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Prefácio:

“Daria tudo que sei pela metade do que ignoro.”
R. Descartes.

Chegamos ao número 21 de nossa revista. Para isso, contamos com o apoio
de diversas origens institucionais e com o esforço de muitos pesquisadores e
estudantes. Foi um esforço conjunto e, se olharmos para o que se conseguiu
fazer, uma certa alegria é, confessamo-lo, inevitável. Mas se dirigimos o olhar
para o futuro, vemos, na verdade, um dever, uma responsabilidade, um desafio!
Esperamos poder continuar a contar com pesquisadores em Biomatemática
em tantas instituições dentro e fora do Brasil e, assim, continuar a divulgar
resultados, propostas, questões e possibilidades de trabalho e cooperação - é
para isto que temos trabalhado, é isto que vale a pena!
Esperamos que os leitores tenham, ao ler os trabalhos deste 21o número, a
mesma sensação de outras vezes e, como nós, sintam que, em Biomatemática,
temos muito o que fazer. Sempre!

“O pensamento é apenas um lampejo entre duas longas noites, mas
esse lampejo é tudo.”
H. Poincaré.

Comissão Editorial.

Campinas, 5 de setembro de 2011
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Bassanezi
13
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Dinâmica do HIV com retardo fuzzy baseado em autômato Celular, R. S. M.
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Resumo. Neste trabalho, propomos um sistema fuzzy que simule a dispersão
dos indivı́duos cujos movimentos sejam descritos por difusão. Dessa forma,
utilizaremos apenas a posição da população como variável de entrada para
descrevermos todo o processo. Destacamos o fato de que a equação clássica de
difusão, juntamente com sua solução analı́tica em nenhum momento foi usada
para a obtenção de nossa descrição.

Palavras-chave: Difusão; Sistemas p-fuzzy; Biomatemática.

1. Introdução
As equações diferenciais e de diferenças determinı́sticas constituem uma
poderosa ferramenta para a modelagem de fenômenos cujas as variáveis de
estado estão sujeitas às variações ao longo do tempo. No entanto, para a modelagem determinı́stica ser eficiente é necessário que tenhamos um conhecimento
um tanto profundo das relações existentes entre as variáveis e suas variações.
É o conhecimento do fenômeno que torna possı́vel a escolha das funções que
determinam as variações com relação ao estado (valor) da variável. Em muitas
situações porém, esta relação entre variáveis e variações é somente conhecida
parcialmente, o que torna a modelagem determinı́stica menos aplicável.
Por outro lado, a modelagem através de equações variacionais fuzzy embora comportando subjetividades, também não são aplicáveis à modelagem de
1 jleite@ufpi.edu.br
2 rodney@ufabc.edu.br
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fenômenos com relações parcialmente conhecidas. Isto vem do fato de que estes
modelos são provenientes de modelos determinı́sticos. A subjetividade suportada pelas equações fuzzy se refere à imprecisões quanto aos estados iniciais das
variáveis (fuzziness demográfica) e parâmetros (fuzziness ambiental ). De modo
geral, ambos os tipos de fuzziness estão presentes em equações de dinâmica
populacional.
Os sistemas p-fuzzy incorporam informações subjetivas tanto nas variáveis quanto nas variações e suas relações com as variáveis, sendo portanto uma
ferramenta muito útil para modelagem de fenômenos cujo comportamento é
parcialmente conhecido.
Os sistemas fuzzy são, em geral, o resultado de uma generaliza ção dos
sistemas clássicos, ou seja, nessa abordagem os conceitos incertos são incorporados a esses sistemas. Uma caracterı́stica central dos sistemas fuzzy é que
eles são baseados no conceito de partição fuzzy das informações. A utilização
de conjuntos fuzzy permite uma generalização da informação, que está associada com a introdução da imprecisão do desconhecimento dos fenômenos.
Em essência, a representação da informação nos sistemas fuzzy procura imitar o processo de raciocı́nio humano, considerando conhecimentos heurı́sticos e
cruzando informações a princı́pio desconectadas.
Neste trabalho buscamos descrever um processo difusivo sem utilizar sua
solução analı́tica, utilizando sistemas dinâmicos p-fuzzy e dada uma base de
regras. Vale destacar que os resultados obtidos em termos de solução, são muito
semelhantes ao do determinı́stico.

2. Preliminares
Um subconjunto (clássico) A do universo U pode ser representado por
sua função caracterı́stica dada por
(
1, se x ∈ A
χA (x) =
0, se x 6= A.
Assim, a função caracterı́stica descreve completamente o conjunto A,
uma vez que indica quais elementos do conjunto U são elementos de A.
Permitindo uma espécie de relaxamento no conjunto imagem da função
caracterı́stica de um conjunto foi que Zadeh formulou matematicamente um
subconjunto fuzzy (Zadeh, 1965). Definimos um subconjunto fuzzy A de U , ou
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simplesmente conjunto fuzzy, por meio de pertinência µA : U → [0, 1], em que
o número µA (x) representa o grau de pertinência do elemento x ao subconjunto
fuzzy A.
Um sistema baseado em regras fuzzy possui, basicamente, quatro componentes: Um processador de entrada (ou fuzzificador), um conjunto de regras
linguı́sticas, um modelo de inferência fuzzy e um processador de saı́da (ou
defuzzificador), gerando um número real como saı́da. A figura 1 ilustra o controlador fuzzy.

Figura 1: Estrutura do controlador fuzzy
A fuzzificação é o processo pelo qual os valores de entrada do sistema
são convertidos para conjuntos fuzzy, com as respectivas faixas de valores onde
estão definidos. É um mapeamento do domı́nio de números reais para o domı́nio
fuzzy.
Também é importante definir o que são as Regras Fuzzy. Podemos definir
como estruturas da forma Se {antecedentes} Então {consequentes} utilizadas
para descrever situações especı́ficas que podem ser submetidas à análise de um
painel de especialistas, cuja inferência conduz a algum resultado desejado. Os
antecedentes definem uma região fuzzy no espaço das variáveis de entrada do
sistema e descrevem uma condição, enquanto os consequentes definem uma
região no espaço das variáveis de saı́da do sistema e descrevem uma conclusão
ou uma ação que pode ser esboçada quando as premissas se verificam. A regra
fuzzy é uma unidade capaz de capturar algum conhecimento especı́fico.
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Um conjunto de regras (ou Base de Regras) é capaz de descrever um sistema em suas várias possibilidades, cumprindo o papel de “traduzir” matematicamente informações que formam a base de conhecimentos do sistema fuzzy.
Os sistemas baseados em regras fuzzy (SBRF), nesse caso denominados Controladores Fuzzy, possuem quatro módulos: módulo de fuzzificação; módulo
da base de regras linguı́sticas; módulo de inferência fuzzy e módulo de defuzzificação. Estes módulos estão conectados conforme indicado na Figura (2).
Denominamos de sistema p-fuzzy ao sistema iterativo
(
xk+1 = f (xk )
(2.1)
xo ∈ Rn dado
onde f (xk ) é quase linear, isto é, f (xk ) = xk + ∆(xk ), ∆(xk ) ∈ Rn e ∆(xk ) é
obtido por um sistema baseado em regras fuzzy.
xk

Controlador
fuzzy

∆ xk

Modelo matematico
x k+1 = x k + ∆ x k

Figura 2: Estrutura de funcionamento de um sistema p-fuzzy
A base de regras é um conjunto formado por regras fuzzy que relaciona
os termos linguı́sticos das variáveis de entrada e saı́da. A base de regras é
considerada como um elemento integrante do núcleo do controlador fuzzy. Cada
regra da base satisfaz a seguinte estrutura:
SE a está em Ai ENTÃO b está em Bi .
onde Ai e Bi são conjuntos fuzzy que representam termos linguı́sticos das
variáveis de entrada e saı́da, respectivamente. A expressão a está em Ai significa que µAi (a) ∈ [0, 1]. Tanto o conjunto fuzzy Ai quanto Bi podem ser um
produtos cartesianos de conjuntos fuzzy, isto é, Ai = Ai1 × Ai2 × · · · × Aim e
Bi = Bi1 ×Bi2 ×· · ·×Bin . Neste caso, cada conjunto fuzzy Aij e Bik representa
um termo linguı́stico para a j-ésima variável de entrada e k-ésima variável de
saı́da e, a expressão a está em Ai significa que
µAi (a) = min{µAi1 , µAi2 , · · · , µAim } ∈ [0, 1].
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É na definição da base de regras que as informações do fenômeno em estudo são
utilizadas. Para cada estado definido pelos termos linguı́sticos da variável de
entrada, é definifido uma regra. Sendo assim, quanto mais termos linguı́sticos
mais informações são incorporadas na modelagem.
A relação entre as variáveis linguı́sticas é caracterizada pelo operador
MIN, isto é, cada regra é considerada uma relação fuzzy Ri onde o grau de
pertinência para cada para (a, b) é:
µRi (a, b) = min{µAi (a), µBi (b)}.
A relação entre cada regra é caracterizada pelo operador máximo, ou
seja, a relação fuzzy R que representa o modelo determinado por uma base de
regras, é obtida pela união (máximo) de cada regra individual, de modo que
para cada par (a, b) temos:
µR (a, b) = max {µAi (a) ∧ µBi (b)}
1≤i≤n

onde ∧ representa o operador MIN.

Figura 3: Mecanismo de inferência de Mamdani com duas variáveis linguı́sticas de
entrada e uma de saı́da.

Agora, para cada entrada desejamos encontrar uma ação correspondente,
isto é, para um conjunto A de dados de entrada, queremos determinar um conjunto B de dados de saida. Pelo método de Mamdani, a função de pertinência
de B é dada por:
µB (b) = max

1≤i≤n

©

ª
max{µA (a) ∧ µAi (a)} ∧ µBi (b) .
a

Se a entrada for um conjunto clássico unitário, então µA (a) = 1 e
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µAi (a) ≤ 1. Logo, a expressão acima resulta em:
µB (b) = max {µAi (a) ∧ µBi (b)}
1≤i≤n

e, portanto, temos o conjunto fuzzy B que representa a ação para cada entrada
A (Figura 3).
O papel do defuzzificador é converter cada conclusão obtida pelo método
de inferência em um número real que melhor representa a ação a ser tomada.
No caso dos sistemas p-fuzzy, o número real obtido pela defuzzificação é acrescentado ao valor assumido pela variável de entrada no instante k, alimentando
o sistema iterativo.
Um dos principais métodos de defuzzificação é o centro de massa, que
para variáveis contı́nuas é dado pela expressão
R
bµB (b)db
m(B) = RΩ
.
µ (b) db
Ω B
Este método de defuzzificação será usado por todo este trabalho. Notemos que o controlador fuzzy pode ser visto como uma função f : Rn → Rm , já
que dado um valor de entrada, existe um único valor de saı́da correspondente.

3. O Modelo
Nesta secção, estamos interessados em desenvolver uma base de regras
que nos possibilite encontrar uma solução gráfica para um problema que envolva difusão. Para isso, usaremos apenas a posição da população, condição
inicial e variação da população. Dessa formas poderemos estimar a densidade
populacional em um instante t = t∗ sem necessariamente usarmos a solução
analı́tica do problema.
Modelos clássicos de Dinâmica populacional e/ou epidemiologia, em geral, são dados por um sistema de equações diferenciais. Neste caso, os parâmetros dos modelos são frequentemente tomados como valores médios obtidos
a partir de um conjunto de dados, de tal maneira que o modelo passa a ser
deterministicamente conhecido. No entanto, admitindo-se incerteza devido ao
conhecimento parcial, o que é comum em fenômenos biológicos, uma alternativa
é modelar tal conhecimento a partir de um conjunto de regras da forma se-então.
É comum adotar uma equação
dy
= f (y)
dt

(3.2)
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para representar o sistema dinâmico, onde o campo f representa variação, a
partir do qual a evolução do sistema é estudada. Na verdade podemos perguntar da seguinte forma: como podemos analisar o sistema (3.2) se o mesmo
for parcialmente conhecido? A resposta é adotar um modelo linguı́stico capaz de captar as informações disponı́veis do modelo, via de regra, junto a um
especialista. Barros e Bassanezi (2010), propõem uma metodologia para estimar soluções de equações diferenciais utilizando controladores fuzzy, na qual
as variáveis de estado são as entradas e as saı́das são as variações de estado.
Dessa forma, considere como variáveis linguı́sticas para posição da população (distância a origem): baixa positiva (Bp), média positiva (Mp), média alta
positiva (MAp), alta positiva (Ap), baixa negativa (Bn) , média negativa (Mn),
média alta negativa (MAn) e alta negativa (An). Onde os termos positivo ou
negativo significam distância da origem à direita ou esquerda respectivamente.
Assim, a figura 4 representa graficamente essas variáveis linguı́sticas

Figura 4:

Variáveis linguı́sticas para

posição da população

Figura 5:

Variáveis linguı́sticas para

variação da população

Da mesma forma, como variável de saı́da, consideremos a variação populacional e teremos como variáveis linguisticas: baixa positiva (Bp), média
positiva (Mp), média alta positiva (MAp), alta positiva (Ap), baixa negativa
(Bn) , média negativa (Mn), média alta negativa (MAn) e alta negativa (An).
A figura 5 representa graficamente essas variáveis linguı́sticas.
Considerando os resultados conhecidos sobre processos de difususão, considere a seguinte base de regras fuzzy:
1. Se a posição dos indivı́duos é baixa positiva Bp então a variação da população é baixa positiva Bp;
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2. Se a posição dos indivı́duos é média positiva M p então a variação da
população é média positiva M p;
3. Se a posição dos indivı́duos é média alta positiva M Ap então a variação
da população é média alta positiva M Ap;
4. Se a posição dos indivı́duos é alta positiva Ap então a variação da população é alta positiva Ap;
5. Se a posição dos indivı́duos é baixa negativa Bn então a variação da
população é baixa negativa Bn;
6. Se a posição dos indivı́duos é média negativa M n então a variação da
população é média negativa M n;
7. Se a posição dos indivı́duos é média alta negativa M An então a variação
da população é média alta negativa M An;
8. Se a posição dos indivı́duos é alta negativa An então a variação da população é alta negativa An.

A figura 6 mostra o gráfico de toda a variação da variável dependente
(Variação da População) como função da variável independente (Posição da
População) no modelo de Mamdani.
1
0.8

Densidade Populacional

0.6
0.4
0.2
0
−0.2
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−0.6
−0.8
−1
−10
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PosiÃ§Ã£o Populacional
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Figura 6: Curva gerada a partir das regras da figura anterior usando MAMDANI
Assim, com essa base de regras, o controlador de Mamdani e a defuzzificação dada pelo centro de massa, o sistema p-fuzzy nos leva à trajetória
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ilustrada pela sequencia de figuras 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Para tal, consideraremos como condição inicial N0 = 10.
Uma outra observação importante é que o tempo, no nosso problema,
significa o número de iterações simuladas no MATLABr . Essa informação é
de grande importância, pois diminui a quantidade de dados necessários para
descrever o problema. Podemos assim, escrever o sistema dinâmico p-fuzzy na
forma
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xk+1 = xk + ∆xk
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Figura 7: Solução em t = 0
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Figura 8: Solução para t = 10
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Figura 9: Solução para t = 25
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Figura 10: Solução para t = 100
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Figura 11: Solução para t = 250
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Figura 12: Solução para t = 500
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Figura 13: Solução para t = 1000

Figura 14: Solução para t = 5000

Figura 15: União das soluções p-fuzzy

Figura 16: União das soluções p-fuzzy

Como para cada iteração (t = t∗ ) temos uma curva, então podemos
plotar uma superfı́cie que será nosso gráfico da solução p-fuzzy da equação de
difusão. Esse gráfico está representado pelas figuras 15 e 16.

4. Conclusões
O mais interessante neste processo é que, necessariamente, não se tem
condições de saber qual o melhor modelo, se é o determinı́stico ou se é o p-fuzzy,
uma vez que os resultados apresentados são muito semelhantes como podemos
ver na figura 15. A modelagem nem sempre pressupõe que se tenha dados reais,
a intuição ou o bom senso pode guiar as formulações dos modelos.
Do ponto de vista educacional o melhor modelo é secundário, pois sempre
se pode fazer um melhor do que o anterior e sempre se pode imaginar situações
diferentes para o mesmo fenômeno (Bassanezi e Pompeu, 2005).
Neste trabalho mostramos que é possı́vel utilizar uma SBRF para modelar o comportamento da densidade populacional de uma espécie quando se
quer levar em conta a difusão dos indivı́duos.
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Modelo epidemiológico alternativo para a malária
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Resumo: Nesse trabalho apresentaremos um modelo epidemiológico alternativo da malária baseado nos modelos determinı́sticos apresentados por Bailey (Norman, 1982) que estudou duas populações (hospedeiros humanos e
mosquitos). No modelo alternativo apresentamos apenas a população de hospedeiros humanos, com intuito de tornar os modelos em Norman (1982) menos
complexos, dado que os parâmetros são difı́ceis de serem determinados. Aplicamos nosso modelo aos dados dos casos confirmados da malária da população
da Amazônia nos anos de 1990 a 2009, fornecidos pelo Ministério da Saúde,
com finalidade de analisar o comportamento da doença durante esses anos
naquela região.

Palavras-chave. Epidemilogia, Malária, Sistemas Dinâmico.

1. Introdução
A malária é uma doença infecciosa causada por protozoário Plasmodium,
transmitido para humanos através da picada do mosquito fêmea Anopheles.
Quatro espécies de parasitas Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plamodium ovale e Plasmodium malarie infectam humanos. Das quatro espécies o
Plasmodium falsiparum é o mais virulento e potencialmente letal para humanos.
A malária tem uma variedade ampla de manifestações relacionadas basicamente com a espécie infectante e com o estado imune de hospedeiro. Por
esta razão as crianças com menos de 5 anos, as mulheres grávidas e os viajantes
1 martamacufa@hotmail.com
2 rodney@ufabc.edu.br
3O

segundo autor agradece ao CNPq pelo auxı́lio financeiro (processo no 306872/2009-9).
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de zonas não endêmicas são mais suscetivéis de apresentar as formas graves da
malária e suas complicações.
Quando tratada tarde demais, a malária pode ser fatal, mas também
pode ser prevenida ou curada totalmente quando tratada adequadamente, sendo
que a forma mais grave é a malária cerebral.
As equações que descrevem a dinâmica dos modelos epidemiológicos para
malária apresentadas por Bailey (Norman, 1982), envolvem duas populações
interagindo homogeneamente, humanos e mosquitos. Tais modelos podem ser
difı́ceis de serem validados devido à complexidade e dimensão dos sistemas
de equações que descrevem o fenómeno. Como nosso objetivo é tornar tais
modelos menos complexos, procuramos simplicar, eliminando as equações que
descrevem a dinâmica da população de mosquito, considerando que a densidade
de mosquitos infecciosos é diretamente proporcional à densidade de humanos
infecciosos. Neste modelo trabalhamos com apenas uma população, o qual não
se tornou tão simples devido ao parâmetro β que tem um outro significado diferente dos modelos apresentados por Bailey (Norman, 1982). E como malária
não se transmite de pessoa a pessoa, mas através da picada do mosquito infectado, o parâmetro β (taxa de infeciosidade) inclui aqui toda a dinâmica da
população de vetores.

