. tanajoa.

3. Modelagem do sistema
A simulação de diferentes cenários para uma avaliação “a priori” do impacto de inimigos
naturais e de suas interações propiciará uma contribuição ao conhecimento da relevância esperada
da introdução, em termos do aumento da eficiência do controle biológico no campo e dos possı́veis
impactos.
Em uma população, durante a sua vida cada indivı́duo passa por uma sucessão de diferentes
estágios. A estrutura etária desta população pode estar representada por matrizes de freqüência
de estágios. O uso dessas matrizes permitiu a derivação de um modelo adequado para estudar os
processos demográficos dado por (Manetsch, 1976):
·
µ
¶¸
drh (t)
H
1 dDEL(t)
DEL(t)
=
rh−1 (t) − rh (t) 1 +
+ B(t)
dt
DEL(T (t))
H
dt
H

(3.1)

onde h = ı́ndice de sub-estágio, r0 = fluxo de indivı́duos entrando no primeiro sub-estágio, rh (t)
= fluxo intermediário, H = número de sub-estágios, B(t) = taxa instantânea de perda, DEL(t)=
tempo instantâneo de desenvolvimento e h = 1, . . . , H.
Como, de modo geral, o tempo de desenvolvimento dos indivı́duos depende da temperatura,
esta caracterı́stica pode ser representada de duas maneiras diferentes: substituindo-se o tempo
cronológico por grau-dia, ou a temperatura T influenciando diretamente B e DEL tornando-se
B(T (t)) e DEL(T (t)). De modo geral, a taxa de entrada r0 do primeiro estágio é dada pelo
número de ovos ovipositados durante o intervalo de tempo [t, t + ∆t]. A taxa de saı́da rh representa
o número de indivı́duos que deixam definitivamente o processo (mudam de estágio ou morrem).
O parâmetro DEL(T (t)) depende de valores especı́ficos de cada espécie de ácaros e através de
experimentos de laboratório em (Bonato, 2000), obteve-se os valores dos parâmetros para o modelo
(3.1).
Após várias simulações Bonato (2000) constatou que se o predador for introduzido no sistema,
ao mesmo tempo em que a presa ou logo no inı́cio da simulação, este será capaz de controlar
as populações da presa mantendo-as em baixos nı́veis de densidade de modo a não prejudicar o
rendimento econômico da cultura da mandioca.
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A Figura 3 mostra as flutuações das populações da presa e do predador nativo, a partir da
equação (3.1), para H = 25 e com condições iniciais de 20 ovos e 20 presas móveis no primeiro dia
da simulação e 1 adulto de predador introduzido 10 dias depois.

Figura 3: Simulação da dinâmica presa-predador, a partir da equação (3.1) para H = 25. Condições
iniciais: 20 ovos e 20 presas móveis; introdução de 1 predador após 10 dias (Bonato, 2000).

4. Resultados do Autômato Celular
O autômato celular em questão é uma grade de tamanho 31 × 31, com condições de fronteira
toroidal (Freitas e Jafelice, 2006) e (Vilcarromero e Jafelice, 2009). As regiões que compõem o
mesmo são constituı́das de forma a imitar a dinâmica presa-predador em um ambiente controlado,
de acordo com experimentos realizados em laboratório. Para a simulação, os seguintes parâmetros
foram considerados:
– Número de presas móveis.
– Número de ovos da presa.
– Número de predadores móveis.
– Número de ovos do predador.
– Perı́odo de desenvolvimento dos ovos da presa.
– Idade de reprodução da presa.
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– Idade de morte da presa.
– Perı́odo de desenvolvimento dos ovos do predador.
– Idade de reprodução do predador.
– Idade de morte do predador.
Inicialmente foram considerados 20 ovos de presa e 20 presas móveis, e 1 predador introduzido
após 8 iterações (valores próximos aos da Figura 3). A movimentação dentro da grade é feita
através de uma busca nos sentidos norte, sul, leste e oeste. Esta busca é realizada pelas presas e
pelos predadores a procura de espaços livres para movimentação; e no caso dos predadores a busca
também é realizada para determinar a presença de presas em algumas das posições da (Figura 4)
para a predação.

Figura 4: Vizinhança de von Neumann.
As hipóteses consideradas para a movimentação das espécies dentro da grade são descritas a
seguir.

4.1. Comportamento dos ovos da presa
Os ovos da presa são distribuı́dos aleatoriamente dentro da grade. Eles permanecem parados
na sua posição inicial até atingirem o seu perı́odo de desenvolvimento, e assim passam a agir como
presa móvel.

4.2. Comportamento das presas
As presas são distribuı́das aleatoriamente dentro da grade, segundo uma distribuição uniforme. Uma busca por lugares vazios para locomoção é feita através de uma busca nos sentidos
norte, sul, leste, oeste (Figura 4). Além disto, a cada iteração é verificado se a presa está ou não
na idade de reprodução. Se a presa não está na idade de reprodução, ela muda para a nova posição
e a posição anterior fica vazia. Caso contrário, a presa move para a nova posição e na posição
anterior ela deixa um ovo. A cada iteração é verificado também se a presa atingiu o seu tempo de
mortalidade. Se este valor é atingido, a presa morre e sai do sistema.

Autômato Celular no Estudo de um Modelo Presa-Predador

153

4.3. Comportamento dos ovos do predador
Tanto os ovos da presa como os dos predadores apresentam exatamente o mesmo comportamento dentro da grade.

4.4. Comportamento do predador
O predador também é distribuı́do aleatoriamente na grade. Foi considerado que o predador
tem a possibilidade de predar tanto o ovo da presa como as presas móveis. Neste caso, o algoritmo
verifica se há ovo da presa ou presa móvel nos sentidos norte, sul, leste e oeste, como mostra a
Figura 4. Caso exista e o predador esteja na idade de reprodução, ele pratica a predação e ocupa
a posição da presa (ou do ovo da presa) e na posição anterior ele deixa um ovo. Caso contrário,
a posição anterior fica livre. Se não há ovo da presa ou presa móvel na vizinhança, o predador se
movimenta como se fosse uma presa. A verificação para o tempo de mortalidade do predador é
feita de modo análogo ao caso das presas.
A Figura 5 mostra uma foto do modelo do AC. Na Figura 5 o fundo preto denota a folha,
o quadrado cinza o ovo do predador, o quadrado com um circulo a presa, o quadrado com retas
o predador, o quadrado preto dentro de outro quadrado o ovo da presa. O AC foi desenvolvido
utilizando o Matlab 7.0.
Os resultados das simulações do AC, após várias iterações (por exemplo: 450 iterações) são
apresentados na Figura 6. Note que o comportamento do ovo predador, ovo presa, presa e predador
apresentados na Figura 6 são similares ao comportamento dos gráficos da Figura 3.