2. Formulação do modelo
Modelo 1
O modelo que apresentaremos é do tipo SIRS, com imunidade de curta
duração, uma vez que os recuperados voltam às classes dos suscetivéis e não
levamos em consideração nenhum tipo de controle. A população de humanos
está subdividida em três classes de estado: suscetı́veis, infectados e removidos,
• S(t) é a população de suscetı́vel no tempo t;
• I(t) é a população de infectados no tempo t;
• R(t) é a população de recuperados no tempo t;
• β é a taxa média com a qual surgem novos infectados no tempo t,(depende
essencialmente da densidade de mosquitos infectados) - força de infecção;
• γ é taxa de remoção;
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• p é a taxa dos que se tornam recuperados e que voltam para a classe dos
suscetı́veis.

dS


= −βSI + pR,



 dt
dI
= βSI − γI,

dt




 dR = γI − pR.
dt

(2.1)

onde, p < γ e N = S + I + R.
Para particularizar o modelo (2.1) vamos considerar que, quando não se
tem muita resistência numa determinada população, ou seja, em regiões onde
a imunidade é exı́gua, podemos considerar no modelo (2.1) que, pI ∼
= pR, onde
γ = p + q, isto quer dizer que, a população possivelmente não ficará imune
durante muito tempo.
As equações que descrevem o modelo são dadas por:

dS


= −βSI + pI,



 dt
dI
= βSI − γI,

dt




 dR = qI.
dt

(2.2)

onde q é a taxa com a qual os indivı́duos recuperados adquirem a imunidade,
β, p, γ e q são costantes positivas e γ = p + q.

3. Análise do modelo
(a) Determinação dos pontos de equilı́brio
Os pontos de equilı́brio são obtidos quando todas variações são identicamente nulas, isto é,


 I(−βS + p) = 0
(3.3)
I(βSI − γ) = 0


qI = 0
Logo, os pontos de equilı́brio de (2.2) são todos os pontos da forma
(S , 0, N − S ∗ ). A estabilidade de tais pontos dependem da condição inicial.
∗
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(b) Número de reprodutividade basal da doença R0
dI
Considerando o sistema (2.2) e fazendo
> 0, obtemos:
dt
γ
βN
βN
S > e se no inı́cio N ∼
= 1, ou seja, R0 =
.
= S, então
β
γ
γ
• Se R0 > 1, teremos uma endemia;
• Se R0 < 1, a doença vai se extinguir.
(c) Estudo do plano de fase
Do sistema (2.2), temos que
dS
p
p
> 0 ⇔ −βSI + pI > 0 ⇔ S < ⇔ S crescente se S <
dt
β
β
dI
γ
> 0 ⇔ (βSI − γI) > 0 ⇔ βSI − γ > 0, ⇔ S >
⇔ I crescente se
dt
β
γ
S>β
Obs: γ > p
γ
Se S0 > e I0 > 0 a trajetória converge para um ponto (S ∗ , 0, R∗ ) que
β
γ
p
depende da condição inicial. No entanto, < §∗ (S0 ) < e R∗ = N − S∗.
β
β
γ
p
γ
Podemos dizer que a semi-reta S >
é instável e S <
é assintotiβ
β
β
camente estável.

Figura 1: Plano de fase para S e I
No plano de fase, consideramos
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dI
I(βS − γ)
βS − γ
q
=
=
= −1 −
dS
I(−βS + p)
−βS + p
−βS + p
com (I 6= 0)
dI
q
= −1 +
dS
p − βS
q
γ
dI
=0⇔
⇔ βS − p = q ⇔ S =
dS
β
µ p − βS
¶
R
R
q
−1 +
dS
dI =
p − βS
q
I = −S − ln |p − βS| + k
β
Usando
q
q
I0 = N − S0 ⇒ N − S0 = −S0 − ln |p − βS0 | ⇒ k = N + ln |p − βS0 |
β
β
onde obtemos,
¯
¯
q ¯¯ p − βS0 ¯¯
I = N − S + ln ¯
β
p − βS ¯
dS
= 0,
As isóclinas para a população de infectados I, são dadas quando
dt
isto é:
−βS + p = 0
p
ou I = 0
β
De modo análogo as isóclinas para a população de S, são dadas quando

onde temos S =

dI
= 0, onde obtemos:
dt

βS − γ = 0
e temos S =

γ
ou I = 0
β

4. Caso estudado: malária na região amazônica
Nesse estudo vamos usar os dados da malária no Brasil (Ministério da
Saúde, 1999), em particular os da região amazônica. Nesta região a situação
tem sido preocupante, não só para as autoridades da saúde e do governo, como
também para outras áreas envolvidas, pois é onde se concentra cerca de 90%
dos casos. A Tabela 1 ilustra os casos de infectados pela malária no Basil de
1990 a 2009.
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Figura 2: Campo de direção e isóclinas: β = 0.047, p = 0.40 e q = 0.15

Tabela 1: Número de casos confirmados da malária na região amazônica entre
os anos de 1990-2009.
Ano Número de infetados Ano Número de infetados
1990
546.095
2000
613.241
1991
533.302
2001
388.303
1992
566.278
2002
348.259
1993
479.133
2003
408.765
1994
551.103
2004
464.902
1995
561.025
2005
606.067
1996
441.465
2006
549.398
1997
403.108
2007
457.434
1998
469.982
2008
314.754
1999
635.646
2009
304.233

A Tabela 1 apresenta os números de infectados de casos confirmados da
população da região amazônica, divulgados pelo Ministério de Saúde do Brasil
e atualizado em 2010.
A Figura 3 obtida pelos comandos do Software Excel, ilustra os casos
confirmados da malária na Amazônia desde o ano de 1990 a 2009.

Modelo epidemiológico alternativo para a malária
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Figura 3: População da região amazônica infectada pelo vı́rus da malária.

5. Simulação com dados reais da região amazônica
Para obtermos a solução numérica do modelo alternativo (2.2) com dados
reais, no caso da região amazônica, é necessário determinarmos seus parâmetros
(β e γ).
Em modelos matemáticos que descrevem doenças infecciosas, o parâmetro
β (força de infecção) é fundamental, pois expressa o risco de se ter mais indivı́duos infectados. Na prática esta força de infecção é difı́cil de ser determinada, devido à imprecisão dos dados. Um modo simplificado de interpretar a
força de infecção foi proposto por Gay (Gay, 1996, apud (Amaku, 2001)) que
considera o número de casos em um intervalo de tempo pequeno e que vamos
utilizar neste trabalho.
No . de casos confirmados (u.t.) = força de infecção (u.t.) × No . de
suscetı́veis (u.t.),
onde obtemos:
β=

I
N

(5.4)

em que I é o número de infectados, N é número total da população suscetı́vel
e β é a força de infecção.
Sendo assim, a Tabela 2 mostra os dados da população total da região
amazônica disponı́veis nos anos de 1991, 1996 e 2000 estimada pelo IBGE
Ministério de Planejamento e Orçamento (1997) a partir do censo demográfico,
o número de casos novos da malária (ver Tabela 1) nesses anos e a estimativa
do parâmetro β.
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Tabela 2: População da Amazônia, número de casos novos e β.
Ano População Total na Amazônia Casos Novos
β
1991
10084556
533302
0.0528
1996
11245093
441465
0.0393
2000
12900704
613241
0.0473
Para estimarmos o parâmetro γ foi necessário aplicar a técnica de análise
de regressão ao gráfico da Figura 3 com o objetivo de verificar a existência
de uma relação entre o número de infectados com o tempo. Calculamos γ,
através da reta de regressão linear, cuja expressão da reta é da forma y =
ax + b, utilizando os números de casos confirmados da malária na população
amazônica. Assim obtivemos a Figura 4 e a equação (5.5).

500000
450000
300000

350000

400000

Infectados

550000

600000

Casos confirmados da Malária

1990

1995

2000

2005

Anos

Figura 4: Casos confirmados da população infectada e reta de regressão linear.

y = −0.0076x + 0.5616

(5.5)

A partir da equação da reta de ajuste (5.5) usamos seu coeficiente angular, como sendo a variação da população de infectados no tempo t, ou seja,
dI
=a
dt

(5.6)
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onde a é o coeficente angular da reta, ou seja, a variação da população de
infectados cujo valor é a = −0.0076, logo
a = βSI − γI

(5.7)

em que a é o coeficinte angular da reta de ajuste.
Podemos observar que a partir da equação (5.7) temos condições para
calcular o parâmetro γ. Assim, para a solução numérica consideraremos o valor
médio de β, S a média da população total da Amazônia e I a média dos casos
novos (ver Tabela 2). Com esses dados obtivemos a solução de nosso modelo
conforme a Figura 5.
0.6
infectados
0.55

p. de infectados

0.5

0.45

0.4

0.35

0.3

0.25
1990

1995

2000
tempo(anos)

2005

2010

Figura 5: Número de infectados: considerando S(0) = 11.410118, I(0) =
0.529336 e R(0) = 0 e parâmetros β = 0.047, γ = 0.55, supondo que p = 0.40,
q = 0.15 e R0 = 0.97.
Pela Figura 5, podemos observar que a população dos indivı́duos infectados tende a diminuir durante os anos de 1990 a 2009.

6. Conclusões
O objetivo do trabalho foi propor modelos alternativos para a malária.
Para isso fizemos análise dos modelos epidemiológicos clássicos determinı́sticos
da malária em Norman (1982) e uma breve apresentação da epidemiologia da
doença. Através dessas análise conseguimos chegar aos modelos alternativos
com as seguintes conclusões:
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• com a análise dos modelos determinı́sticos clássicos e dos modelos básicos
da malária apresentados por Bailey, conseguimos simplificar o modelo
para a malária, suprimindo as equações da dinâmica do mosquito e incluindo-a no parâmetro β para tornarmos as equações mais simples;
• utilizando os dados dos casos confirmados da malária na região amazônica
(fornecidos pelo IBGE) foi possı́vel determinarmos os parâmetros β e γ,
sendo o último obtido por uma regressão linear. Com isso, ajustamos a
curva da dinâmica aos casos confirmados;
• o cálculo do parâmetro γ, utilizando uma regressão linear da incidência,
foi um dos pontos interessantes deste trabalho.
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Resumo. Para estudar a concentração do fármaco no organismo utiliza-se
modelos farmacocinéticos multicompartimentais que, via de regra, são dados
por um sistema de equações diferenciais ordinárias (EDO) Valle et al. (1988).
Este trabalho apresenta um modelo desenvolvido em Menegotto (2011), para
descrever a dinâmica da concentração a partir de um sistema baseado em regras
fuzzy. Para obter a curva da concentração, utiliza-se o método de TakagiSugeno-Kang (TSK) e as curvas via TSK e EDO são comparadas. Quando o
fármaco é administrado em doses múltiplas, o ı́ndice de acúmulo do fármaco
no organismo é avaliado através da razão entre as áreas sob a curva referente
à dose dada - após atingir o estado estacionário - e a curva da primeira dose.
Simulações são feitas em ambiente Matlabr e os ı́ndices de acúmulo obtidos
em ambas curvas são comparados.

Palavras-chave: modelos farmacocinéticos multicompartimentais, equações diferenciais ordinárias, teoria de conjuntos fuzzy, método de
Takagi-Sugeno-Kang.

1. Introdução
A farmacocinética é uma área da farmacologia que estuda a concentração
do fármaco no sangue no decurso do tempo após administração de uma ou
sucessivas doses.
O estudo da cinética do fármaco é realizado por meio de modelos farmacocinéticos multicompartimentais. Os estudos cinéticos podem ser descritos por
1 julimenegotto@yahoo.com.br
2 laeciocb@ime.unicamp.br
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modelos matemáticos, em que a movimentação dos fármacos de um compartimento para outro modifica sua concentração nesses compartimentos, supondo
que o corpo pode ser interpretado como uma série de compartimentos interconectados (Edelstein-Keshet, 2006; Valle et al., 1988). Através de modelos e cálculos matemáticos, pode-se quantificar os principais processos farmacocinéticos: a absorção, a distribuição e a eliminação de fármacos.
Quando o fármaco é administrado intravenosamente, dois processos são
estudados por estes modelos. Neste caso, a absorção do fármaco é completa e
está disponı́vel na corrente sanguı́nea para ser distribuı́do pelo corpo inteiro, em
todos os tecidos e lı́quidos do organismo, bem como para ser eliminado. Desta
forma, os modelos matemáticos procuram descrever os processos de distribuição
e de eliminação por meio de compartimentos (Valle et al., 1988).

2. Modelagem matemática
Na prática, o primeiro passo para o estudo da cinética de uma substância
no organismo é construir uma curva de concentração em função do tempo
que ajuste os dados experimentais. A partir desta curva, é definido o tratamento matemático, ou seja, qual modelo compartimental que melhor descreve
o problema em questão, além de selecionar e determinar os parâmetros farmacocinéticos envolvidos no modelo.
Primeiramente os dados experimentais são plotados numa escala semilogarı́tmica. Nesta escala, a curva de concentração pode ser decomposta em retas
que determinam o número de compartimentos do modelo. Assim, mesmo graficamente, é possı́vel conhecer com razoável grau de precisão o provável número
de compartimentos pelos quais se distribui o fármaco em estudo (Bourne, 2011;
Valle et al., 1988).
A Figura 1 ilustra padrões de modelos farmacocinéticos multicompartimentais utilizados na prática clı́nica. Os gráficos ilustrados são plotados num
plano cartesiano de tempo t versus o logaritmo da concentração C.
Estes modelos são estudados para descrever a cinética do fármaco no
organismo com o intuito de analisar os principais processos farmacocinéticos
que para estes modelos são a distribuição e a eliminação do fármaco quando
a administração é intravenosa. Nestes modelos considera-se a cinética de
primeira ordem que em escala semilog, apresentam este comportamento linear (Figura 1). Nesta cinética, a quantidade de fármaco que sai do comparti-
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Figura 1: Padrões de modelos compartimentais da distribuição de fármacos em
escala semilog, via administração intravenosa. Fonte: Silvia et al. (2009).
mento diminui proporcionalmente, conforme for diminuido sua concentração e
quanto maior for esta concentração, maior quantidade eflui do compartimento
(Valle et al., 1988).
Sucintamente, temos:
- Modelo monocompartimental: representa somente a fase de eliminação.
- Modelo bicompartimental: representa as fases de distribuição rápida
e de eliminação.
- Modelo tricompartimental: representa as fases de distribuição rápida,
de distribuição lenta e de eliminação.
O tratamento matemático para modelos farmacocinéticos multicompartimentais é, via de regra, dado por um sistema de equações diferenciais ordinárias (EDO). O número de equações é determinado pela quantidade de
compartimentos (fases) do modelo. Do ponto de vista prático, o número
de fases é observado a partir do conjunto de dados: através de estudos locais, determina-se o número de retas que ajustam esses dados, em uma escala semilogarı́tmica (Jamili, 2010). Tais modelos são comumente aplicados
na prática clı́nica a fim de obter uma curva que descreve a concentração do
fármaco na corrente sanguı́nea, com o intuito de otimizar a ação terapêutica
do medicamento quando administradas em humanos ou animais.
Na prática clı́nica, aplicação da teoria de equações diferenciais ordinárias
em modelos farmacocinéticos compartimentais nem sempre é fácil. A comple-
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xidade desses sistemas começa a surgir na medida que aumenta o número dos
compartimentos, onde o número de parâmetros e taxas de transferências entre os compartimentos aumentam consideravelmente. Além disso, os farmacocinéticos utilizam curvas obtidas a partir das soluções de EDO para ajustar os seus dados experimentais. O estudo farmacocinético via EDO é uma
“caixa preta” para estes profissionais, fazendo com que “aceitem” essas soluções
como “verdadeiras” restando-lhes apenas aprender a explorar os parâmetros nas
equações.
Em vista disso, em Menegotto (2011) foi proposto uma nova metodologia para obter uma curva que representa o decaimento da droga no corpo.
Esta metodologia parece ser mais intuitiva, pois apresenta maior “autonomia”
matemática para o profissional da área de farmacocinética uma vez que procurase modelar a dinâmica da concentração do fármaco no sangue em função do
tempo de um ponto de vista prático.
Desta forma, trabalha-se com as retas plotadas em escala semilog e a
lógica fuzzy é utilizada para modelar a subjetividade presente nesse fenômeno,
ou seja, a linguagem verbal que o profissional utiliza para explicar como ocorre
o decaimento da concentração do fármaco no sangue de um organismo, a saber:
fase de distribuição e de eliminação.
O comportamento localmente linear em escala semilogarı́tmica (Figura
2) do conjunto de dados coletados experimentalmente (disponı́vel em: Jamili,
2010), permitiu elaborar um modelo baseado em regras fuzzy, via método de
inferência de Takagi-Sugeno-Kang (TSK). Este método fornece uma curva que
descreve o decaimento da concentração do fármaco no plasma em função do
tempo, de forma mais prática, sem utilizar a teoria de equações diferenciais.
A escolha pelo método de TSK deve-se a sua eficiência, transparência e
facilidade no entendimento. Ao utilizar funções lineares afins, a interpretação
matemática torna-se simples, além de reduzir consideravelmente o número de
parâmetros quando comparados ao uso de EDO.
O número de regras fuzzy é dado pela quantidade de fases (que coincide com o número de retas) do modelo multicompartimental. O tempo é a
variável de entrada para o sistema fuzzy. A variável de saı́da de cada regra é a
concentração do fármaco, mais especificamente, a reta em escala semilog.
Como o conjunto de dados (extraı́dos de: Jamili, 2010) ajusta-se em um
modelo bicompartimental, portanto o sistema fuzzy é composto por 2 regras
fuzzy. Assim, duas fases são analisadas: a fase da distribuição (fase α) e a fase
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da eliminação (fase β).
Para a base de regras fuzzy considera-se a variável de entrada tempo em
horas (t) composta pelos termos linguı́sticos fuzzy “baixo” e “não-baixo”. Tais
termos foram modelados por números fuzzy. A saı́da de cada regra fuzzy é a
concentração plasmática do fármaco que, numa escala semilogarı́tmica, é dada
pelas retas das fases α e β (Tabela 1).
Para determinar as retas em escala semilog, utiliza-se o método de
quadrados mı́nimos. Por meio de um programa em Menegotto (2011), encontrase as retas em escala semilogarı́tmica, as quais ajustam os dados experimentais
(Jamili, 2010). As retas (consequentes de cada regra fuzzy) de cada fase são:
• Fase α : yα (t) = 0.3111 − 0.0335t;
• Fase β : yβ (t) = −0.0861 − 0.004t.
Embora os dados experimentais são números positivos, observa-se nas
retas yα e yβ a presença de coeficientes negativos. Isto ocorre porque as retas
são o logaritmo da concentração, que por sua vez é o expoente da base decimal.
Observe que por definição de logaritmo, tem-se para as fases α e β as
funções exponenciais correspondente à cada fase:
yα = log Cα

⇔

Cα = 10yα

e

yβ = log Cβ

⇔

Cβ = 10yβ .

Assim, as saı́das de cada regra são dadas por funções exponenciais (veja
Tabela 1).
As meia-vidas de cada fase são determinadas pela razão entre log 2 e o
coeficiente angular de cada reta, as quais são:
t 12 α ' 9h

e

t 12 β ' 75h.

Adota-se para esta modelagem, números fuzzy do tipo sino generalizado
e sigmoidal os quais são ilustrados na Figura 3, cujas equações são:
• Para “tempo baixo”:
ϕA1 (t) =

1
t
1 + ( 11.5
)5

para t ≥ 0

(2.1)

(função de pertinência sino generalizado).
• Para “tempo não-baixo”:
ϕA2 (t) =

1
1 + e(11.5−t)

(função de pertinência sigmoidal).

para t ≥ 0

(2.2)
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Nesta modelagem, nas equações (2.1) e (2.2) observou-se que o valor 11,5
pode variar entre 8 a 15, ou seja, há uma grande margem para variar este valor o
qual gera uma curva que ajusta satisfatoriamente os dados experimentais. Isto
comprova a flexibilidade em modelar a concentração plasmática e a robustez do
modelo fuzzy. Todos os gráficos apresentados neste trabalho foram realizados
no software Matlabr .
Na Figura 2 encontram-se os dados experimentais e as retas correspondentes à cada fase yα e yβ . Na Figura 3 tem-se a visualização gráfica dos
números fuzzy escolhidos para modelar o decaimento do fármaco no corpo
(equações (2.1) e (2.2)).

Figura 2: Retas em escala semilog.

Figura 3: Funções de pertinência.

2.1. Analisando a Figura 3:
Há um valor t∗ na Figura 3 de maior indecisão na mudança de fases:
ϕA1 (t∗ ) = ϕA2 (t∗ ) = 0.5.
O valor t∗ pode ser facilmente calculado através das equações das funções
de pertinência anteriormente descritas (equações (2.1) e (2.2)). No nosso caso,
t∗ é 11.5h, momento da transição entre as fases de distribuição e de eliminação.
Desta forma, a fase de distribuição deixa de predominar na cinética do fármaco
no organismo e a eliminação começa a prevalecer nesta cinética.
O papel de cada função de pertinência é descrever como cada fase contribui na cinética do fármaco no organismo. Assim, o gráfico da ϕA1 procura
descrever a fase de distribuição. No primeiro momento ϕA1 = 1 e indica que
esta fase tem influência forte na cinética, ou seja, logo após que o medicamento
é administrado, ele distribui-se por todos os lı́quidos e tecidos do organismo.
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Consequentemente a concentração do fármaco no sangue decai rapidamente e
observa-se no gráfico de ϕA1 uma queda brusca a qual procura representar o
decaimento rápido da concentração. A partir do tempo t = 20, este processo
não contribui mais na cinética prevalecendo assim, o processo da eliminação.
O gráfico da ϕA2 procura descrever a fase de eliminação. No primeiro
momento, sua influência na cinética é fraca, ou seja, a quantidade de fármaco
eliminada ainda é pequena quando comparada com a que está presente no organismo. Conforme o tempo passa, esta fase começa a contribuir cada vez
mais na cinética do fármaco no corpo. Pelo fato de ser uma administração
única, dado um certo tempo (neste caso, t = 20), a fase de eliminação determina a cinética do fármaco no organismo. Observe que a partir de 20h temos
ϕA1 (t) = 0 enquanto que ϕA2 (t) = 1. Fisiologicamente, a eliminação inicia logo
após a administração do fármaco e a função ϕA2 procura ser fiel a essa cinética
de excreção do fármaco no organismo e a representa de forma intuitiva.
Na modelagem assumimos a base de regras, conforme Tabela 1.
Tabela 1: Base de regras do modelo farmacocinético fuzzy.
R1 : se (t) é baixo (A1 ), então yα = a1 − αt ⇔ Cα = 10yα (fase α).
R2 : se (t) é não-baixo (A2 ), então yβ = a2 − βt

Cβ = 10yβ (fase β).

⇔

A saı́da geral do sistema pelo método TSK é a curva de concentração
sanguı́nea:
C(t) =

ϕA1 (t)10yα + ϕA2 (t)10yβ
ϕA1 (t) + ϕA2 (t)

(2.3)

onde C(t) é a concentração do fármaco no sangue do indivı́duo e os pesos
(definido pelo operador t-norma mı́nimo) são obtidos pelos próprios números
fuzzy A1 e A2 , pois temos apenas uma variável de entrada Barros e Bassanezi
(2010). Assim, estes pesos são as funções de pertinência (Figura 3) que retratam
a contribuição de cada fase na dinâmica da variável modelada.
Pelas equações (2.1) e (2.2) e as retas yα e yβ , a saı́da do modelo (equação
(2.3)) é dada por:
Ã
C(t) =

1
1+

t
( 11.5
)5

!

µ
10

(0.3111−0.0335t)

1+

¡

1

¢5
t
11.5

+
+

1
1+

e(11.5−t)
1

1+

¶
10

(−0.0861−0.004t)

.

(2.4)

e(11.5−t)

A Figura 4 é a curva obtida pelo método TSK (equação (2.4)). Nesta
figura constata-se que a curva ajusta bem os dados experimentais e o método de
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TSK foi eficiente para determinar uma curva em um modelo bicompartimental.

2.2
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Figura 4: Curva via TSK e os dados extraı́dos de Jamili (2010).

Ao utilizarmos diferentes tipos de números fuzzy, triangulares e trapezoidais, o método TSK gera curvas que descrevem a concentração do fármaco
no sangue. Para construir as funções de pertinência dos números fuzzy do
tipo triangular e trapezoidal e para fornecer a curva via TSK, elaborou-se um
programa em ambiente Matlabr (Menegotto, 2011, disponı́vel em).

2.2. Estudo comparativo entre diferentes modelos
A seguir faz-se a comparação entre as curvas para concentração no sangue
obtidas através da modelagem fuzzy. Tem-se a possibilidade de modelar a
concentração utilizando diferentes funções de pertinência. Por conseguinte,
faz-se uma rápida comparação entre as curvas obtidas via TSK e via EDO.

2.2.1

Comparação entre diferentes curvas obtidas pela modelagem
fuzzy

Uma maneira para modelar a concentração do fármaco em estudo é
utilizando números fuzzy do tipo trapezoidal (Figura 5) cujas equações são:
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• Para “tempo baixo”:


 1
ϕA1 (t) =
1−


0

(t−1)
14.5

• Para “tempo não-baixo”:


 0
(t−1)
ϕA2 (t) =
14.5


1

se 0 ≤ t ≤ 1
se 1 < t ≤ 15, 5
se t > 15, 5

se 0 ≤ t ≤ 1
se 1 < t ≤ 15, 5
se t > 15, 5

(2.5)

(2.6)

Outra opção para modelar a concentração do fármaco é utilizar os números fuzzy do tipo triangular e trapezoidal (Figura 6), cujas equações são:
• Para “tempo baixo” (número fuzzy triangular):
(
t
1 − 22
se 0 < t ≤ 22
ϕA1 (t) =
0
se t > 22
• Para “tempo não-baixo” (número fuzzy trapezoidal):
(
t
se 0 < t ≤ 22
22
ϕA2 (t) =
1
se t > 22

(2.7)

(2.8)

Nas Figuras 5 e 6 temos a visualização gráfica dos números fuzzy escolhidos para modelar o decaimento do fármaco no corpo (curvas C2 e C3 da
Figura 7 respectivamente).
O valor de t∗ para as funções de pertinência das Figuras 5 e 6 foi de
8,25h e 11h, respectivamente. Em t∗ o grau de pertinência para estas funções
de pertinência é 0,5, conforme comentado anteriormente.
Para modelar a concentração utilizando números fuzzy do tipo triangular
e trapezoidal, foi necessário fazer um ajuste nos parâmetros da reta da fase α.
Sendo assim, a reta considerada para esta fase foi yα = 0, 3263 − 0, 0246t e a
reta da fase β permaneceu a mesma.
Se os números fuzzy forem trapezoidais (equações (2.5) e (2.6)) e as retas
yα e yβ , então a saı́da do modelo (equação (2.3)) é dada por:

(0,3263−0,0246t)

se 0 ≤ t ≤ 1
 10
(t−1)
(15,5−t)
(0,3263−0,0246t)
(−0,0861−0,004t)
C(t) =
10
+
10
se 1 < t ≤ 15, 5 (2.9)
14,5
14,5

 (−0,0861−0,004t)
10
se t > 15, 5
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Figura 5: Funções de pertinência dos

Figura 6: Funções de pertinência dos

números fuzzy do tipo trapézio.

números fuzzy do tipo triangular e trapezoidal.

Se consideramos os números fuzzy da Figura 6 (equações (2.7) e (2.8))
e as retas yα e yβ , a saı́da do modelo (equação (2.3)) é dada por:
(
C(t) =

(22−t)
(0,3263−0,0246t)
22 10
(−0,0861−0,004t)

10

+

t
(−0,0861−0,004t)
22 10

se 0 < t ≤ 22
se t > 22.

(2.10)

Na Figura 7 observa-se as curvas obtidas utilizando diferentes tipos de
números fuzzy: curva C1 obtida pela equação (2.4), curva C2 (equação (2.9))
e curva C3 (equação (2.10)). Nesta figura também visualiza-se os dados experimentais extraı́dos de Jamili (2010). Das três modelagens, observa-se melhor
ajuste quando adota-se números fuzzy do tipo triangular e trapezoidal (C3 ).
Conforme constata-se na Figura 7, as curvas das diferentes modelagens
obtidas através do método de TSK são semelhantes e estão praticamente sobrepostas. Desta forma, comprova-se a flexibilidade para modelar a concentração
ao adotar diferentes tipos de números fuzzy. Por questão de praticidade, a curva
C1 (equação (2.4)) obtida por números fuzzy do tipo sigmoidal e sino generalizado, por não ser definida por partes como os números fuzzy do tipo triangular
e trapezoidal, foi utilizada nas próximas simulações gráficas. A curva C1 escolhida para fazer os estudos de doses múltiplas não é a que melhor ajusta os
dados experimentais. Na próxima seção, utilizando C1 foi computado o ı́ndice
de acúmulo e as concentrações máximas e mı́nimas. Interessante é comparar
estes resultados com os obtidos pela modelagem clássica.
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Figura 7: Comparando curvas via TSK obtidas utilizando diferentes tipos de
números fuzzy.

2.3.

Comparação entre curvas obtidas via TSK (modelagem fuzzy) e EDO (modelagem clássica)

A tı́tulo de comparação, utiliza-se as curvas fornecidas através de um
sistema de EDO e de um sistema fuzzy.
Para a modelagem clássica, a solução analı́tica é:
C(t) = 1, 3e−0,173t + 0, 82e−0,0092t

(2.11)

A Figura 8 mostra que os gráficos das soluções via EDO – equação (2.11)
e via TSK – equação (2.4). Ao compararmos as curvas obtidas pelas diferentes modelagens, constatamos que ambas apresentam o mesmo comportamento
qualitativo. Graficamente, a diferença das curvas está na curvatura, provavelmente por causa da diferença de como é tratada a mudança de fase, em cada
modelagem.

2.4. Doses múltiplas e o ı́ndice de acúmulo
Os medicamentos podem ser ministrados em dose única, sucessivas em
intervalos de tempos pré-determinados (T ) ou em infusão contı́nua. Em geral,
os fármacos são administrados na forma de doses repetidas, em lugar de injeções
únicas (Valle et al., 1988).
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Figura 8: Curvas via EDO e via TSK.

Estudos de doses múltiplas por meio de modelos farmacocinéticos compartimentais são importantes para elaborar os regimes posológicos a fim de
determinar a dose, a concentração máxima e mı́nima, o ı́ndice de acúmulo, o
tempo e o intervalo entre as doses. Estes são os parâmetros necessários para
verificar se a concentração está definida dentro da margem terapêutica e quanto
tempo leva-se para atingir o nı́vel terapêutico.
A partir da curva da concentração plasmática pode-se estudar o ı́ndice
de acúmulo do fármaco (R), a concentração máxima (Cmax ) tolerada pelo
organismo e a concentração mı́nima (Cmin ) para verificar se há efeito terápico,
quando o medicamento é administrado em doses múltiplas. O ı́ndice R é um
parâmetro que indica a extensão de acúmulo do fármaco no corpo após administrar sucessivas doses. Tal ı́ndice é obtido através da razão entre as áreas sob
a curva referente à dose dada - após atingir o estado estacionário - e a curva
da primeira dose Toutain e Bousquet-Melou (2004a) e Zanini e Oga (1994). O
estado estacionário é definido a partir do momento em que as concentrações
máximas e mı́nimas são constantes.
Considerando T o intervalo entre as doses; n o número de doses repetidas
e [Tn , Tn+1 ] o intervalo da n-ésima dose repetida, a área sob a curva para doses
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múltiplas é dada por:
Z

Tn+1

A=
Tn

n
X
[
C(t − iT )]dt

(2.12)

i=0

onde nT ≤ t < (n+1)T e C(t−iT ) refere-se à curva que descreve a concentração
no sangue na n-ésima dose repetida.
Como preposto, o ı́ndice de acúmulo é calculado através da razão:
R=

Aee
A1

(2.13)

onde A1 é a área sob a curva da primeira administração restrita ao intervalo
[0, T ] e Aee é a área sob a curva restrita ao intervalo [Tn , Tn+1 ] o qual refere-se
à n-ésima dose repetida após atingir o estado estacionário.
Quando R = 1 não há acúmulo de fármaco no organismo, pois o medicamento é todo eliminado antes da administração subsequente. Para R > 1 há
acúmulo de fármaco no organismo e R aumenta conforme reduzimos o intervalo
de dosagem.

2.5. Simulações de doses múltiplas utilizando curvas via
TSK e EDO
Simulações de doses múltiplas são realizadas através de um programa
elaborado em ambiente Matlabr disponı́vel em Menegotto (2011). Nas simulações, considera-se a equação (2.12) e as curvas via EDO (equação (2.11)) e
TSK – equação (2.4). Os valores Cmax , Cmin e R são obtidos computacionalmente. As áreas sob a curva utilizadas para calcular o ı́ndice R são obtidas por
meio do método de integração de trapézios.
A tı́tulo de comparação entre as modelagens clássica e fuzzy, considerase o intervalo entre as doses igual a meia-vida de eliminação, a saber, T = 75h.
Informações obtidas a partir das simulações representadas na Figura 9
via EDO:
Cmax = 2, 932050mg/L

R=

e

Cmin = 0, 818599mg/L;

Aee
96, 1991
=
= 1, 8523.
A1
51, 9326
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Figura 9: Curva via EDO.

Figura 10: Curva via TSK.

Informações obtidas a partir das simulações representadas na Figura 10
via TSK:

Cmaxf = 2, 947443mg/L

Rf =

e Cminf = 0, 834146mg/L;

Aee
96, 9300
=
= 1, 8632.
A1
52, 0247

Há uma pequena diferença entre os valores obtidos pelas diferentes modelagens. Do ponto de vista farmacocinético, como a diferença encontra-se a
partir da segunda casa decimal, podemos considerar que esta diferença não é
significativa. Conforme observa-se nas Figuras 9 e 10, os gráficos das duas modelagens são semelhantes. Comprovando desta forma, que ambas modelagens
(fuzzy e EDO) são eficientes para fazer o estudo de doses múltiplas. Sendo
assim, o estudo de doses múltiplas é realizado através da modelagem fuzzy.
Quanto ao cálculo do ı́ndice de acúmulo dado pela equação (2.13), a desvantagem pela modelagem fuzzy é que ele é obtido somente computacionalmente,
enquanto que na modelagem clássica é possı́vel também obtê-lo analiticamente.
Utiliza-se a curva da modelagem fuzzy para algumas aplicações clı́nicas
a fim de observar os efeitos na concentração plasmática no estado de equilı́brio,
quando varia-se as doses e os intervalos de dosagens. As simulações têm como
finalidade sugerir uma posologia cuja concentração seja terapêutica, evitando
assim intoxicação e efeitos colaterais indesejados.
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2.6. Simulações de posologias para o indivı́duo medicado
com Fenobarbital realizadas por meio da modelagem
fuzzy
Na administração de doses repetidas frequentemente há acúmulo de
fármaco no organismo. Dependendo do clearence do paciente (neste caso, avaliado pela meia-vida de eliminação) e através de simulações de posologias, podese prever a concentração no estado de equilı́brio. Para isto, deve-se variar a
dose e o intervalo de dosagem e verificar seu efeito na concentração.
Os dados experimentais utilizados neste trabalho referem-se ao fármaco
Fenobarbital. Este medicamento é aplicado à pessoas que têm epilepsia. A
forma de administração deste medicamento ocorre através de doses sucessivas.
A margem terapêutica para o Fenobarbital, determinada pela concentração
máxima (Cmax ) e mı́nima (Cmin ) no estado de equilı́brio, é relativamente estreita e o risco de crises convulsivas é alto.
Segundo a literatura consultada, constata-se que concentrações abaixo
de 15mg/L provoca convulsões epilépticas e acima de 40mg/L pode apresentar
toxidade. É interessante prescrever para o paciente em estudo uma posologia
terapêutica. Consultando a posologia recomendada para Fenobarbital (Zanini
e Oga, 1994, ver), encontramos:
• varia-se a dose entre 50-600mg/dia, dividido até 3 administrações diárias;
• margem terapêutica eficaz: entre 15 a 40mg/L.
Para as simulações de posologias foi utilizado um programa disponı́vel
em Menegotto (2011), cujos os dados de entrada são: o número de aplicações,
o intervalo de dosagem e a curva que descreve o decaimento do fármaco no
organismo em função do tempo. No nosso caso, a curva é obtida via TSK –
equação (2.4). Como esta curva referem-se à dose de 100mg, por meio de um
vetor denominado modificador (no programa), pode-se alterar a quantidade da
dose de cada administração. Em todas as simulações de posologias, a concentração máxima (Cmax ), concentração mı́nima (Cmin ) e o ı́ndice R são obtidos
computacionalmente.
Este estudo de doses múltiplas também pode ser feito para outros fármacos, desde que estes sejam descritos por um modelo multicompartimental com
cinética de primeira ordem (Figura 1). Basta utilizar no programa a curva que
descreve o fármaco de interesse e ao alterar os dados de entrada no programa,
é possı́vel prever o acúmulo de fármaco no organismo.
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A Figura 11 corresponde a uma dose de 400mg a cada 24h e o número de
aplicações foi 20. A Figura 12 corresponde a uma dose de 200mg administrada
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Figura 11: Posologia: dose de 400mg a

Figura 12: Posologia: dose de 200mg a

cada 24h.

cada 12h.

Informações obtidas a partir das simulações representadas nas Figura 11
e Figura 12:
• Dose de 400mg a cada 24h (Fig. 11): Cmaxf = 21, 954697 e Cminf =
13, 475290 e Rf = 3, 9349 onde A1f = 99, 3397 e Aeef = 390, 3397.
• Dose de 200mg a cada 12h (Fig. 12): Cmaxf = 18, 613553 e Cminf =
14, 375826 e Rf = 5, 9342 onde A1f = 32, 9390 e Aeef = 195, 4678.
Nas simulações das Figura 11 e Figura 12 a dose diária foi a mesma
(400mg), mas o tempo entre as doses foi diferente. O efeito dessa variação
está na amplitude, um pouco maior quando a dose é de 400mg. O ı́ndice de
acúmulo é diferente, indicando maior acúmulo quando a dose e o tempo de
dosagem são menores. Conforme pode-se observar, pelos dados obtidos computacionalmente, as duas posologias não atingiram uma concentração mı́nima
efetiva.
Em todas as simulações constata-se que o tempo para atingir o estado de
equilı́brio, momento em que as concentrações máximas e mı́nimas são constantes, é entre 300-375h, ou seja, entre 4-5 meias-vidas. Este tempo não depende
da dose e do intervalo de dosagens e sim, somente da meia-vida de eliminação.
Este resultado está de acordo com o princı́pio farmacocinético que afirma que
leva-se aproximadamente 4-5 meias-vidas para a concentração atingir o estado
de equilı́brio (Bourne, 2011).
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39

A Figura 13 corresponde a uma dose de 150mg a cada 8h e o número de
aplicações foi 80 (dose diária de 450mg). A Figura 14 corresponde a uma dose
de 250mg administrada a cada 12h e o número de aplicações foi 40 (dose diária
de 500mg).
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Figura 13: Posologia: dose de 150mg a

Figura 14: Posologia: duas doses de

cada 8h.