5. Conclusão
É interessante observar que regras simples, como as utilizadas na simulação do AC, podem
representar um comportamento complexo onde a ação do todo é mais do que uma simples soma das
ações individuais. Este comportamento mostra o poder do autômato celular. Em (Vilcarromero e
Jafelice, 2009) iniciamos este estudo considerando apenas a primeira introdução do predador e verificamos que o AC pode apresentar uma boa aproximação dos resultados obtidos por Bonato (2000)
(Figura 3). No entanto, verificamos também que foi necessário mais iterações para a simulação do
AC. Neste trabalho estendemos este estudo considerando as próximas introduções do predador no
sistema. Os dados iniciais considerados na simulação da equação (3.1) foram os mesmos considerados na simulação do autômato, bem como o instante da introdução do predador. Os resultados
obtidos pelo AC podem ser comparados com a solução obtida por Bonato (2000) e apresentando as
mesmas caracterı́sticas, apesar de ter sido necessário um número maior de iterações. Em ambas os
gráficos (Figura 3 e Figura 6) pode-se verificar que quando as populações das presas atingem um
nı́vel mais elevado faz-se necessário a introdução de novos predadores que conseguem controlá-las
razoavelmente bem. Em condições naturais reais, verifica-se que a introdução de predadores se fez
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Figura 5: Foto da saı́da do AC: O fundo preto mostra a folha, o quadrado cinza o ovo do predador, o
quadrado com um circulo a presa, o quadrado com retas o predador, o quadrado preto dentro de outro
quadrado o ovo da presa.
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Figura 6: Resultados numéricos do AC após 450 iterações.
necessária nos meses mais quentes do ano, uma vez que a população de presas se desenvolvem mais
rapidamente em climas mais quentes do que frios.
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perı́odo de junho de 1997 a junho de 2000.
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Resumo. Neste trabalho temos como objetivo principal definir uma solução fuzzy para
problemas que envolvam difusão. Para tal, a solução fuzzy da equação de difusão-reaçãoadvecção será definida como a extenção de Zadeh da solução determinı́stica do problema
associado. Aspectos importantes como unicidade e estabilidade dessas soluções também
são estudadas. Serão apresentados também, uma representação gráfica para esses fluxos
fuzzy.
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1. Introdução
Em 1965, Lofti Zadeh introduziu o conceito de conjuntos fuzzy (Zadeh, 1965). Após
isso, muita pesquisa foi desenvolvida tanto do ponto de vista teórico quanto prático (Barros e Bassanezi, 2006; Nguyen e Walker, 2000). Uma das áreas de grande interesse foi
a modelagem de fenômenos incertos por meio de equações diferenciais. Quando a subjetividade é aleatória, a natureza da incerteza pode ser tratada como ferramenta para
as equações diferenciais estocásticas, no entanto, os modelos variacionais fuzzy podem
contemplar vários tipos de incertezas além das estocásticas.
Dependendo da escolha da variável de estado e/ou dos parâmetros dos modelos
temos, respectivamente, fuzzines demográfica quando as variáveis de estado são modeladas
por meio de conjuntos fuzzy e/ou fuzzines ambiental quando somente os parâmetros são
considerados fuzzy. Nos fenômenos biológicos em geral, ambos os tipos de fuzzines estão
presentes (Barros e Bassanezi, 2006).
1 jleite@ufpi.edu.br
2 rodney@ufabc.edu.br
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As equações variacionais fuzzy têm sido estudadas através de métodos distintos.
A primeira tentativa de contemplar subjetividades do tipo não aleatório em sistemas
variacionais foi com a derivada de Hukuhara (Kaleva, 1987; Seikkala, 1987), porém esta
formulação não é capaz de reproduzir o rico comportamento das equações diferenciais
determinı́sticas tais como periodicidade, estabilidade e bifurcação.
Em 1997, Hullemeier (Hüllermeier, 1997) propôs outra maneira de contemplar a
subjetividade não aleatória por meio de inclusões diferenciais. As soluções fuzzy obtidas
por essa abordagem são capazes de apresentar periodicidade, estabilidade e bifurcação, no
entanto, do ponto de vista técnico, obter soluções por meio de uma famı́lia de inclusões
diferenciais pode ser extremamente difı́cil.
Quando as variáveis são incertas, um modo de se ter um tratamento mais adequado
para os modelos variacionais é passar toda a incerteza para os parâmetros do modelo
matemático. Neste caso, um método alternativo, que é usado, é aquele que consiste em
fuzzificar as soluções de um modelo determinı́stico, usando o princı́pio da extensão de
Zadeh (Mizukoshi et al., 2007).
Nosso objetivo principal, neste trabalho, é explorar propriedades como a unicidade
e estabilidade da solução fuzzy de uma equação diferencial fuzzy associada à equação de
difusão-advecção com fonte malthusiana, via extensão de Zadeh.