250mg a cada 12h.

Informações obtidas a partir das simulações representadas nas Figura 13
e Figura 14:
• Dose de 150mg a cada 8h (Fig. 13): Cmaxf = 20, 053138 e Cminf = 16, 87
e Rf = 7, 76 onde A1f = 18, 91 e Aeef = 146, 79.
• Dose de 250mg a cada 12h (Fig. 14): Cmaxf = 23, 2133 e Cminf = 17, 92
e Rf = 5, 9194 onde A1f = 41, 1737 e Aeef = 243, 7246.
Quando a dose de Fenobarbital foi aumentada para 450mg/dia ou 500
mg/dia, as simulações apresentaram resultados dentro da faixa terapêutica. Ou
seja, as concentrações máximas e mı́nimas obtidas computacionalmente estão
entre 15 a 40mg/L. Sob ponto de vista econômico, a posologia de dose de 150mg
a cada 8h (Figura 13) é a melhor sugestão entre as duas posologias sugeridas.
As simulações são sugestões para uma prescrição médica para este paciente.
Cabe a decisão de um especialista, com maior experiência clı́nica na área da
epileptologia, avaliar este caso.
Dependendo da necessidade, há estratégia para atingir rapidamente a
concentração terapêutica. É o caso da dose de ataque e sua simulação apresentamos a seguir.
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2.7. Dose de carga
Um cenário comum na prática clı́nica reside quando o medicamento precisa ser administrado com uma dose de carga, ou seja, a primeira dose do regime
é maior que as doses seguintes, normalmente o dobro da dose de manutenção.
Esta situação é usualmente comum nas prescrições médicas Hardman et al.
(1996) e Valle et al. (1988).
Nos regimes posológicos, existem drogas que precisam ser administradas
com uma dose de carga inicial, a fim de atingir a margem terapêutica imediatamente. Frequentemente comum quando o tempo de meia-vida do fármaco é
longo. É aplicada em terapias antimicrobiana, anticoagulantes, antiepilépticos,
antiarrı́tmicos entre outras (Toutain e Bousquet-Melou, 2004b).
Para fins de análise, simulamos o efeito da dose de carga através do
programa computacional. Escolhemos a posologia de 400mg administrada a
cada 24h (Figura 11). A Figura 15 apresenta o gráfico desta simulação. Comparando graficamente as Figuras 11 e 15, a estratégia de dose de carga faz atingir
rapidamente a concentração no estado de equilı́brio. Sem adotar este recurso,
Figura 11, demora-se no mı́nimo 300h para atingir a concentração máxima, a
saber: Cmaxf = 21, 954697.
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Figura 15: Simulação de dose de ataque.
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Para atingir rapidamente a concentração terapêutica, foi necessário quadruplicar a dose inicial. Assim, a concentração inicial (Cof ) foi 33,91 e em
pouco tempo, a concentração atingiu a concentração máxima de aproximadamente 22mg/L. Pelo gráfico também visualiza-se que a concentração média é
de 17mg/L. Pelos dados fornecidos pela simulação, é interessante observar que
o ı́ndice de acúmulo foi de 0,98, pois A1f = 390, 93 e Aeef = 397, 35. Ao invés
de acumular fármaco ao longo das administrações, com esta estratégia, já na
primeira dose obtém-se este acúmulo.
Para fármacos como o Fenobarbital, cuja margem terapêutica é estreita,
é necessário seguir com rigor a prescrição médica. O esquecimento da administração ocasiona concentrações baixas e o risco de sofrer crises convulsivas é
alto. No próximo cenário simula-se o esquecimento de doses.

2.8. Doses esquecidas
Um agravante para a eficácia do tratamento com Fenobarbital é a não
adesão ao tratamento. Esta é a principal causa de nı́veis baixos de concentração
de droga no sangue no estado de equilı́brio. Simulamos o esquecimento de doses.
Escolhemos a posologia com dose de 200mg administradas a cada 12h (Figura
12).
Das 75 aplicações, 7 doses não consecutivas foram esquecidas. Para
simular as doses esquecidas, faz-se através do vetor modificador no programa,
anteriormente citado. Coloca-se o valor zero nas entradas do vetor, as quais
correspondem à administração esquecida. Obtivemos o gráfico (Figura 16):
O esquecimento de algumas doses implica na queda da concentração
e como a meia-vida é longa, demora-se muito tempo para atingir o estado
de equilı́brio. Pela visualização gráfica da Figura 16 percebe-se que as concentrações máximas e mı́nimas começam a ficar constantes a partir de 800h.
Portanto, o estado de equilı́brio é atingido após 800h. Pode-se comparar esta
situação com a Figura 12, cujas doses não foram esquecidas. O fato de esquecer
de administrar 7 doses implicou neste caso, em quase triplicar o tempo para a
concentração atingir o estado de equilı́brio, a saber: após 300h.
Se o paciente esquecer de tomar remédio é intuitivo que a concentração
reduza. Porém o que foi proposto aqui é uma forma de quantificar a falta de
droga no organismo. Pela Figura 16, percebe-se que ao retomar a medicação
a concentração do fármaco não começa no zero e sim, dos resı́duos de todas as
doses anteriores à esquecida.
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Figura 16: Simulação de doses esquecidas via curva TSK.
Esse cenário ilustra o quão importante é seguirmos a prescrição médica,
pois se a concentração não estiver dentro da margem terapêutica podem ocorrer
crises convulsivas e o tratamento não é eficaz.

2.9. Considerações finais desta seção
Através de representações gráficas realizadas por meio do modelo farmacocinético bicompartimental via TSK, mostramos os efeitos da concentração
máxima e mı́nima quando variamos o intervalo de dosagem e ou a dose. As
observações feitas através dos gráficos das simulações de posologias podem contribuir na eficácia do tratamento. Um tratamento só é eficaz quando este atinge
a concentração terapêutica e por meio das simulações pode-se prever as concentrações máximas e mı́nimas. Desta forma, auxilia-se o profissional na prescrição
do Fenobarbital para o indivı́duo em estudo.
Embora este trabalho apresenta a modelagem do fármaco Fenobarbital, vale ressaltar aqui a possibilidade de fazer para outros fármacos a mesma
análise. Através dos programas computacionais disponı́veis em Menegotto
(2011) podemos, por meio da modelagem fuzzy, obter a curva que descreve
a concentração do fármaco no corpo após a administração simples. E pelo estudo de doses múltiplas, podemos avaliar o acúmulo do fármaco no organismo
sob um regime de doses múltiplas e determinar a concentração terapêutica.
O sucesso do tratamento depende do médico que determina a posolo-
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43

gia e depende do indivı́duo que deve seguir com rigor a prescrição, conforme
constatamos na Figura 16 de doses esquecidas.
Dependendo da situação, o médico pode aplicar uma doses de carga, conforme visualizamos na Figura 15 e assim, atingir rapidamente a concentração
máxima a fim de evitar efeitos colaterais indesejados. Para o caso em estudo,
evitaria-se as crises convulsivas.

3. Conclusão
Na modelagem fuzzy, o estudo da cinética consiste praticamente através
das retas na escala semilog e do conhecimento de um especialista da área para
modelar cada fase com as funções de pertinência. Ao compararmos as duas
modelagens através de representações gráficas das concentrações plasmáticas
(Figura 8), de ı́ndices de acúmulo e de concentrações máxima e mı́nima (Figuras
9 e 10) foi constatado que as duas modelagens são semelhantes. Comprovando
desta forma, que ambas modelagens são eficientes para modelar a cinética do
fármaco no corpo. Desta forma, o modelo TSK foi utilizado para sugerir uma
posologia terapêutica, para que o especialista possa indicar a terapia adequada
para o indivı́duo em estudo.
As vantagens do modelo TSK sobre clássico residem na redução do
número de constantes e parâmetros; não exige conhecimento algum de teoria de equações diferenciais ordinárias; descreve os processos de distribuição
e eliminação por meio de conjuntos fuzzy (funções de pertinência) de forma
intuitiva. Os modelos baseados em regras fuzzy são bastantes intuitivos. Por
se tratar de um modelo linguı́stico, a nosso ver, esse procedimento facilita a
modelagem do fenômeno uma vez que o especialista participa diretamente da
construção do modelo matemático.
Se os dados ajustassem em três retas em escala semilog, semelhante ao
modelo tricompartimental conforme ilustrado na Figura 1, a base de regras
seria composta por três regras, cujos consequentes seriam dados por cada uma
dessas retas.
É importante salientar que a ideia deste trabalho não é substituir o
modo como tem-se tratado os modelos farmacocinéticos, via equação diferencial. Propõe-se, isso sim, uma alternativa de se estudar o decaimento da concentração, uma vez que, do ponto de vista prático, aparecem “retas”, a saber
yα e yβ no estudo de alinhamento dos pontos e o método de inferência TSK é

44

Menegotto & Barros

altamente indicado quando os consequentes são retas.
Com este estudo contemplamos três grupos diferentes: os médicos os
quais prescrevem os medicamentos (aplicam posologias), os farmacocinéticos
que através de seus estudos formulam novos medicamentos e elaboram protocolos clı́nicos e diretrizes terapêutica (posologia recomendada) e os matemáticos
que procuram modelar a cinética do fármaco no organismo através de teorias
matemáticas.
Cabe ao médico a responsabilidade de determinar a dose, analisar o
tempo de demora para atingir a concentração terapêutica e o intervalo de
dosagem para que a medicação seja eficaz. Desta forma, acreditamos que este
estudo pode auxiliar os médicos na hora de elaborar regimes terapêuticos. Além
disso através das simulações da concentração sob regime de doses múltiplas,
pode-se reduzir os custos financeiros quando determina-se a dose terapêutica,
ao invés de prescrever a dose máxima e reduzi-la pelos sintomas relatados pelos pacientes. Também ficou comprovado que o sucesso da terapia depende
também do paciente, o qual deve seguir com rigor a prescrição médica para
não ter efeitos colaterais devida a concentração permanecer abaixo da margem
terapêutica recomendada.
Quanto ao trabalho dos farmacocinéticos em buscar uma curva que
ajuste seus dados experimentais, constatamos na literatura o relato destes
profissionais quanto a dificuldade de aplicar a teoria de equações diferenciais
ordinárias em modelos multicompartimentais. Tal dificuldade os faz estudar os
fármacos através do modelo monocompartimental. Entretanto tal modelo não
retrata a realidade biológica por não considerar a distribuição e a retenção do
fármaco no organismo. A nova metodologia apresentada neste trabalho, por
utilizar uma matemática mais elementar, pode ser aplicada pelos profissionais
da área para obter uma curva que ajusta os dados experimentais através de
modelos multicompartimentais. Além de desprender pouco tempo para compreender a teoria e aplicá-la, também traz mais autonomia ao profissional, não
deixando-o dependente do matemático para manipular a teoria matemática e
modelar o fenômeno.
Quanto aos matemáticos, para este estudo pode-se utilizar duas teorias
diferentes para modelar a concentração do fármaco no organismo em função
do tempo. Aplica-se a teoria de equações diferenciais ordinárias (metodologia clássica) e a teoria de conjuntos fuzzy (nova metodologia) para modelar o
fenômeno em estudo. Acreditamos que este trabalho pode ser estendido por
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nós matemáticos, para disponibilizar novas ferramentas com o intuito de que
elas sejam aplicáveis em farmacologia. Nosso esforço em apresentar uma nova
metodologia para modelar a concentração do fármaco no corpo reside no fato
de quando aplicamos a teoria de conjuntos fuzzy podemos integrar diferentes
áreas de conhecimento. Desta forma, por tratar-se de um modelo linguı́stico,
o profissional da área participa no processo de modelagem através de seu conhecimento, além de utilizarmos seus dados experimentais.
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Ilha da Marambaia (RJ). Os parâmetros de crescimento foram estimados utilizando modelo de regressão linear simples. Os resultados medidos nas coletas
e simulados pelo modelo foram comparados.
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1. Introdução
A Ilha da Marambaia (I.M.) está localizada no sul do Estado do Rio de
Janeiro, numa região conhecida como Costa Verde. A ilha é o extremo oeste
da Restinga da Marambaia e está situada na entrada da Baı́a de Sepetiba,
em frente à Ilha Grande. A Baı́a de Sepetiba (B.S.) tem, aproximadamente,
305 km2 com um corpo de água salinas e salobras junto com áreas de mangue
e zonas estuarinas. Constitui um criadouro para diversas espécies de peixes,
moluscos, crustáceos e algas e tem na pesca uma das principais atividades
econômicas dos moradores da região.
O local deste estudo foi escolhido pela infraestrutura oferecida pela Marinha do Brasil, em convênio com a UFRRJ. Tal local não está distante das
atividades industriais e dos problemas causados à baı́a em função do crescimento econômico e imobiliário do entorno. O lançamento de efluentes lı́quidos,
resı́duos tóxicos e esgoto diretamente nos rios que deságuam na baı́a e as consequências para o meio ambiente tem sido fonte de pesquisas há algum tempo
(Amado Filho et al., 1999). Como novos e futuros impactos estão a construção
de novos portos, a presença de navios trazendo água de lastro e possı́veis incidentes no transporte e atividades de carga e descarga (Széchy et al., 2005;
Jornal O Globo, 2008; Jornal JBonline, 2009).
Em regiões litorâneas, as atividades que geram efluentes, aumento do
pisoteio em alguns pontos, coleta de organismos e outras ações resultam em
impactos. Na natureza existem alguns seres que, de acordo com uma ou mais
caracterı́sticas observadas, indicam se o meio em que vivem está submetido a
certo grau de impacto ambiental. São organismos, populações ou comunidades
que apresentam alterações de suas funções vitais em resposta às alterações do
meio. Esses seres são denominados bioindicadores ou biomonitores. Um bom
bioindicador, segundo Amado Filho et al. (1999), deve ser sedentário, de fácil
identificação, abundante, de longa vida, disponı́vel para amostras durante o
ano todo e tolerante à exposição de mudanças fı́sico quı́micas no ambiente.
Wu et al. (2005) acrescenta que a resposta biológica deve refletir o estresse
ambiental ao longo do tempo de maneira quantitativa.
Macroalgas marinhas bentônicas são organismos macroscópicos, fotossintetizantes que vivem fixos principalmente em costões rochosos. Estas macroalgas são consideradas excelentes sensores biológicos das condições ambientais e
das tendências evolutivas de seu ecossistema. Por serem organismos sésseis,
sofrem efeitos de diversos elementos do meio circundante e, por estarem situ-
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adas nos costões, as algas são mais afetadas pela ação dos poluentes urbanos
e industriais lançados na água, pois estes tendem a permanecer na superfı́cie
(Taouil e Yoneshigue-Valentin, 2002; Orduña-Rojas e Longoria-Espinoza, 2006;
Pinedo et al., 2007).
Dados pretéritos mostram que em 2003 foram identificados 96 espécies
diferentes de macroalgas na Baı́a de Sepetiba (Amado Filho et al., 2003) e que
houve uma menor diversidade em locais mais poluı́dos. As macroalgas marinhas
são responsáveis por 68% da cobertura do substrato de costões rochosos na B.S.
e pouco se conhece sobre a estrutura e dinâmica de suas comunidades.
A influência da poluição na dinâmica populacional de algas também foi
observada na região da praia de Boa Viagem em Niterói, RJ, onde foi verificado
o desaparecimento de 30 espécies durante o perı́odo de três décadas (Taouil
e Yoneshigue-Valentin, 2002), atribuı́do à toxicidade de compostos orgânicos
presentes no esgoto não tratado.
A teoria ecológica mostra que a competição por recursos limitantes é um
importante fator na estruturação de comunidades naturais, sendo verificada
a existência de competição entre algumas algas marinhas (Fong et al., 1993).
Um dos recursos pelos quais as algas competem é o espaço. A competição pelo
espaço pode levar a uma redução da sobrevivência, densidade, crescimento e
reprodução de organismos. O sucesso da competição pode ser medido experimentalmente pelos efeitos da variação da abundância, estimada através da
porcentagem de cobertura.

2. Objetivos
A modelagem de competição interespecı́fica na dinâmica populacional de
algas foi estudada por Guimaraens (1994), na Ilha de Cabo Frio, em Arraial do
Cabo, RJ. Nesse estudo considerou-se o espaço como o objeto de competição e
a predação por ouriços.
Este trabalho tem por objetivo verificar a influência de impactos antropogênicos na dinâmica populacional de duas espécies de algas, Ulva fasciata
Delile e Centroceras clavulatum (C. Agardh) Montagne, em duas praias distintas da Ilha da Marambaia. Para tal, são analisados os parâmetros do modelo
matemático que representa o crescimento e as interações intra-inter especı́ficas
das algas. Os parâmetros foram estimados a partir dos dados coletados em
campo.
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O desenho experimental adotado está baseado na metodologia conhecida
por replacement series (Jolliffe, 2000), também utilizado em Guimaraens (1994).
O modelo matemático foi o clássico sistema com competição inter-intra
especı́fica:
µ
¶
dN1
N1
= r1 1 −
N1 − α12 N1 N2
dt
K1 ¶
µ
(2.1)
dN2
N2
= r2 1 −
N2 − α21 N2 N1
dt
K2
considerando-se N1 a porcentagem de cobertura da espécie U. fasciata e N2
a da espécie C. clavulatum. Os parâmetros são considerados constantes, que
devem ser entendidas como uma média. A predação foi desconsiderada.
O objetivo do experimento é estimar a taxa de crescimento intrı́nseco (r),
a capacidade de suporte (K) e o fator de competição (α), parâmetros presentes
no modelo.

3. Metodologia
A partir de uma sequência de visitas à ilha, no segundo semestre de
2008, foram escolhidas duas praias que possuı́ssem caracterı́sticas fı́sicas o mais
semelhante possı́vel (batimetria, inclinação do costão rochoso e tempo de exposição ao sol), que fossem afetadas de forma distinta pela ação do homem e
que estivessem próximas uma da outra.
Foram escolhidas as praias do Kutuca e da Cachoeirinha (Figura 1).
Ambas possuem costão rochoso irregular (matacão) e uma sofre mais os efeitos
da ação do homem do que a outra. Foi comprovado, pela análise da água,
realizada pelo Laboratório Analı́tico de Alimentos e Bebidas da UFRRJ, que
a praia da Cachoeirinha possui nı́vel de coliformes totais aproximadamente 3
vezes superior ao da praia do Kutuca, esta com boa qualidade da água. Além
disso, foram observados na praia da Cachoeirinha aspectos da interferência
antropogênica: esgoto doméstico, lixo local e deslocado, material e atividades
pesqueiras, presença de embarcações e interferências diretas no costão rochoso
(pisoteio, crianças arrancando algas manualmente), o que não foi percebido na
praia do Kutuca.
Alguns trabalhos (Malta e Verschuure, 1997; Taouil e Yoneshigue-Valentin,
2002; Mayer-Pinto e Junqueira, 2003; Orduña-Rojas e Longoria-Espinoza, 2006)
enfatizam a eficiência das espécies da clorófita U. fasciata, que responde a mudanças do meio com variação no seu crescimento. A escolha da outra alga é
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Figura 1: Localização das Praias do Kutuca (PK) e Cachoeirinha (PC) na Ilha
de Marambaia (IM) - Baı́a de Sepetiba
justificada por sua presença nos locais de estudo e por possuir as caracterı́sticas
de um bioindicador. Ambas são algas oportunistas e de crescimento rápido
(Steneck e Dethier, 1994; Tâmega e Figueiredo, 2007).
Buscaram-se regiões semelhantes do costão rochoso nas duas praias,
semelhanças essas relativas à inclinação, profundidade e exposição às ondas.
Com tantas exigências, foi possı́vel dividir cada região em 4 blocos experimentais de 50x50 cm. Cada bloco foi dividido em 25 quadrados de 10x10 cm.
Para se estudar a competição e obter o parâmetro α , foram sorteados
em cada bloco 3 quadrados onde foram considerados os tratamentos:
– Quadrado 1 com somente U. fasciata;
– Quadrado 2 com somente C. clavulatum; e
– Quadrado 3 com 50% de U. fasciata e 50% de C. clavulatum.
Sorteado o quadrado 1, em seguida, foi retirada toda a cobertura de
C. clavulatum deste; sorteado o quadrado 2, em seguida, foi retirada toda a
cobertura de U. fasciata deste. Como medidor da porcentagem de cobertura,
foi usado um quadrado auxiliar, de 10x10 cm, com 100 quadrados de 1x1 cm.
Para determinar a taxa de crescimento intrı́nseco (r) e a capacidade
de suporte (K), de cada espécie, foram utilizados, em cada bloco, mais dois
quadrados de 10x10 cm, um contendo U. fasciata e o outro C. clavulatum. Em
cada quadrado, a cada visita, era realizada uma raspagem do que estava lá e
não fosse a alga em questão.
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As oito medições foram realizadas de fevereiro a maio de 2009. Tentouse respeitar um perı́odo de 15 dias entre as medições dependendo, sempre, de
uma amplitude ideal da maré para realizá-las. O perı́odo total de 106 dias foi
considerado suficiente para a estimação dos parâmetros, uma vez que não havia
informação na literatura sobre aspectos sazonais.
Para a estimação dos parâmetros de crescimento foi utilizada a equação
de crescimento logı́stico que tem a forma geral
µ
¶
N
dN
=r 1−
N
dt
K
e cuja solução é
N (t) =

µ

K

1 + exp −rt + ln

µ

|K − N0 |
N0

¶¶

Rearranjando a expressão de N (t) obtém-se
ln

|K − N |
|K − N0 |
= −rt + ln
N
N0

Foi considerado o modelo de regressão linear simples ao linearizar a
relação acima e introduzir um erro estocástico, que pode ser justificada teoricamente pela natureza experimental dos dados. A relação³estatı́stica
´ pode ser
|
expressa formalmente como y = a + bx + u, com y = ln |K−N
, b = −r e
N
³
´
0|
a = ln |K−N
. Foram postuladas as seguintes hipóteses básicas para o erro
N0
u: u é uma variável aleatória independente, com uma distribuição de probabilidade centrada no zero e com uma variância constante em relação a variável
independente t. Admitindo-se válidas essas hipóteses, os parâmetros são estimados pelo método dos mı́nimos quadrados e o valor K é estimado de tal
forma a maximizar R2 , o coeficiente de determinação que mede o bom ajuste
da relação linear. Como as medições foram realizadas em 4 unidades experimentais, foi utilizada a média aritmética dos dados coletados de cada alga em cada
praia. ³
Assim, ´
os dados obtidos em campo foram linearizados de acordo com
|
y = ln |K−N
. Foi determinada, também a partir da equação do primeiro
N
grau acima, a condição inicial N0 , que é dada por N0 = (K/1 + ea ). Os valores
obtidos por esses ajustes estão representados na tabela 1 e os gráficos gerados
através desses valores são dados na figura 2.
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Para determinar os parâmetros de competição utiliza-se o sistema 2.1 e
obtém-se
dNi
ri Ni (Ki − Ni ) −
Ki
dt
αij =
;
i, j = 1, 2.
Ki Ni Nj
O valor de N (t) é dado pela média aritmética dos dados coletados em todos
os tratamentos de competição. Para estimar dN
dt foi utilizada a série de Taylor
para N (t + h) e N (t − h), com h representado o perı́odo de tempo entre coletas,
e obtém-se
N (t + h) − N (t − h)
dN
=
+ O(h2 ).
2h
dt
Como os valores de dN
dt ajustados, foram calculados α12 e α21 em cada
praia e em cada dia (i) de coleta obtendo-se uma função do tempo i do tipo:
¶
µ
dNm
Km
rm Nm (i)(Km − Nm (i)) −
dt(i)
, m, n = 1, 2 e m 6= n.
αmn (i) =
Km Nm (i)Nn (i)
Para manter a aproximação em O(h2 ), tais valores foram ajustados a
uma função do 2◦ grau e, a partir desta função, é realizada a média integral,
que gera as constantes α12 e α21 . Os valores obtidos para os parâmetros são
apresentados na tabela 2.

4. Resultados
Com os parâmetros obtidos com os quadrados experimentais de crescimento (tabela 1), o modelo logı́stico foi implementado e os gráficos estão representados na figura 2.
Tabela 1: Valores dos parâmetros de crescimento e coeficiente de correlação
Kutuca
Cachoeirinha
U. fasciata C. clavulatum
U. fasciata
C. clavulatum
r
-0,03852272
0,048194899
-0,072292684
0,05048541
K
18,5
66,45
10,6
71,1
2
R
0,6284
0,8375
0,8087
0,5399
O baixo valor para R2 dos dados de C. clavulatum na Cachoeirinha está
relacionado ao que ocorreu em t = 63 na coleta. Neste dia as medidas foram
realizadas em condições imprevistas. A lua cheia alterou a amplitude da maré
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Curvas de crescimento na praia do Kutuca
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Figura 2: Curvas de crescimento geradas pelo modelo em comparação com os
dados coletados
e, distinto dos outros dias, com maré mais alta que o previsto e sob o efeito de
ondas, houve dificuldades na realização das medidas.
Se este dia, t = 63, for retirado então novos parâmetros de crescimento
são obtidos, como pode ser visto na tabela 2.
Tabela 2: Valores dos parâmetros na P. da Cachoeirinha alterados pela retirada
de t = 63
C. clavulatum
U. fasciata
r
0,060367465
-0,044588145
K
69,35
11,7
R2
0,9971
0,788794559
Foi adotada também uma outra estratégia para estimar um novo valor
para a porcentagem de cobertura no tempo t = 63. Essa estimação pode ser
realizada através de uma média ponderada, entre N (49) e N (78), ou seja , entre
as duas leituras adjacentes à do tempo em questão. Os fatores de ponderação
são: o inverso do intervalo de tempo ∆t1 = (63 − 49) para N (49) e o inverso do
∆t2 = (78 − 63) para N (78). Chamando de x a estimativa de N (63), obtem-se:
1
N (49) +
∆t1 µ
x=
1
+
∆t1

1
N (78)
∆t2 ¶
.
1
∆t2

Com esses valores estimados para as medidas do dia t = 63, os parâmetros
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são recalculados (tabela 3).
Tabela 3: Parâmetros de crescimento recalculados na Praia da Cachoeirinha
C. clavulatum
U. fasciata
r
0,0597092292729337 -0,0439802979013879
K
69,3
11,7
2
R
0,9974
0,8072
Este procedimento melhora os resultados de ajuste, o que pode ser visualizado na figura 3.
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Figura 3: Curvas de crescimento na P. da Cachoeirinha modificado
Com o tratamento feito para a obtenção dos parâmetros de competição
(tabela 4), o modelo com competição foi implementado e a comparação entre
os dados medidos e simulados aparece na figura 4.

α12
α21

Tabela 4: Parâmetros de Competição
Praia do Kutuca Praia da Cachoeirinha
-0,00026873
0,000011938
0,00074674
0,0054

O que se observa com os resultados é que a espécie C. clavulatum se
beneficia com os efeitos antrópicos, uma vez que tem maior crescimento e capacidade de suporte em Cachoeirinha, praia mais impactada. U. fasciata, no
perı́odo do experimento, esteve em declı́nio em ambas as praias, mas sofre mais
na Cachoeirinha.

56

Oliveira, Barros-Barreto, Amorim, Freitas, Triani, Hokama & Cunha

Comparação entre as duas populações na praia do Kutuca
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Figura 4: Comparação entre as populações nas duas praias

A análise da competição fica prejudicada, pois uma das algas está em
declı́nio. De fato, a influência de C. clavulatum em U. fasciata é pouco significante nas duas praias; entretanto é mais significativa na praia da Cachoeirinha,
ou seja, U. fasciata sente mais a competição onde se desenvolve menos. Por
outro lado, mesmo com os nı́veis populacionais em baixa, existe influência de
U. fasciata em C. clavulatum nas duas praias, e C. clavulatum sente mais esta
influência onde se desenvolve mais, na Cachoeirinha.
Os retratos de fase dos sistemas Cachoeirinha e Kutuca(figura 5) evidenciam um equilı́brio instável, durante o perı́odo do experimento.

Figura 5: Planos de fase
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5. Conclusões
O modelo logı́stico ajustou bem os dados e seus parâmetros (r e K),
para as espécies escolhidas, são sensı́veis aos efeitos antrópicos.
Com as observações realizadas durante todo o perı́odo deste trabalho,
constata-se um efeito sazonal, principalmente na população de U. fasciata.
Dessa observação podem surgir alterações no modelo, os parâmetros podem
ser considerados como funções do tempo. Novos experimentos, em um perı́odo
de tempo maior podem ser planejados e realizados.
O experimento evidencia a existência de competição, mas a comparação
entre os dados e os valores do modelo indica a necessidade de mudar a forma
como ela é modelada.
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Resumo. Neste trabalho, efetivamos a modelagem matemática do comportamento evolutivo das interações entre espécies competidoras com dinâmicas
populacionais verhulstianas na presença de impacto, o problema foi definido
a partir de dados do programa antártico argentino. Isto foi feito com um
sistema não linear de equações diferenciais parciais que, expresso em sua
formulação variacional foi aproximado usando elementos finitos no espaço e
Crank-Nicolson no tempo. Gráficos ilustrativos são apresentados a partir de
resultados numéricos de simulação.

Palavras-chave: Ecologia Matemática, Dinâmica Populacional, Método
dos Elementos Finitos, Método de Crank-Nicolson.

1. Introdução
Ao norte da penı́nsula antártica, encontra-se a Ilha King George, que
faz parte do Arquipélago South Shetland. Ao sul da ilha, acha-se localizada
a enseada Potter que tem aproximadamente (na sua região interna) uma área
de 3km2 e está rodeada pela geleira Fourcade, exceto na costa sul onde têm
ficado zonas livres de gelo, como conseqüência do retrocesso da geleira (Wiencke
et al., 1998). A profundidade desta enseada varia até 50m aproximadamente
1 paulocct@uniquindio.edu.co
2 lutorre17@yahoo.com.ar
3 joni@ime.unicamp.br
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e, naquela região interna, os fundos, não são, em geral, rı́gidos (lama e areia).
Especificamente, na parte do sul, a região tem a configuração lama–areia e na
parte norte possui sedimento fino e depósitos de morena (Sahade et al., 1998).
Durante os meses de primavera e verão (estações de maior temperatura),
ocorre o degelo da geleira Fourcade, os córregos de degelo Matias e Potter, que
desaguam diretamente na enseada e são os responsáveis pelo aumento do sedimento (Varela, 1998). Nas últimas duas décadas, o retrocesso da geleira tem
causado um aumento nos córregos (Eraso e Domı́nguez, 2007; Schloss et al.,
2008), causando mudanças na distribuição e na abundância dos ecossistemas
existentes. No caso particular das espécies bentônicas Mongula pedunculata e
Cnemidocarpa verrucosa (ascı́dias ditas “altas”), foi observada uma diminuição
importante nas densidades, e no caso do pennatulaceo Malacobelemmom daytoni, um aumento significativo (Sahade et al., 2008).
Aparentemente, o acréscimo na concentração do material particulado
inorgânico, o sedimento, ocasionado pelo aumento no degelo da geleira, afeta
os organismos filtradores já que a quantidade de sedimento na coluna de água
incrementa o gasto metabólico na hora da filtração de nutrientes. Experimentalmente, tem-se observado que as ascı́dias são mais sensı́veis à existência do
sedimento, enquanto o pennatulaceo tem mostrado uma melhor tolerância à
presença de material particulado.
Neste trabalho, apresentamos um modelo matemático como instrumento
auxiliar na avaliação qualitativa e quantitativa da relação existente entre a
distribuição e abundância das ascı́dias (M. pedunculata e C. verrucosa) e o
pennatulaceo M. daytoni na presença evolutiva do sedimento, incluindo (na
modelagem) o fato de que as ascı́dias e o pennatulaceo são competidores naturais pelos recursos do solo marinho, sendo as ascı́dias as melhores competidoras.
Em outras palavras, a modelagem matemática e o algoritmo numérico resultante de sua aproximação devem se constituir como um instrumento auxiliar
na avaliação das conjecturas lançadas (baseadas nos resultados experimentais).

2. Problema Matemático
Para estudar este fenômeno, apresentamos um modelo apoiado em um
sistema de três equações diferenciais parciais não lineares nas quais temos, para
os grupos bentônicos, duas equações do tipo reação-difusão, com termos de
reação que envolvem a dinâmica Lotka-Volterra de competência intraespecifica
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e interespecifica, junto com um termo do tipo Michaelis-Menten para avaliar o
efeito do sedimento nessas populações. Para o sedimento, temos uma equação
do tipo advecção-difusão e um termo para as fontes pontuais, provocadas pelo
degelo. Além disso, a região espacial de estudo é um retângulo (primeira
aproximação do domı́nio real), e consideramos condições iniciais adequadas,
com condições de contorno dos tipos Dirichlet homogênea e von Neumann
homogênea para os organismos bentônicos; e condições de Robin e Dirichlet
homogêneas para o sedimento (veja a figura 1 e a equação (2.2)).

N

G1
y
*

Enseada
Potter

G1

W
*

H

x
L

C. Potter

G1

G0

*
C. Matias

Figura 1: Domı́nio espacial do problema.
Especificamente, teremos a densidade do primeiro grupo bentônico (ascı́dias) denotada por P1 ≡ P1 (x, y, t) e, para o segundo grupo (pennatulaceo),
uma densidade denotada por P2 ≡ P2 (x, y, t). Finalmente, o sedimento é denotado por S ≡ S(x, y, t). Para os três casos, temos (x, y) ∈ Ω = [0, L] × [0, H] ⊆
R2 e o tempo t ∈ J = (0, T ]. Assim, o sistema não linear resultante é:

S2
∂P1
1 P2

− α1 ∇2 P1 + µ1 P1 = λ1 P1 (1 − P1 +δ
) − γβ11+S
2 P1

∂t
K





S2
∂P2
P2 +δ2 P1
2
(2.1)
) − γβ22+S
2 P2
∂t − α2 ∇ P2 + µ2 P2 = λ2 P2 (1 −
K






 ∂S
2
∂t − αS ∇ S + W · ∇S = −σ1 P1 S − σ2 P2 S + f
onde os parâmetros (positivos) significam com os subı́ndices adequados: α
difusividade, µ mortalidade, λ crescimento per capita, δ competição interes-
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pecı́fica, β a taxa de máximo dano provocado pelo sedimento, γ constantes
de Michaelis-Menten e σ a taxa de consumo de sedimento. Além disso, K
representa a capacidade de suporte para ambas as populações e f as fontes
pontuais de sedimento.
No caso das condições iniciais e de contorno,

P1 (x, y, 0) = P10 (x, y), P2 (x, y, 0) = P20 (x, y) e S(x, y, 0) ≡ 0






¯


m¯
= 0, para todo t ∈ J e m = 1, 2
Pm |Γ0 = 0 e ∂P
∂η ¯
Γ1





¯


¯

S|Γ1 = 0 e −αS ∂S
=
kS
¯ , para todo t ∈ J
∂η

(2.2)

Γ0

Para este problema, procuramos soluções (de P1 , P2 e S) que estão no
espaço
½
Vm=

∂w
w ∈ L ((0, T ] : H (Ω));
∈ L2 (Ω) ∀t ∈ J; w|Γm = 0
∂t
2

1

¾
p/ m = 0, 1.

Porém, como não existem métodos analı́ticos para resolver problemas do tipo
(2.1)-(2.2), transformamos o sistema para sua formulação variacional (ou formulação fraca); na qual podemos encontrar uma boa aproximação da solução
do problema original (Lions, 1961).
Para transformar o sistema (2.1), requeremos de espaços de funções adequados para trabalhar. Assim definimos o subespaço de H 1 (Ω)
©
ª
Vm = w ∈ H 1 (Ω) : w|Γm = 0 para m = 0, 1;
para depois procurarmos uma solução aproximada (de P1 , P2 e S) em subespaços convenientes de Vm (m = 0, 1).
R
Se usamos as notações (u|v) = Ω uvdµ que corresponde ao produto
R
H
interno entre u e v em L2 (Ω), (∇u||∇v) = Ω ∇u · ∇vdµ e hu|vi = ∂Ω uvdr e
usamos o Teorema de Green na parcela do laplaciano. O sistema expresso na
formulação forte dado por (2.1 ), em sua formulação variacional, se transforma
em:
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63


D
E
∂P1
∂P1

(
|w)
+
α
(∇P
||∇w)
−
α
|w
+ µ1 (P1 |w) =

1
1
1
∂t
∂η


2

P
+δ
P
S

1
1
2

λ1 (P1 (1 −
)|w) − β1 ( γ1 +S 2 P1 |w)