2. Preliminares
Nesta secção apresentaremos os fundamentos básicos necessários para o bom entendimento e aplicação da teoria dos conjuntos fuzzy nas seções seguintes. Para maiores
informações, o leitor pode consultar Barros e Bassanezi (2006). Os subconjuntos fuzzy de
um espaço X são caracterizados por funções desse espaço no intervalo [0, 1].
Dessa forma, temos
Definição 1 Seja X um conjunto não vazio. Um subconjunto fuzzy F de X é um subconjunto {(x, µF (x)) : x ∈ X} não vazio de X × [0, 1] para alguma função µF : X → [0, 1].
A função µF : X → [0, 1] é denominada função de pertinência de F e o valor
assumido para cada x ∈ X é o grau de pertinência de x em F . O conjunto formado por
todos os subconjuntos fuzzy de um conjunto X será denotado por F(X).
Segue diretamente dessa difinição, que qualquer subconjunto aleatório de X é
também um subconjunto fuzzy de X, uma vez que esse conjunto é bem determinado
pela função caracterı́stica e, portanto, satisfaz a definição acima. De fato, se F ⊂ X com
função caracterı́stica χF : X → [0, 1], então o conjunto χF = {(x, χF (x)) : x ∈ X} é um
subconjunto de X × [0, 1] com função de pertinência µχF (x) = χF (x) para todo x ∈ X e,
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consequentemente, χF ∈ F(X). Para uma melhor distinção, o subconjunto fuzzy χF será
denominado aqui como conjunto crisp de X.
Dado um subconjunto fuzzy F em F(X) definimos, para cada α ∈ (0, 1], o conjunto
α
[F ] ⊂ X como sendo o conjunto dos elementos de X tal que o grau de pertinência em F
é ao menos α. O conjunto [F ]α ⊂ X é denominado α-nı́vel de F e, matematicamente, é
definido como
[F ]α = {x ∈ X : µA (x) ≥ α} para α ∈ (0, 1]
O nı́vel zero de um subconjunto fuzzy F é definido por
[F ]0 =

S

α
α∈(0,1] [F ]

= supp(F )

no qual supp(F )={x ∈ X : µF (x) > 0} é o suporte do subconjunto fuzzy F .
Dois conjuntos fuzzy são iguais quando as funções caracterı́sticas são iguais, isto é,
A = B ⇔ µA (x) = µB (x) ∀x ∈ X.
A igualdade entre conjuntos fuzzy pode ser também caracterizada por meio dos
α−nı́veis. Neste caso, os conjuntos são iguais quando os α−nı́veis coincidem para todo
α ∈ [0, 1].
Em muitos casos, pode ser necessário estender o domı́nio de uma aplicação f :
X −→ Y para os conjuntos fuzzy em F(X). Notemos que para cada subconjunto F ⊂ X
a aplicação f define o subconjunto f (F ) ⊂ Y . Supondo agora que F seja um subconjunto
fuzzy X, isto é F ∈ F (X), então precisamos determinar como será a imagem induzida da
aplicação f sobre F. A forma como essa imagem é caracterizada pode ser feita através do
princı́pio da extensão de Zadeh conforme a definição a seguir.
Definição 2 Sejam f : X → Y uma aplicação e F um subconjunto fuzzy de X. A
extensão de Zadeh fˆ : F(X) → F(Y ) é aplicação cuja imagem tem função de pertinência

µfˆ(F ) (y) =



sup µ (a)

a∈f −1 (y) F



0

se f −1 (y) 6= ∅
se f −1 (y) = ∅.

Como vimos anteriormente, um subconjunto F ⊂ X determina o conjunto fuzzy
χF de X cuja função de pertinência é a função caracterı́stica de F . A imagem de χF
através da extensão fˆ de uma função f coincide com o conjunto fuzzy χf (F ) definido por
f (F ). Isto é, fˆ(χF ) = χf (F ) . De fato, a definição acima garante que fˆ(χF ) tem função de
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se y ∈ f (F )
se y ∈ Y − f (F ).

que é a função caracterı́stica de f (F ). Logo, fˆ(χF ) = χf (F ) . Em particular, para todo
x ∈ X vale fˆ(χ{x} ) = χ{f (x)} .
Um tipo particular de conjunto fuzzy que nos será útil é o chamado número fuzzy,
que é uma tentativa de generalizar nı́meros reais no contexto fuzzy.
Definição 3 Um conjunto fuzzy F ⊂ R é chamado número fuzzy se satisfaz:
1. Os α−nı́veis [F ]α são compactos, conexos e não vazios para todo α ∈ [0, 1];
2. Existe um único x tal que µF (x) = 1.
Definição 4 Seja [u(x, t)]α o α-nı́vel associado a uma função fuzzy û(x, t) e uα
1 (x, t),
α
u2 (x, t) funções tais que:
α
[u(x, t)]α = [uα
1 (x, t), u2 (x, t)],

então definimos diâmetro de [u(x, t)]α como sendo
diam([u(x, t)]α ) = u02 (x, t) − u01 (x, t)