K


D
E


 ( ∂P2 |w) + α (∇P ||∇w) − α ∂P1 |w + µ (P |w) =
2
2
2
2
2
∂t
∂η
P2 +δ2 P1
S2

)|w)
−
β
(
P
|w)
λ
(P
(1
−

2
2
2 γ2 +S 2 2

K


D
E


∂S
∂S


( ∂S
|w)
+
α
(∇S||∇w)
−
α
|w
+ W1 ( ∂S
S
S

∂t
∂η
∂x |w) + W2 ( ∂y |w) =



−σ1 (P1 S|w) − σ2 (P2 S|w) + (f |w),

(2.3)

para todo w ∈ Vm com m = 0, 1.
Na construção da solução aproximada do sistema variacional (2.3), inicialmente trabalhamos com as variáveis espaciais, usando o método de elementos finitos (Kardestuncer e Douglas, 1987; Brenner e Scott, 2007). Para isto,
seja Vh ⊆ V = V0 ∪V1 um subespaço de dimensão n tal que B = {ϕ1 , ϕ2 , . . . .ϕn }
seja uma base desse subespaço; então, usando as funções da base B na aplicação
da separação de variáveis nas funções Pm (m = 1, 2) e S, obtemos as aproximações
Pm (x, y, t) ≈

n
X

n

pm,j (t)ϕj (x, y),

j=1

∂Pm
(x, y, t) ≈
∂y

n
X

X
∂Pm
∂ϕj
(x, y, t) ≈
pm,j (t)
(x, y)
∂x
∂x
j=1
n

pm,j (t)

j=1

X dpm,j
∂ϕj
∂Pm
(x, y),
(x, y, t) ≈
(t)ϕj (x, y),
∂y
∂t
dt
j=1

para m = 1, 2
e
S(x, y, t) ≈

n
X

n

sj (t)ϕj (x, y),

j=1

∂S
(x, y, t) ≈
∂y

n
X

X
∂S
∂ϕj
(x, y, t) ≈
sj (t)
(x, y),
∂x
∂x
j=1
n

sj (t)

j=1

X dsj ∂ϕj
∂ϕj
∂S
(x, y),
(x, y, t) ≈
(t)
(x, y).
∂y
∂t
dt
∂x
j=1

Assim, ao utilizar tais aproximações na formulação variacional (2.3) e,
depois de usar as propriedades do produto interno, temos o sistema discretizado
 P
n
n
n
P
P
dp1,j


p1,j (∇ϕj ||∇wh ) + µ1
p1,j (ϕj |wh ) =

dt (ϕj |wh ) + α1


j=1
j=1
j=1


n P
n
n
P
P
p1,j p1,k (ϕj ϕk |wh )−
= λ1
p1,j (ϕj |wh ) − λK1

j=1 k=1
j=1


n P
n
n P
n

P
P

1 δ1

p1,j sk (ϕj ϕk |wh )
− λK
p1,j p2,k (ϕj ϕk |wh ) − γ1β+1 S̄S̄ 2

j=1 k=1

j=1 k=1
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 P
n
n
n
P
P
dp2,j


(ϕj |wh ) + α2
p2,j (∇ϕj ||∇wh ) + µ2
p1,j (ϕj |wh ) =

dt

j=1
j=1
j=1



n
n P
n
P
P



= λ2
p2,j (ϕj |wh ) − λK2
p2,j p2,k (ϕj ϕk |wh )













e

j=1
n
P

2 δ2
− λK

n
P

j=1 k=1

j=1 k=1
n P
n
P

− γ2β+2 S̄S̄ 2

(2.4)

p1,j p2,k (ϕj ϕk |wh )−

j=1 k=1

p2,j sk (ϕj ϕk |wh )

 n
n
n
P
P
P ds


(ϕj |wh ) + αS
sj (∇ϕj ||∇wh ) + k
sj hϕj |wh i +

dt


j=1
j=1
j=1


n
n
P
P
∂ϕ
∂ϕ
+W1
sj ( ∂xj |wh ) + W2
sj ( ∂yj |wh ) = (f |wh )−

j=1
j=1


n P
n
n P
n

P
P


−σ1
sj p1,k (ϕj ϕk |wh )σ2
sj p2,k (ϕj ϕk |wh )

j=1 k=1

j=1 k=1

para todo wh ∈ Vh . Além de assumir que, no sistema anterior, a quantidade S̄
corresponde a uma aproximação adequada para S.
Dado que o sistema (2.4) vale para todo wh ∈ Vh , então é suficiente
escrever (2.4) tomando como referencia os elementos ϕi ∈ B, ou seja,
 P
n
n
n
P
P
dp1,j

(ϕj |ϕi ) + α1
p1,j (∇ϕj ||∇ϕi ) + µ1
p1,j (ϕj |ϕi ) =

dt


j=1
j=1
j=1


n
n
n


 = λ1 P p1,j (ϕj |ϕi ) − λ1 P P p1,j p1,k (ϕj ϕk |ϕi )−
K










j=1
n
P

1 δ1
− λK

n
P

j=1 k=1

j=1 k=1

p1,j p2,k (ϕj ϕk |ϕi ) −

β1 S̄
γ1 +S̄ 2

n P
n
P
j=1 k=1

p1,j sk (ϕj ϕk |ϕi )

para i = 1, 2, . . . , n

 P
n
n
n
P
P
dp2,j

(ϕj |ϕi ) + α2
p2,j (∇ϕj ||∇ϕi ) + µ2
p1,j (ϕj |ϕi ) =

dt


j=1
j=1
j=1


n P
n
n

P
P


p2,j p2,k (ϕj ϕk |ϕi )−
= λ2
p2,j (ϕj |ϕi ) − λK2










j=1
n
P

2 δ2
− λK

n
P

j=1 k=1

j=1 k=1

p1,j p2,k (ϕj ϕk |ϕi ) −

β2 S̄
γ2 +S̄ 2

n P
n
P
j=1 k=1

(2.5)

p2,j sk (ϕj ϕk |ϕi )

, para i = 1, 2, . . . , n
e
 P
n
n
n
n
P
P
P
∂ϕ
ds


sj (∇ϕj ||∇ϕi ) + k
sj hϕj |ϕi i + W1
sj ( ∂xj |ϕi )

dt (ϕj |ϕi ) + αS


j=1
j=1
j=1
j=1


n
n P
n
P
P
∂ϕ
+W2
sj ( ∂yj |ϕi ) = (f |ϕi ) − σ1
sj p1,k (ϕj ϕk |ϕi )

j=1
j=1 k=1


n P
n

P


sj p2,k (ϕj ϕk |ϕi ), para i = 1, 2, . . . , n
 −σ2
j=1 k=1

Comportamento evolutivo de organismos bentônicos ...
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para todo ϕi ∈ B.
Finalmente, aplicando o método de Crank-Nicolson (ver LeVeque, 2007)
em (2.5) para a aproximação temporal do sistema, obtemos um sistema não
linear da forma

(n+1)
(n)

Me,1 (·)P1
= Md,1 (·)P1






(n+1)
(n)
Me,2 (·)P2
= Md,2 (·)P2







Me,s (·)S(n+1) = Md,s (·)S(n) + F(n+1/2) ,

(2.6)

com a notação (·) que representa a dependência nas matrizes M∗ das quanti(n)
(n+1)
(n)
(n+1)
dades P1 , P1
, P2 , P2
, S(n) e S(n+1) .
Explicitamente, os coeficientes das matrizes Me,l , Md,l para l = 1, 2 e s;
estão dados por:
µ1 ∆t λ1 ∆t
α1 ∆t
−
)(ϕj |ϕi ) +
(∇ϕj ||∇ϕi )
2
2
2
n
∆t X λ1 (n+1)
λ1 δ1 (n+1)
(n)
(n)
+
[ (p1,k + p1,k ) +
(p2,k + p2,k )
4
K
K

(Me,1 )i,j = (1 +

k=1

+

β1 S̄
(S (n+1) + S (n) )](ϕj ϕk |ϕi ),
γ1 + S̄ 2

µ1 ∆t λ1 ∆t
α1 ∆t
+
)(ϕj |ϕi ) −
(∇ϕj ||∇ϕi )
2
2
2
n
∆t X λ1 (n+1)
λ1 δ1 (n+1)
(n)
(n)
−
[ (p1,k + p1,k ) +
(p2,k + p2,k )
4
K
K

(Md,1 )i,j = (1 −

k=1

+

β1 S̄
(S (n+1) + S (n) )](ϕj ϕk |ϕi ),
γ1 + S̄ 2

µ2 ∆t λ2 ∆t
α2 ∆t
−
)(ϕj |ϕi ) +
(∇ϕj ||∇ϕi )
2
2
2
n
λ2 δ2 (n+1)
∆t X λ2 (n+1)
(n)
(n)
(p1,k + p1,k )
+
[ (p2,k + p2,k ) +
4
K
K

(Me,2 )i,j = (1 +

k=1

+

β2 S̄
(S (n+1) + S (n) )](ϕj ϕk |ϕi ),
γ2 + S̄ 2
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α2 ∆t
µ2 ∆t λ2 ∆t
+
)(ϕj |ϕi ) −
(∇ϕj ||∇ϕi )
2
2
2
n
∆t X λ2 (n+1)
λ2 δ2 (n+1)
(n)
(n)
−
[ (p2,k + p2,k ) +
(p1,k + p1,k )
4
K
K

(Md,2 )i,j = (1 −

k=1

+

β2 S̄
(S (n+1) + S (n) )](ϕj ϕk |ϕi ),
γ2 + S̄ 2

αs ∆t
k∆t
µs ∆t
)(ϕj |ϕi ) +
(∇ϕj ||∇ϕi ) +
hϕj |ϕi i
2
2
2
W1 ∆t ∂ϕj
W2 ∆t ∂ϕj
+
(
|ϕi ) +
(
|ϕi )+
2
∂x
2
∂y

(Me,s )i,j = (1 +

n

∆t X
(n+1)
(n)
(n+1)
(n)
[σ1 (p1,k + p1,k ) + σ2 (p2,k + p2,k )](ϕj ϕk |ϕi ) e
4
k=1

αs ∆t
k∆t
µs ∆t
)(ϕj |ϕi ) −
(∇ϕj ||∇ϕi ) −
hϕj |ϕi i
2
2
2
W1 ∆t ∂ϕj
W2 ∆t ∂ϕj
−
(
|ϕi ) −
(
|ϕi )
2
∂x
2
∂y

(Me,d )i,j = (1 −

n

−

∆t X
(n+1)
(n)
(n+1)
(n)
[σ1 (p1,k + p1,k ) + σ2 (p2,k + p2,k )](ϕj ϕk |ϕi ).
4
k=1

O vetor F(n+1/2) está definido (nas componentes que correspondem às
¢
∆t ¡ (n+1)
fontes pontuais) por
f
+ f (n) .
2
O sistema não linear (2.6) será resolvido iterativamente (no tempo) a
partir das condições iniciais e usando o método das iterações incompletas desenvolvido por Douglas Jr. et al. (1979) e que também foi utilizado por: Meyer
(1988), Pregnolato e Meyer (2003), Sossae e Meyer (2004) e Salvatierra e Meyer
(2006), entre outros. A implementação do algoritmo foi feito no MATLAB e
foram usados elementos finitos de primeira ordem na discretização espacial.

3. Simulações numéricas
Para realizar as simulações numéricas, usamos valores dos parâmetros
baseados na hipóteses que as ascı́dias são boas competidoras, seu crescimento
é mais rápido que os pennatulaceos e possuem uma melhor taxa de filtração
(Kowalke, 1999; Kowalke et al., 2001). Os outros parâmetros estão na linha
das quantidades usadas no trabalho de Torre et al. (2008) e acrescentamos a
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capacidade de suporte K = 100 e um vento predominante na direção leste

®
(Roese e Drabble, 1998) dada por W = 5.0 × 10−3 , 4.3 × 10−3 .
A tabela 1 contém os valores dos parâmetros correspondentes ao sistema
(2.1) e geram os gráficos mostrados nas figuras 2 e 3.
Tabela 1: Valores dos parâmetros para as figuras 2 e 3.
Índice
1
2
s
Parâmetros
α
7.5 × 10−4 7.5 × 10−4 2.5 × 10−4
µ
2.0 × 10−7 2.0 × 10−7 1.0 × 10−7
λ
2.5 × 10−2 3.5 × 10−2
δ
2.0 × 10−2 4.0 × 10−2
β
1.0 × 10−3 5.0 × 10−5
γ
1.0
1.0
σ
2.0 × 10−6 1.5 × 10−6
O gráfico 2 exibe a mudança no comportamento das densidades no sistema na evolução do tempo; percebendo a uniformidade das populações no
espaço, embora na parte direita da região (setor de acúmulo do sedimento),
é diferenciado o efeito negativo do sedimento nos organismos bentônicos, com
maior dano nas ascı́dias e menor no pannatulaceo. No mesmo gráfico, observamos no caso das ascı́dias uma maior densidade das populações na região onde
não temos, por causa do vento predominante, o material particulado.

Figura 2: Distribuição e abundância do sedimento e dos organismos bentônicos.
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No gráfico 3, estamos capturando a informação de alguns dos pontos da
região (veja na figura 1, as partes marcadas com ∗), em concordância com sua
localização e, pensando nas possı́veis diferencias no comportamento do sistema.
Na primeira coluna observamos a estabilização do sedimento nos pontos observados, notando uma maior quantidade de sedimento no ponto que fica perto
do córrego Potter, por causa da fonte e pelo vento predominante. Também
percebemos um aumento (redução) na população do pennatulaceo (ascı́dias)
neste mesmo ponto. Os comportamentos das populações nos outros pontos
analisados correspondem às conjecturas biológicas observadas experimentalmente, ou seja: as ascı́dias são altamente sensı́veis ao incremento do sedimento
e o pennatulaceo não é afetado negativamente pelo incremento de sedimento.

Sedimento

Bento
25

Asc
Penn
T. Final

0

T. Final

20

T. Final

0

T. Final

20

T. Final

5

T. Final

Figura 3: Comportamento evolutivo do sedimento e dos organismos bentônicos.

4. Conclusões
Neste trabalho, desenvolvemos uma ferramenta matemática para validar,
por meio simulações numéricas, uma conjectura acerca do efeito do sedimento
na distribuição e na abundância de alguns grupos bentônicos na antártica;
fenômeno que tem sido previsto e, além disso, observado experimentalmente.
Conseqüentemente, acreditamos ter viabilizado um relevante instrumental auxiliar em avaliações de impacto.
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Resumo. Neste trabalho, apresentamos simulações computacionais obtidas
no modelo matemático da interação entre a mosca-dos-chifres, o gado de
criação agroindustrial e os besouros coprófagos. O processo é modelado através
de um sistema não-linear de equações diferenciais parciais - EDP’s, com as
condições de contorno clássicas de Dirichlet e Von Neumann. Para esta interação interespecı́fica propomos aproximações da solução do sistema através
do método das diferenças finitas, utilizando também o método de CrankNicolson, realizando simulações computacionais em ambiente MATLABr .

Palavras-chave: Dinâmica populacional, Sistemas não-lineares de EDP,
modelos de dispersão-migração, Método das Diferenças Finitas.

1. Introdução
A Mosca-dos-chifres (Haematobia irritans) é um ectoparasita que se alimenta exclusivamente de sangue, preferencialmente bovino. Foi detectada
1 miguelkoga@unemat-net.br
2 joni@ime.unicamp.br
3 paulocct@uniquindio.edu.co
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no Brasil na década de 70 e começou a ser estuda por Valério e Guimarães
em 1983 – apud (Barros, 2001a). Sua ação provoca sérios prejuı́zos para a
economia bovina, segundo Bianchin (2001), em 2004 o Brasil teve uma perda
de aproximadamente 2,38 bilhões de reais.
O ciclo biológico da mosca ocorre nas fezes de seu hospedeiro, de onde
sai somente para ovopositar. Seu controle é realizado através da aplicação de
inseticidas para a mosca adulta e por produtos injetáveis que são aplicado no
gado que os eliminam nas fezes, estes produtos não permitem que os ovos da
mosca eclodam impossibilitando o nascimento de novos insetos.
Pesquisadores vêm estudando e desenvolvendo trabalhos com o objetivo
de um controle biológico no qual se buscam inimigos naturais para manter um
controle populacional. Esses inimigos, são definidos como biocontroladores e
sua função é manter um equilı́brio ambiental natural.
Os bolos fecais servem de alimento para diferentes espécies de insetos, entre eles os besouros coprófagos. São insetos da famı́lia Scarabaeidae e sua ação
junto ao bolo fecal inviabiliza a reprodução da mosca, tornando este besouro
um predador indireto da mosca-dos-chifres, pois não se alimenta da mosca e
sim das fezes onde suas larvas se desenvolvem. Os besouros levam pelotas desse
bolo fecal ao local onde fica sua prole, para alimentação.
Segundo Quadros e Franco (2010), os besouros coprófagos são divididos
em 4 grupos:
• Telecoprı́deos, também chamado de “rola-bosta”, tem como caracterı́stica separar e transportar pedaços de fezes para fora do bolo fecal, que é
enterrado e guardado para alimento próprio ou dos filhotes;
• Paracoprı́deos constroem seus ninhos ao redor ou abaixo do bolo fecal,
criando túneis que ligam o ninho ao bolo fecal;
• Endocoprı́deos constroem seus ninhos na massa fecal;
• Cleptocoprı́deos: Os Cleptocoprı́deos são poucos citados na literatura,
porém são os besouros que se utilizam das massas já enterradas por outros
besouros coprófagos.
A ação dos besouros na massa fecal, além de servir como processo de
controle populacional da mosca, também contribui para o desenvolvimento do
pasto, um boi defeca em média de 11 vezes por dia e, nos locais onde os bolos
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fecais são depositados, o pasto não cresce mais e morre, esta área fica improdutiva por quase um ano. Com a remoção do bolo fecal isto não ocorre e outro
fator importante é que os túneis feitos pelos besouros, favorecem a circulação
de oxigênio contribuindo diretamente para o crescimento das plantas.

2. O Modelo Matemático
Nosso modelo envolve 3 espécies de animais e buscamos identificar parâmetros disponı́veis (cf. Barros et al., 2002; Barros, 2001a,b) para estruturar o
modelo matemático através de um sistema não-lineares de Equações Diferenciais Parciais combinando Equações de Dispersão-Migração com caracterı́sticas
SIR/SIRS. Estas equações evolutivas a derivadas parciais que visam permitir,
através das simulações, avaliar a possibilidade de controle biológico com a presença do predador da mosca-dos-chifres (cf. Murray, 1989; Edelstein-Keshet,
2005). Para isto, representamos por R, o gado, M , a mosca e B, o besouro, na região definida por Ω ⊂ R2 e com J = (0, T ]. Portanto, teremos
R = R(x, y, t), M = M (x, y, t) e B = B(x, y, t), tais que:
a. Para o gado, R, consideraremos que se encontra em uma região fechada,
não havendo espalhamento geográfico e sua reprodução é assistida, logo,
Malthusiana e o contato da rês com a mosca é prejudicial para o gado,
pois a mosca vive parasitando-o, assim a variação populacional do gado
é dada por:
∂R
+ µA R = λR R − µRM RM,
(2.1)
∂t
onde:
• λR R indica a reprodução da rês;
• µA R é o termo de abate bovino;
• µRM RM é o termo de efeito nocivo que a mosca provoca no gado;
b. Para a mosca M , a reprodução é Verhulstiana, ela voa longe e existe o
espalhamento geográfico, existe também a possibilidade da inclusão de
um termo advectivo, e pode sobreviver do sangue de outros animais. A
relação mosca-rês é primordial para seu crescimento populacional, porém
a presença dos besouros coprófagos é prejudicial para o seu crescimento
populacional e, com isto, a variação populacional da mosca é representada
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por:
−
→
∂M
−αM ∆M + V ∇M = λM M
∂t

µ
¶
M
1−
−µM B M B +µM R M R (2.2)
ρR

onde:
• αM ∆M indica o processo difusivo da mosca;
−
→
• V ∇M descreve um possı́vel processo migratório da mosca;
¶
µ
M
indica a reprodução da mosca;
• λM M 1 −
kM
• ρR é a capacidade de suporte, observamos que neste caso a capacidade de suporte não é constante e sim uma função que depende de
R;
• µM B M B é o termo de efeito predatório do besouro sobre a mosca;
• µM R M R é o termo de efeito benéfico da relação entre a mosca e a
rês;
c. O besouro B também tem reprodução Verhulstiana, porém sua autonomia
de vôo é menor que a da mosca, se alimenta de fezes, bovinas ou não,
é inofensivo para a rês, mas sem o gado pode ficar sem alimento. Sua
variação populacional é descrita por:
µ
¶
∂B
B
− αB ∆B = λB B 1 −
+ µRB RB,
(2.3)
∂t
kB
onde:
• αB ∆B indica o processo difusivo do besouro;
µ
¶
B
• λB B 1 −
indica a reprodução do besouro;
kB
• µRB RB é o termo de efeito benéfico da relação entre o besouro e a
rês.
Assim, o nosso modelo pode ser descrito pelo seguinte sistema de equações:

∂R




∂t


→

 ∂M − αM ∆M + −
V ∇M
∂t






∂B


− αB ∆B
∂t

= λR R − µA R − µRM RM
µ
¶
M
= λM M 1 −
− µM B M B
ρR
+µM R
µM R ¶
B
= λB B 1 −
+ µRB RB
kB

(2.4)
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onde:
• αM e αB são coeficientes de difusão;
−
→
• V = (u, v) é o campo de velocidade (com div(V ) = 0) relativo ao processo
migratório da mosca;
• λR , λM e λB são coeficientes de reprodução populacional;
• kM = ρR e kB são as capacidades de suporte de M e de B, e kB é
constante e kM é uma função que depende R;
• µA taxa de abate de reses;
• µRM , µM B , µM R e µRB coeficientes das interações entre as espécies;
Desenvolvendo o sistema, podemos escrevê-lo como:















∂R
∂t
∂M
∂t















³
− αM

∂2M
∂x2

+

∂2M
∂y 2

´

∂B
∂t

∂M
+ uM ∂M
∂x + vM ∂y

³
− αB

∂2B
∂x2

+

∂2B
∂y 2

´

= λR R − µA R
−µRM
³ RM ´
M
= λM M 1 − ρR
−µM B M B
+µ³M R M R ´
= λB B 1 −

(2.5)

B
kB

+µRB RB
Assumimos como Ω a região definida na figura 1 a seguir.
As condições iniciais e as condições de fronteiras para ∂Ω = Γ0 ∪ Γ1 ,

serão:
•
•
•
•
•

¯
∂R ¯¯
= 0;
∂η ¯Ω
¯
∂M ¯¯
−αM
= k1 M ;
∂η ¯Γ1
¯
∂M ¯¯
−αM
= k0 M ;
∂η ¯Γ0
¯
∂B ¯¯
= 0;
∂η ¯Γ0
¯
∂B ¯¯
−αB
= kB B;
∂η ¯Γ1
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Figura 1: Região Ω ⊂ <2
• R(x, y, 0) = R0 (x, y) = r0 (constante);
(
0,
(x, y) ∈ ∂Ω
• M (x, y, 0) = M0 (x, y) =
m0 ,
(x, y) ∈ Ω
• B(x, y, 0) = B0 (x, y) ≡ b0 constante;
Para a discretização do domı́nio Ω, uma região não retangular, consideramos que o valor nny será definido como nny1 no intervalo [0, `1 ] e nny2 no
intervalo [`1 , `2 ], conforme apresentado na figura 2.
Para realizar o tratamento matemático do sistema utilizamos o Método
de Diferenças Finitas. Portanto, temos:
(n)

(n)

Ci+1 − Ci−1
∂C
(xi , tn ) ∼
=
∂x
2∆x
(2.6)
(n)
(n)
(n)
C
−
2C
+
C
∂2C
i+1
i
i−1
∼
(xi , tn ) =
∂x2
∆x2
Para desenvolver a parte temporal, utilizamos o Método de Crank-Nicolson,
isto é, usando as aproximações:
C(x, tn+1 ) − C(x, tn )
, θ(∆t)2
∆t
C(x, tn+1 ) + C(x, tn )
C(x, tn+ 12 ) =
, θ(∆t)2
2

C 0 (x, tn+ 21 ) =

(2.7)
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Figura 2: Malha da região Ω

teremos, então:
(n+ 1 )

(n+ 1 )

(n+ 1 )

(n+ 21 )

(n+ 1 )

(n+ 1 )

(n+ 1 )

2
2
2
2
Ci+nny
Ci+nny
− Ci−nny
− 2Ci 2 + Ci−nny
∂2C
∂C
=
,
=
,
∂x
2∆x
∂x2
∆x2

2
C
− Ci−1
∂C
= i+1
∂y
2∆y

(n+ 21 )

C
∂2C
e
= i+1
2
∂y

(n+ 1 )

(n+ 12 )

− 2Ci 2 + Ci−1
∆y 2

Daı́, substituı́ndo no sistema (2.5), obtemos:

1. Primeira equação:

(1 −
= (1

(n+1)

(n)

M
+M
(n+1)
λR ∆t
+ µA2∆t + µM2R ∆t ( i 2 i ))Ri
2
(n+1)
(n)
M
+M
(n)
+ λR2∆t − µA2∆t − µM2R ∆t ( i 2 i ))Ri

=

(2.8)
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2. Segunda equação:
¢ (n+1) ³ αM ∆t v ∆t ´ (n+1)
uM ∆t
M ∆t
M
− α2∆x
Mi+nny + − 2∆y2 + 4∆y
Mi+1 +
2 + 4∆x
·
µ
¶
(n+1)
(n)
Mi
+Mi
αM ∆t
λM ∆t
M ∆t
+ 1 + α∆x
+
−
1
−
+
2
(n+1)
(n)
∆y 2
2
ρ(Ri
+Ri )
³
´
³
´i
(n+1)
(n)
(n+1)
(n)
(n+1)
+ β∆t
Bi
+ Bi
− γ∆t
+ Ri
Mi
4 ´ Ri
´³
³4
¡ M ∆t u ∆t ¢ (n+1)
(n+1)
M ∆t
M
M ∆t
+ − α2∆x
− α2∆y
Mi−1
Mi−nny
+ − v4∆y
2
2 − 4∆x
µ
¶
³
´
αM ∆t uM ∆t
(n)
(n)
vM ∆t
M ∆t
=
−
Mi+nny + α2∆y
Mi+1 +
2 − 4∆y
2
2∆x
4∆x
¶
·
µ

¡

M

(n+1)

+M

(2.9)

(n)

M ∆t
M ∆t
+ 1 − α∆x
− α∆y
+ λM2∆t 1 − i(n+1) i(n) −
2
2
+Ri )
ρ(Ri
³
´
³
´i
(n+1)
(n)
(n+1)
(n)
(n)
γ∆t
− β∆t
B
+
B
+
R
+
R
Mi +
i
i
i
i
4
4
³
´
¡ M ∆t uM ∆t ¢ (n)
(n)
M ∆t
M ∆t
+ v4∆y
+ α2∆y
Mi−1 + α2∆x
Mi−nny
2
2 + 4∆x

3. Terceira equação:
h
(n+1)
αB ∆t (n+1)
αB ∆t
B ∆t
B ∆t
− α2∆x
+ 1 + α∆x
2 Bi+nny − 2∆y 2 Bi+1
2 + ∆y 2 −
µ
¶
³
´¸
(n+1)
(n)
Bi
+Bi
(n+1)
(n)
(n+1)
µRB∆t
λB ∆t
1−
+ 4
Ri
+ Ri
Bi
− 2
2kB
αB ∆t (n+1)
(n+1)
(n)
(n)
B ∆t
− α2∆y
−
+ αB ∆t2 B +
B
= αB ∆t2 B
2 Bi−1
2∆x2 i−nnyµ 2∆x i+nny ¶ 2∆y i+1
·
(n+1)
(n)
λB ∆t
B
+B
αB ∆t
B ∆t
+ 1 − α∆x
1 − i 2kB i
−
2 − ∆y 2 +
³
´i2
(n+1)
(n)
(n)
(n)
αB ∆t (n)
B ∆t
Ri
+ Ri
Bi + α2∆y
− µRB∆t
2 Bi−1 + 2∆x2 Bi−nny
4

(2.10)

Para as condições de contorno, tendo em vista que estamos trabalhando
com condições de Robin e de Von Neumann.
1. Para a rês, a condição é de Von Neaumann para toda ∂Ω, como
¯ não há
∂R ¯¯
espalhamento geográfico do gado, a condição de contorno
= 0 não
∂η ¯Ω
afeta as equações.
2. Para a mosca temos que analisar separadamente, então;
• Para a borda superior as condições de contorno são definidas por Γ1
e Γ0 , para elementos desta
¯ borda Ci+1 = C@ , então, a condição para
¯
−Mi−1
Γ1 é dada por −αM ∂M
= k1 Mi ⇒
= k1 Mi ⇒ −αM Mi+12∆y
∂y ¯
Γ1

1
M@ = Mi+1 = −2∆y αkM
Mi + Mi−1 . De forma semelhante para
¯
∂M ¯
0
−αM ∂y ¯ = k0 Mi ⇒ M@ = Mi+1 = −2∆y αkM
Mi + Mi−1 ;

Γ0

Dinâmica Populacional Interativa da Mosca-dos-chifres ...
¯
¯
• Para a borda inferior temos Γ1 , Ci−1 = C@ e −αM ∂M
∂y ¯
M@ = Mi−1 =

1
2∆y αkM
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Γ1

= k1 Mi ⇒

Mi + Mi+1 .

• Para a borda esquerda temos Γ1 , Ci−nny = C@ e
¯
Mi+nny −Mi−nny
¯
−αM ∂M
= k1 M i ⇒
∂x Γ1 = k1 Mi ⇒ −αM
2∆x
k1
M@ = Mi−nny = 2∆x αM Mi + Mi+nny ;
• Para a borda direita temos Γ0 , Ci+nny = C@ e
¯
¯ = k0 Mi ⇒ M@ = Mi+nny = −2∆x k0 Mi − Mi−nny ,
−αM ∂M
∂x Γ0 
αM

nny
p/
x
∈
[0,
`
)
1
1

com nny =
nny1 (esq.) nny2 (dir.) qdo. x = `1 e y ∈ [0, h1 ]


nny2 p/ x ∈ (`1 , `2 ]
3. Para o besouro teremos;
• Para a borda superior como as condições de contorno são Γ1 e
Γ0 , temos nesta borda Ci+1 = C@ . Para Γ1 , −αB ∂B
∂y = kB Bi ⇒

−Bi−1
−αB Bi+12∆y
= kB Bi ⇒ B@ = Bi+1 = −2∆y αkBB Bi + Bi−1 . Para

Bi+1 −Bi−1
Γ0 , −αB ∂B
= 0 ⇒ B@ = Bi+1 = Bi−1 ;
∂y = 0 ⇒ −αB
2∆y

• Na borda inferior, temos, Ci−1 = C@ e Γ1 ⇒
B@ = Bi−1 = 2∆y αkBB Bi + Bi+1 ;
• Na borda esquerda Ci−nny = C@ e Γ1 ⇒
Bi+nny −Bi−nny
− αB ∂B
= kB Bi ⇒
∂x = kB Bi ⇒ −αB
2∆x
B@ = Bi−nny = 2∆x αkBB Bi + Bi+nny .

¯
¯
• Na borda direita temos Γ0 e Ci+nny = C@ , então −αB ∂B
∂x Γ0 = 0 ⇒
B@ = Bi+nny = Bi−nny , com


nny1 p/ x ∈ [0, `1 )

nny =
nny1 (esquerda)nny2 (direita) qdo. x = `1 e y ∈ [0, h1 ]


nny2 p/ x ∈ (`1 , `2 ]

3. Simulações
Alguns ensaios computacionais foram realizados para observar a relação
entre as três espécies. Os parâmetros foram estimados para testar o modelo.
Apresentamos os resultados das simulações, considerando:
1. Distribuição aleatória;
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Figura 3: Distribuição das espécies na primeira iteração
2. Considerando a condição de há mosca no canto inferior esquerdo e besouro
no canto inferior direito teremos:
Podemos observar nos gráficos a relação do sistema presa-predador. No
primeiro caso, a figura 5 mostra que os bois (reses) se deslocam para uma
região em que a quantidade de mosca é pequena, assim como as moscas se
concentram em regiões onde a quantidade de besouros é menor. Já na segunda
simulação, observamos na figura 9 o mesmo comportamento, porém, na última
figura 10 é possı́vel observar a influência que o besouro provoca no crescimento
populacional da mosca.

4. Resultados
Nosso objetivo foi verificar o modelo matemático envolvendo três espécies
de animais, o gado, a mosca-dos-chifres e o besouro. O modelo foi estruturado
em um sistema não-linear de equações diferenciais parciais, com a caracterı́stica
principal de, a capacidade de suporte da mosca não ser constante, definida como
kM = f (R) = ρR.
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Figura 4: Distribuição das espécies após 135 iterações

Os resultados encontrado nas simulações é de que o modelo retrata claramente um sistema presa-predador, o qual é observado nas simulações apresentadas, em ambos os casos fica claro a concetração rês em lugar onde a quantidade de mosca é menor, assim como, a mosca busca se localizar em regiões onde
a incidência de besouros são menores. Na segunda simulação, quando iniciamos
com as populações de mosca e de besouro em locais diferentes, o crescimento
populacional e a difusão ocorrem normalmente surgindo alterações a partir do
momento em que as duas espécies começam a ocupar a mesma região, quanto
a rês, ela desloca-se para a região onde a concentração de besouros é maior e
neste caso, a menor concentração de mosca. O efeito de predação do besouro
sobre a mosca é mostrado no gráfico 10, onde mostramos a densidade populacional em determinados pontos de nossa malha, o resultado é batante visı́vel
no nó 810.
Portanto, concluı́mos que os resultados foram coerentes com o modelo do
tipo presa-predador, porém, na situação ao qual o modelo foi construı́do, temos
algumas realidades que os resultados não apresentaram, a principal relação é o
fato de que as três espécies ocupam o mesmo espaço, se não houver rês numa
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Figura 5: Distribuição das espécies após 195 iterações

Figura 6: Gráfico de crescimento populacional das três espécies após
300 iterações
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Figura 7: Distribuição das espécies na primeira iteração

Figura 8: Distribuição das espécies após 300 iterações

determinada região, também não haverá mosca, é claro que a rês busca fugir,
mas a mosca é um tipo de parasita, assim como o besouro não afeta a mosca
adulta, o que significa que a ela não foge do besouro, o que ele provoca é uma
redução no surgimento de moscas adultas, ou seja, a presença de besouros não
expulsa a mosca.
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Figura 9: Distribuição das espécies após 300 iterações

Figura 10: Gráfico de crescimento populacional das três espécies após
600 iterações
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Resumo. Neste trabalho propusemos um modelo para a dinâmica da Anemia Infecciosa Equina (AIE), haja vista a relevância que esta doença tem na
pecuária pantaneira. Encontramos os pontos crı́ticos do sistema e fizemos uma
análise de estabilidade local. Isto é determinado pelo número de reprodução
basal R0 . Quando R0 < 1 o ponto livre de doença é estável e quando R0 > 1 o
ponto endêmico é estável. Realizamos uma discussão da relevância de alguns
parâmetros importantes na dinâmica.

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Anemia Infecciosa Equina;
Controle, Tabanus.

1. Introdução
A AIE é uma infecção persistente, resultando em episódios periódicos
de febre, anemia, hemorragias, entre outros sintomas. Até o momento, é
uma doença incurável e a legislação pertinente preconiza o sacrifı́cio dos animais soropositivos. Em regiões como o Pantanal, onde a AIE apresenta alta
prevalência, o sacrifı́cio dos animais positivos comprometeria significativamente
ou mesmo inviabilizaria a pecuária extensiva, caracterı́stica da região. Uma estratégia alternativa de controle da doença, baseada na segregação dos animais
positivos, tem sido preconizada em paı́ses como os EUA (Silva et al., 2001).
1 evandro.marquesone@gmail.com
2 noberto.maidana@ufabc.edu.br
3 rodney@ime.unicamp.br
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O vı́rus é transmitido mecanicamente por insetos hematófagos, sobretudo espécies de Tabanus tanamus (mosca do cavalo e mosca do veado) e de
Stomoxys (mosca do estábulo). Ele sobrevive somente por curtos perı́odos no
aparelho bucal das moscas. Esses insetos hematófagos geralmente obtêm uma
refeição completa de sangue de um único hospedeiro. Se interrompidos durante
a alimentação, podem transferir o vı́rus para outro hospedeiro quando tornam
a se alimentar (Vargas, 2008).
O vı́rus da AIE (VAIE) possui uma estabilidade de menos de 4 horas no
aparato bucal do inseto, perdendo assim sua infectividade (Parreira., 2009) .
O cavalo que é infectado, pode desenvolver sinais clı́nicos da doença
em torno de 15 a 60 dias após a exposição, antes mesmo do animal vir a ser
diagnosticado como positivo (Silva et al., 2001).
Após o perı́odo da infecção, os animais ficam assintomáticos. São portadores inaparentes, sem nenhum sinal que lembre a AIE, são reservatórios por
toda a vida e não morrem pela AIE. Todos os equı́deos são sensı́veis, sem que
haja preferência por raça, sexo e idade.
No Brasil, o problema ainda continua atingindo proporções preocupantes
no Pantanal do Mato Grosso e na Ilha de Marajó, devido, evidentemente, às
caracterı́sticas geoclimáticas dessas regiões (Thomassiam, 2005; Silva et al.,
2001; Vargas, 2008).

2. Modelo Matemático para a Anemia Infecciosa
Equina
Considere a população de cavalos e a população de insetos, cuja densidade populacional no instante t é denotada por C(t) e N (t) respectivamente.
Na população de cavalos se considera uma taxa de recrutamento constante φ,
devido a nascimentos ou migração (movimento de cavalos entre fazendas), e a
mortalidade natural µ.
A população de hospedeiros é dividida em três subpopulações: hospedeiros suscetı́veis (S(t)), hospedeiros infectados (I(t)) e hospedeiros assintomáticos (A(t)). Os hospedeiros suscetı́veis são todos aqueles indivı́duos sadios, mas suscetı́veis a doença, podendo ser infectados quando picados por um
vetor portador da doença (Bassanezi e Ferreira Jr, 1978). Os hospedeiros infectados, são aqueles que foram picados por um vetor portador e adquiriram o
vı́rus. É comum hospedeiros que estejam infectados levarem um certo tempo
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para expressar os sintomas, enquanto outros os expressam rapidamente. E finalmente os hospedeiros assintomáticos, como visto anteriormente, são aqueles
que passaram pelo estágio da infecção, não apresentam sintomas da doença e,
continuam sendo reservatórios da doença para sempre.
A mortalidade dos cavalos infectados pela doença é denotada por δ, e
a mortalidade por controle é denotada por θ nos cavalos infectados e, τ nos
cavalos assintomáticos.
O perı́odo da doença nos cavalos é γ −1 , e o perı́odo que os insetos ficam
portadores é ε−1 .
A transmissão é modelada pela lei de ação das massas, sendo α a taxa
de contato entre cavalos suscetı́veis e insetos portadores, β1 entre insetos não
portadores e cavalos infectados e β2 entre insetos não portadores e cavalos
assintomáticos.
Temos então as seguintes considerações:
(i) Na ausência da doença, a população de hospedeiros segue uma dinâmica
dS
= φ − µS,
dt
onde t é o tempo, φ é a taxa de entrada de suscetı́veis e µ é a taxa de
mortalidade natural.
(ii) Considera-se que a população de vetores já está estabelecida na região.
A população é constante.
(iii) A doença é passada do vetor portador a um hospedeiro suscetı́vel a
uma taxa média proporcional à densidade de vetores portadores αY . O
hospedeiro picado por um vetor portador permanece infectado por um
perı́odo γ −1 .
(iv) Depois do perı́odo que o hospedeiro permanece infectado (γ −1 ) passa
para o estado assintomático, onde permanece até o fim de sua vida transmitindo a doença.
(v) Um vetor não-portador fica portador ao picar um hospedeiro infectado
ou picar um hospedeiro assintomático. A taxa de contágio é proporcional
à soma das densidades de hospedeiros infectados e hospedeiros assintomáticos, β1 I + β2 A. A constante de proporção β2 é considerada menor
que β1 .
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(vi) A doença é somente fatal para os hospedeiros infectados, com uma taxa
de mortalidade δ. O hospedeiro assintomático permanece infectado por
toda sua vida.
A partir das considerações acima, o modelo que descreve a dinâmica é
dado por (2.1).


























dS
dt

= φ − αSY − µS

dI
dt

= αSY − I(µ + δ + θ + γ),

dA
dt

= γI − A(µ + τ ),

dX
dt

= εY − (β1 I + β2 A)X,

dY
dt

= (β1 I + β2 A)X − εY.