3. Equação de difusão-reação-advecção fuzzy
A maioria dos fenômenos que envolvem difusão são descritas por modelos que descrevem uma determinada dinâmica em R e R2 e é o que trataremos a seguir. Considere a
equação de difusão determinı́stica
(
∂u
∂u
∂t (x, t) = D ∂x (x, t) x ∈ R, t ≥ 0
u (x, 0) =
N0 δ (x)
R × [t = 0]
onde D é uma constante de difusão, N0 é o número de indivı́duos no instante inicial e δ(x)
é a função de Dirac. Assim, a solução determinı́stica é dada por
u (x, t) = √

2

x
N0
e− 4Dt
(4πDt)

Se N̂0 é um número fuzzy, aplicando o princı́pio da extensão de Zadeh em N0 temos que
o α−nı́vel associado a solução fuzzy do problema será dada por
α

α
[u (x, t)] = √[N0 ]

(4πDt)

x2

e− 4Dt
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Figura 1: Gráfico da solução fuzzy envolvendo
apenas difusão

Figura 2: Gráfico da solução fuzzy envolvendo difusão-reação

que é representada graficamente pelas figuras 1 e 2.
Podemos provar também que a solução fuzzy é estável utilizando para isso seu
diâmetro. De fato, temos que
α

lim (diam ([ϕt (N0 )] ))

t→∞

=
=
=

x2

α √ 1
α
) 4πDt e− 4Dt
− N02
lim (N01

=

√ 1
e
4πDt
x2
α
1
diam ([N0 ] ) limt→∞ √4πDt e− 4Dt

=

t→∞
α
(N01

x2
− 4Dt

α
) lim
− N02

t→∞

=

0

Assim, quando t → ∞ temos que a solução fuzzy converge para a determinı́stica.
Similarmente podemos provar que quando x → ±∞ a convergência da solução fuzzy para
a determinı́stica também é garantida.
Sabemos a respeito da literatura que um modelo regido apenas por difusão é ineficiente para intervalos de tempos maiores, sendo eficaz apenas no inı́cio do processo,
assim podemos incluir em nosso modelo os processos de reação e advecção. De fato, seja
o modelo unidimensional de reação-difusão-advecção com condição inicial fuzzy
(
∂u
∂u
∂u
∂t (x, t) =
∂x (x, t) + a ∂x (x, t) + bu (x, t) x ∈ R, t ≥ 0
u (x, 0) ∈ N̂0 δ (x)
R × [t = 0]
onde N0 é o número de indivı́duos existentes no inı́cio do processo t = 0, assim temos que
a solução determinı́stica é dada por
u (x, t) = √

2

(x−at)
N0
e− 4Dt +bt
(4πDt)

que usando extensão de Zadec no fluxo determinı́stico nos dá
α
[u (x, t)] = √[N0 ]

α

(4πDt)

e−

(x−at)2
4Dt

+bt

Dessa forma, se calcularmos o diâmetro dessa solução fuzzy temos que
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lim (diam ([ϕt (N0 )] ))

t→0

=
=
=
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α
α √ 1
lim (N01
− N02
) 4πDt e−

t→0
α
(N01

α
− N02
) lim

t→0

√ 1
e−
4πDt

α

diam ([N0 ] ) limt→0

(x−at)2
4Dt
(x−at)2
4Dt

√ 1
e
4πDt

+bt

=

+bt

=

(x−at)2
− 4Dt

+bt

=

±∞

Apesar do diâmetro dessa solução não convergir para 0 temos propriedades importantes sobre essa solução que é o fato de que quando nos afastamos da origem para
um t fixo, teremos a solução fuzzy convergindo para a determinı́stica. Uma maneira de
minimizar essa problema seria utilizando o modelo logı́stico ao invés do malthusiano para
descrever a reprodução, fato que será explorado em trabalhos futuros. A figura abaixo
representa uma solução fuzzy para um problema de reação-difusão-advcecção.
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Figura 3: Gráfico da solução
fuzzy envolvendo difusão-reaçãoadvecção para a < 0

Figura 4: Gráfico da solução fuzzy envolvendo
difusão-reação-advecção para a > 0
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Figura 6: Gráfico da solução fuzzy envolvendo
equação de difusão-reação-advecção fuzzy para
a>0
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No caso bidimensional, temos o mesmo comportamento encontrado nas unidimensionais. É claro, que existe uma impossibilidade de plotarmos os gráficos referentes a
solução fuzzy bidimensional, mas podemos plotar o gráfico da distribuição espacial para
valores de t fixo, para fazer um estudo mais detalhado dessas soluções. De fato, temos que
os α-nı́veis da solução bidimensional fuzzy para o problema
(
∂u
∂u
2
∂t (x, t) = D∆u (x, t) + a ∂t (x, t) + bu (x, t) , x ∈ R , t > 0
u (x, 0) = N0 δ (x)
é dado por

α

[N0 ] −((x1 −a) +x2 ) −bt
4Dt
e
4πDt
onde x = (x1 , x2 ). Assim, podemos olhar para “alguns cortes” no gráfico do fluxo fuzzy
bidimensional que nos dão uma idéia da distribuição populacional fuzzy, ou seja, conservando a incerteza da condição inicial.
α
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Figura 7: Gráfico da solução fuzzy bidimensional para t = 1 envolvendo difusão-reação-advecção para a < 0

Figura 8: Gráfico da solução fuzzy da equação
de difusão bidimensional para t = 3 envolvendo
difusão-reaçâo-advecção para a > 0

4. Estabilidade e unicidade da equação de difusão fuzzy
Considere o problema de valor inicial determinado pela equação
(
∂u
n
∂t (x, t) = f (u(x, t)), x ∈ R , t ≥ 0
u (x, 0) =
g (x)

(4.1)
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onde u : U ⊂ Rn −→ R, g : Rn −→ R são funções reais, com U ⊂ Rn . Neste caso,
consideremos primeiramente f (u(x, t)) = ∆u(x, t), o que caracteriza nossa equação como
de difusão.
Em termos de modelos que simulem a realidade, queremos interpretar o problema
acima da seguinte maneira: temos o conheciemnto da lei que rege o crescimento de uma
certa variável, através da equação diferencial parcial de difusão, mas a condição inicial não
é bem determinada, podendo ser conhecida só parcialmente, carregando consigo um grau
de incerteza. Apesar da lei ser determinı́stica, a solução deve carregar as incertezas da
condição inicial ao longo do tempo. Assim, consideremos o problema com condição inicial
incerta, associado ao modelo determinı́stico dado em 4.1:
(
∂u
n
∂t (x, t) = ∆(u(x, t)) x ∈ R , t ≥ 0
(4.2)
u (x, 0) ∈
ĝ (x)
x ∈ Rn
onde ĝ(x) é um número fuzzy.
Sabemos que quando a função g ∈ C(Rn )∩L∞ (R), então a solução para o problema
determinı́stico existe para todo x ∈ Rn e t ≥ 0 e é unica para valores de x em domı́nios
limitados U ⊂ Rn . Assim, primeiramente, temos a solução determinı́stica dada por
Z
kx−yk2
1
e− 4Dt g (y) dy
ϕt (x) =
(4.3)
n
(4πDt) 2 Rn
Dessa forma, a solução do problema é uma função contı́nua em x. Após, definimos
a extensão de Zadeh da solução ϕt (g(x)) como a extensão de Zadeh da função g(x) →
ϕt (g(x)) → ϕ(t, g(x)). Tal solução será denotada por ϕ̂t (g(x)), e escrevemos
Z
kx−yk2
1
e− 4Dt ĝ (y) dy
ϕ̂t (x) =
(4.4)
n
(4πDt) 2 Rn
e seus α−nı́veis são dados por
"
#
Z
Z
kx−yk2
kx−yk2
1
1
α
− 4Dt
− 4Dt
α
α
e
e
[ϕt (g(x))] =
g1 (y) dy,
g2 (y) dy
n
n
(4πDt) 2 Rn
(4πDt) 2 Rn
Uma maneira de estudarmos o comportamento do fluxo fuzzy n−dimensional para
a equação de difusão é utilizar o conceito de diâmetro de um α−nı́vel de um número fuzzy,
para tal, provaremos a seguinte proposição:
α

Proposição 1 Seja ϕ̂t (g (x)) um fluxo fuzzy dado por 4.4 e [ϕt (g(x))] seu α−nı́vel.
Então,
Z
1
α
α
sup (diam ([ϕt (g (x)] ))) ≤
(diam ([g (y)) )) dy, t > 0
n
x∈Rn
(4πDt) 2 Rn
α

α

Em particular, lim diam ([ϕt (g (x)] )) = 0, isto é, diam ([ϕt (g (x)] )) converge unit→∞
formemente para zero, quando t → ∞.
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Prova:
α
Como diam ([g (y)] ) = g2α (x)−g1α (x) > 0, então, podemos chamar f (x) = g2 (x)−
g1 (x). Assim, teremos que provar que
Z
1
sup diam ([ϕt (g (x))]) ≤
f (y) dy, t > 0
n
x∈Rn
(4πDt) 2 Rn
α

que é verdade no caso determinı́stico para diam ([ϕt (g (x))] ) = ϕ2t (g (x)) − ϕ1t (g (x)).
Assim, segue o resultado.
¥
Dessa forma, temos que nossa solução se comporta como a determinı́stica para
t → ∞. Agora, vejamos o seguinte teorema de unicidade:
Teorema 1 Seja U ⊂ Rn uma região limitada, assim se um problema de condição inicial
fuzzy for dado por
(
∂u
n
∂t (x, t) = ∆u (x, t) + f (x) , x ∈ U ⊂ R , t ≥ 0
(4.5)
u (x, 0) ∈ ĝ (x)
U × [t = 0]
onde g(x) ∈ C(U × [t = 0]) e f (x) ∈ C(U × (0, ∞]), então o fluxo fuzzy ϕ̂t (g(x)) associado
ao problema 4.3 é único para uma condição inicial fuzzy ĝ(x) dada.
Prova:
Sejam u e v fluxos fuzzy associados ao problema 4.4, então defina w = u − v. Assim,
temos que w resolve o problema
(
∂w
n
∂t (x, t) = ∆w (x, t) x ∈ U ⊂ R , t ≥ 0
(4.6)
w (x, 0) = 0
U × [t = 0]
que é um problema determinı́stico e, pelo princı́pio do máximo, temos que o máximo valor
de w é assumido na fronteira, logo w = 0, assim u = v.
¥
Temos agora uma ferramenta importante no estudo de incertezas, que envolve a
equação de difusão, pois sabemos que limitando nosso domı́nio convenientemente teremos
solução única para problemas que envolvam difusão. Além disso, a estabilidade dessa
solução está garantida e funciona como na determinı́stica, conservando o seu grau de
incerteza.
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5. Conclusões
O estudo das equações diferenciais parciais de difusão fuzzy nos trazem um método
alternativo de tratarmos a modelagem de processos difusivos onde temos parâmetros e/ou
condições iniciais incertas. Nos casos de modelos que simulem a realidade, temos uma
imprecisão em praticamente todos os parâmetros. Nosso trabalho traz uma alternativa
para o tratamento de um desses parâmetros, fazendo para isso, a condição inicial fuzzy e
definindo condições para que a solução fuzzy seja única, além de garantir que essas soluções
são estáveis. Esperamos que trabalhos futuros sejam feitos no sentido de melhorar essa
teoria, ainda pequena, das equações de difusão fuzzy.
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