(2.1)

Onde as três primeiras equações descrevem a dinâmica da população de cavalos e as outras duas equações descrevem a dinâmica da população de insetos
(mutuca ou mosca do cavalo).
Somando as três primeiras equações obtemos a dinâmica para a população de hospedeiros,
dC
= φ − (δ + θ)I − τ A − µC.
dt
Na ausência da doença a dinâmica é dada por,
dC
= φ − µC,
dt

(2.2)

(2.3)

que tem como ponto de equilı́brio estável C = µφ .
Somando as duas últimas equações obtemos a dinâmica para a população
de vetores,
dN
dX
dY
=
+
= 0,
(2.4)
dt
dt
dt
ou seja, N é constante. Podemos considerar X = N − Y , e assim
dY
= (β1 I + β2 A)(N − Y ) − εY.
(2.5)
dt
Desta maneira, nosso modelo contará com quatro equações: as três
primeiras equações do sistema (2.1) e esta, (2.5), que acabamos de encontrar,
ou seja,
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dS
dt

= φ − αSY − µS

dI
dt

= αSY − I(µ + δ + θ + γ),

dA
dt

= γI − A(µ + τ ),

dY
dt

= (β1 I + β2 A)(N − Y ) − εY.

(2.6)

Considere a região Ω = {(S, I, A, Y )/ S ≥ 0, I ≥ 0, A ≥ 0, N ≥ Y ≥ 0},
pois é de interesse soluções positivas tratando-se de populações.
Vamos agora determinar os pontos crı́ticos deste modelo na região Ω.
Para isto, vamos igualar a zero as quatro equações do sistema, ou seja,

cφ − αSY − µS = 0,

(2.7)

αSY − I(µ + δ + θ + γ) = 0,

(2.8)

γI − A(µ + τ ) = 0,

(2.9)

(β1 I + β2 A)(N − Y ) − εY = 0.

(2.10)

Este procedimento fornece dois pontos crı́ticos: P0 = ( µφ , 0, 0, 0) , que
ocorre na ausência da doença (Ponto de Equilı́brio Trivial), e o equilı́brio
endêmico P ∗ = (S ∗ , I ∗ , A∗ , Y ∗ ) onde,
S∗ =

φ µ+δ+θ+γ
φ(R0 − 1)
−
[
µ
µ
R0 (µ + δ + θ + γ)(R0 − 1) +

I∗ =

φ(R0 − 1)
R0 (µ + δ + θ + γ)(R0 − 1) +

A∗ =

γ
φ(R0 − 1)
(µ + τ ) (R0 (µ + δ + θ + γ)(R0 − 1) +

µ
Nα

+

1
R0

,

µ
Nα

+

1 ,
R0 )

N (R0 − 1)
,
R0 + αN
µ
donde R0 é o número de reprodutividade basal dada por:
Y∗ =

R0 =

φ
µ N (αβ1

β2 γ
+ α µ+τ
)

ε(µ + δ + θ + γ)

µ
Nα

.

+

1
R0

],
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Para avaliar melhor R0 sob o ponto de vista epidemiológico, é preciso
reescrevê-lo:
R0 =

φ
µα

ε

×(

N β1
N β2
γ
+
)
(µ + δ + θ + γ) (µ + τ ) (µ + δ + θ + γ)

onde o primeiro termo do produto é:
•

φ
µα

representa o número de hospedeiros infectados produzidos a uma taxa
ε
α por um inseto portador em uma população de totalmente suscetı́vel ( µφ )
na duração do perı́odo em que é portador ( 1ε );
E o segundo termo é a soma de:

•

•

N β1
representa o número de vetores portadores produzidos
(µ + δ + θ + γ)
por um hospedeiro infectado a uma taxa β1 em uma população de vetores
1
totalmente suscetı́vel (N ) no perı́odo da infecção ( (µ+δ+θ+γ)
);
N β2
γ
representa o número de vetores portadores pro(µ + τ ) (µ + δ + θ + γ)
duzidos a uma taxa β2 por um hospedeiro assintomático em uma população de vetores totalmente suscetı́vel (N ) no perı́odo que fica assin1
tomático (µ+τ
) , sendo este termo proporcional à probabilidade de um
cavalo passar para assintomático no perı́odo da doença.

3. Análise de Estabilidade
O estudo da estabilidade é feito de forma clássica, analisando os sinais
da parte real dos autovalores da matriz jacobiana, (Murray, 2002; Keeling e
Rohani, 2008).
Temos:
dS
dt
dI
dt
dA
dt
dY
dt

= f1 (S, I, A, Y ) = φ − αSY − µS,
= f2 (S, I, A, Y ) = αSY − I(µ + δ + θ + γ),
= f3 (S, I, A, Y ) = γI − A(µ + τ ),
= f4 (S, I, A, Y ) = (β1 I + β2 A)X − εY.
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Desta maneira, a Matriz Jacobiana será dada por:



J =


−αY − µ
0
0
αY
−(µ + δ + θ + γ)
0
0
γ
−(µ + τ )
0
β1 (N − Y )
β2 (N − Y )

−αS
αS
0
−(β1 I + β2 A) − ε




(3.11)


Primeiramente provaremos a estabilidade local no ponto trivial. Tem-se
então, o teorema a seguir:
Teorema 1: Se R0 < 1 existe um único ponto de equilı́brio em Ω, o ponto
trivial ( µφ , 0, 0, 0), e é localmente assintoticamente estável. Se R0 > 1 o ponto
é instável.
Dem.:
Se R0 > 1 o ponto trivial é localmente instável. O jacobiano em (S, I, A, Y ) =
( µφ , 0, 0, 0), é dado por,



J =


−µ
0
0 −(µ + δ + θ + γ)
0
γ
0
β1 N

0
−α µφ
0
α µφ
−(µ + τ )
0
β2 N
−ε







Para se determinar os autovalores, é preciso calcular det(J − λI) = 0,
onde J é a matriz jacobiana, λ é o autovalor a ser encontrado, e I a matriz
identidade.



det(J − λI) = 


−µ − λ
0
0
0


0
−(µ + δ + θ + γ) − λ
γ
β1 N

−(µ + δ + θ + γ) − λ

= (−µ − λ) 
γ
β1 N

0
0
−(µ + τ ) − λ
β2 N

0
−(µ + τ ) − λ
β2 N

−α µφ
α µφ
0
−ε − λ








α µφ

0

−ε − λ

Assim, fazendo det(J − λI) = 0, obtém-se o primeiro autovalor λ1 = −µ
e a matriz remanescente oferece o seguinte polinômio,
λ3 + λ2 a1 + λa2 + a3 = 0,
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onde
a1
a2

a3

=

ε + (µ + τ ) + (µ + δ + θ + γ),

φ
= (µ + δ + θ + γ)(µ + τ ) + ε(µ + δ + θ + γ) + ε(µ + τ ) − α β1 N
µ
= (µ + δ + θ + γ + ε)(µ + τ ) + ε(µ + δ + θ + γ)(1 − R0 )
φ
= ε(µ + δ + θ + γ+)(µ + τ ) − α (β2 γN + β1 N (µ + τ ))
µ
= ε(µ + δ + θ + γ+)(µ + τ )(1 − R0 )

Pelas condições de Routh-Hurwitz, para que a parte real dos autovalores
seja negativa deve-se ter a1 > 0, a3 > 0 e a1 a2 − a3 > 0.
Nota-se que a1 > 0, e como R0 < 1, segue que a3 > 0.
Deve-se agora analisar a1 a2 − a3 .
a1 a2 − a3

=

[ε + (µ + τ ) + (µ + δ + θ + γ)][(µ + δ + θ + γ + ε)(µ + τ )
+ε(µ + δ + θ + γ)(1 − R0 )] − ε(µ + δ + θ + γ+)(µ + τ )(1 − R0 )

=

[ε + (µ + δ + θ + γ)][(µ + δ + θ + γ + ε)(µ + τ ) + ε(µ + δ + θ + γ)(1 − R0 )]
+(µ + δ + θ + γ + ε)(µ + τ )2 + ε(µ + δ + θ + γ+)(µ + τ )(1 − R0 )
−ε(µ + δ + θ + γ+)(µ + τ )(1 − R0 )

=

[ε + (µ + δ + θ + γ)][(µ + δ + θ + γ + ε)(µ + τ ) + ε(µ + δ + θ + γ)(1 − R0 )]
+(µ + δ + θ + γ + ε)(µ + τ )2 > 0 quando R0 < 1.

Assim, segue que a1 a2 − a3 > 0. Provamos que ( µφ , 0, 0, 0) é uma solução
estável quando R0 < 1, e instável quando R0 > 1.
A análise da estabilidade no ponto não-trivial (S ∗ , I ∗ , A∗ , Y ∗ ), é estabelecida no seguinte teorema:
Teorema 2: Se R0 > 1 existe o ponto de equilı́brio endêmico (S ∗ , I ∗ , A∗ , Y ∗ )
em Ω, e é localmente assintoticamente estável.
Dem.: A matriz jacobiana no ponto não trivial, de acordo com (3) é dada por:

−αY ∗ − µ − λ
0
0
−αS ∗

αY ∗
−(µ + δ + θ + γ) − λ
0
αS ∗



0
γ
−(µ + τ ) − λ
0
∗
∗
∗
0
β1 (N − Y )
β2 (N − Y ) −(β1 I + β2 A∗ ) − ε − λ
que tem o seguinte polinômio caracterı́stico:
λ4 + λ3 a1 + λ2 a2 + λa3 + a4 = 0, onde
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a1

=

(β1 I ∗ + β2 A∗ + ε) + (µ + τ ) + (µ + δ + θ + γ) + (αY ∗ + µ)

a2

=

[(β1 I ∗ + β2 A∗ + ε) + (µ + τ )][(µ + δ + θ + γ) + (αY ∗ + µ)]
−αS ∗ β1 (N − Y ∗ ) + (β1 I ∗ + β2 A∗ + ε)(µ + τ )
+(µ + δ + θ + γ)(αY ∗ + µ)

a3

=

(β1 I ∗ + β2 A∗ + ε)(µ + τ )[(µ + δ + θ + γ) + (αY ∗ + µ)]
+(µ + δ + θ + γ)(αY ∗ + µ)[(β1 I ∗ + β2 A∗ + ε) + (µ + τ )]
−αS ∗ (N − Y ∗ )[µβ1 + γβ2 + β1 (µ + τ )]

a4

=

(µ + δ + θ + γ)(αY ∗ + µ)(β1 I ∗ + β2 A∗ + ε)(µ + τ )
−αS ∗ (N − Y ∗ )[γβ2 + β1 (µ + τ )]

Novamente, pelas condições de Routh-Hurwitz, para que a parte real
dos autovalores seja negativa é necessário que a1 > 0, a4 > 0, a1 a2 > a3 e
a1 a2 a3 > a23 + a24 . Mostramos aqui as três primeiras desigualdades. A quarta
foi verificada numericamente devido à dificuldade de sua prova.

Nota-se que a1 é a soma de parcelas maiores que zero, logo a1 > 0.

Usando (2.6) reescrevemos S ∗ , A∗ e Y ∗ em função de I ∗ . Temos que:

(µ + δ + θ + γ) ∗
γ
I , A∗ =
I∗ e
∗
αY
(µ + τ )
(β1 (µ + τ ) + β2 γ)N
Y∗ = ∗
I ∗,
I (β1 (µ + τ ) + β2 γ) + ε(µ + τ )

S∗ =

(3.12)
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e desta forma:
a4

=

(µ + δ + θ + γ)(αY ∗ + µ)(β1 I ∗ + β2 A∗ + ε)(µ + τ )

−αS ∗ (N − Y ∗ )[γβ2 + β1 (µ + τ )]
αN I ∗ (β1 (µ + τ ) + β2 γ)
= (µ + ∗
)(µ + δ + θ + γ)(µ + τ )(β1 I ∗
I (β1 (µ + τ ) + β2 γ) + ε(µ + τ )
N I ∗ (β1 (µ + τ ) + β2 γ)
β2 γI ∗
+ ε) − µ(N − ∗
)
+
(µ + τ )
I (β1 (µ + τ ) + β2 γ) + ε(µ + τ )
I ∗ (µ + δ + θ + γ)
(β1 (µ + τ ) + β2 γ)
α
I ∗ (β1 (µ + τ ) + β2 γ) + ε(µ + τ )
N I ∗ (β1 (µ + τ ) + β2 γ)
αN I ∗ (β1 (µ + τ ) + β2 γ)
= (µ + ∗
)(µ + δ + θ + γ)(µ + τ )
I (β1 (µ + τ ) + β2 γ) + ε(µ + τ )
β1 I ∗ (µ + τ ) + β2 γI ∗ + ε(µ + τ )
(
)
(µ + τ )
I ∗ (β1 (µ + τ ) + β2 γ) + ε(µ + τ ) − I ∗ (β1 (µ + τ ) + β2 γ)
−µ(
)
I ∗ (β1 (µ + τ ) + β2 γ) + ε(µ + τ )
(µ + δ + θ + γ)(I ∗ (β1 (µ + τ ) + β2 γ) + ε(µ + τ ))
=

{µ[I ∗ (β1 (µ + τ ) + β2 γ) + ε(µ + τ )] + αN I ∗ (β1 (µ + τ ) + β2 γ)
−µε(µ + τ )}(µ + δ + θ + γ)

=

{µI ∗ (β1 (µ + τ ) + β2 γ) + µε(µ + τ ) + αN I ∗ (β1 (µ + τ ) + β2 γ)
−µε(µ + τ )}(µ + δ + θ + γ)

=

{µI ∗ (β1 (µ + τ ) + β2 γ) + αN I ∗ (β1 (µ + τ ) + β2 γ)}(µ + δ + θ + γ)

=

(µ + αN )(β1 (µ + τ ) + β2 γ)(µ + δ + θ + γ)I ∗ > 0 quando R0 > 1.

O próximo passo será demonstrar que a1 a2 > a3 , ou equivalentemente
a1 a2 − a3 > 0. Assim,
a1 a2 −a3 = [(β1 I ∗ +β2 A∗ +ε)+(µ+τ )+(µ+δ+θ+γ)+(αY ∗ +µ)]{[(β1 I ∗ +β2 A∗
+ε) + (µ + τ )][(µ + δ + θ + γ) + (αY ∗ + µ)] − αS ∗ β1 (N − Y ∗ )
+(β1 I ∗ + β2 A∗ + ε)(µ + τ ) + (µ + δ + θ + γ)(αY ∗ + µ)}
−{(β1 I ∗ + β2 A∗ + ε)(µ + τ )[(µ + δ + θ + γ) + (αY ∗ + µ)]
+(µ + δ + θ + γ)(αY ∗ + µ)[(β1 I ∗ + β2 A∗ + ε) + (µ + τ )]
−αS ∗ (N − Y ∗ )[µβ1 + γβ2 + β1 (µ + τ )]}
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Depois de algumas operações algébricas, e substituindo (3.12) obtém-se:

β2 γ
αN I ∗ (β1 (µ + τ ) + β2 γ)
+ ε)2 [ ∗
+ µ]
(µ + τ )
I (β1 (µ + τ ) + β2 ) + ε(µ + τ )
β2 γ
+(β1 I ∗ +
+ ε)[β1 I ∗ (µ + τ ) + β2 γI ∗ + ε(µ + τ ) + µ(µ + δ + θ
(µ + τ )
β2 γ
+γ)] + (µ + τ ){[(β1 I ∗ +
+ ε) + (µ + τ )][(µ + δ + θ + γ) + (µ
(µ + τ )
αN I ∗ (β1 (µ + τ ) + β2 γ)
+ ∗
+ µ)] + β1 I ∗ (µ + τ ) + β2 γ + ε(µ + τ )
I (β1 (µ + τ ) + β2 ) + ε(µ + τ )
αN I ∗ (β1 (µ + τ ) + β2 γ)
+(µ + ∗
)(µ + δ + θ + γ)} + (µ + δ + θ + γ)
I (β1 (µ + τ ) + β2 ) + ε(µ + τ )
β2 γ
αN I ∗ (β1 (µ + τ ) + β2 γ)
+ ε)(µ + ∗
) + (µ + τ )
{(β1 I ∗ +
(µ + τ )
I (β1 (µ + τ ) + β2 ) + ε(µ + τ )
αN I ∗ (β1 (µ + τ ) + β2 γ)
[(µ + δ + θ + γ) + (µ + ∗
)] + β1 I ∗ (µ + τ )
I (β1 (µ + τ ) + β2 ) + ε(µ + τ )
αN I ∗ (β1 (µ + τ ) + β2 γ)
+β2 γ + ε(µ + τ ) + (µ + ∗
)(µ + δ + θ + γ)}
I (β1 (µ + τ ) + β2 ) + ε(µ + τ )
αN I ∗ (β1 (µ + τ ) + β2 γ)
β2 γI ∗
+(µ + ∗
)2 [(β1 I ∗ +
+ ε)
I (β1 (µ + τ ) + β2 ) + ε(µ + τ )
(µ + τ )
αN I ∗ (β1 (µ + τ ) + β2 γ)
+(µ + τ ) + (µ + δ + θ + γ)] + (µ + ∗
)
I (β1 (µ + τ ) + β2 ) + ε(µ + τ )
(µ + δ + θ + γ)
[β1 I ∗ (µ + τ ) + β2 ) + ε(µ + τ )] +
β1 (µ + τ )2 N ε
N (β1 (µ + τ ) + β2 γ)
½
β2 γ
αN I ∗ (β1 (µ + τ ) + β2 γ)
+ (β1 I ∗ +
+ ε)(µ + δ + θ + γ)( ∗
)
(µ + τ )
I (β1 (µ + τ ) + β2 ) + ε(µ + τ )
β2 γ
β2 γ
+ ε)2 (µ + δ + θ + γ) + (β1 I ∗ +
+ ε)(µ + δ + θ
(β1 I ∗ +
(µ + τ )
(µ + τ )
"
#
¾
β1 ε(µ + τ )
1−
+γ)2
β2 γI ∗
(β1 I ∗ + (µ+τ
) + ε)(β1 (µ + τ ) + β2 γ)
(β1 I ∗ +

Para ter o desejado, é necessário garantir que

(1 −

(β1

I∗

+

β1 ε(µ + τ )
)>0
+ ε)(β1 (µ + τ ) + β2 γ)

β2 γI ∗
(µ+τ )
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Mas,
(1 −

(β1 I ∗ +

⇔1>
⇔1>

β1 ε(µ + τ )
)>0
+ ε)(β1 (µ + τ ) + β2 γ)

β2 γI ∗
(µ+τ )

β1 ε(µ + τ )
+ ε)(β1 (µ + τ ) + β2 γ)

(β1 I ∗ +

β2 γ
(µ+τ )

I∗

β2 γI ∗
(µ+τ )
∗

(β1

+

β1 ε(µ + τ )
β2 γ
+ ε)(β1 + (µ+τ
) )(µ + τ )

β2 γI
β2 γ
+ ε)(β1 +
) > β1 ε
(µ + τ )
(µ + τ )
β2 γ
β2 γ 2
⇔ I ∗ (β1 +
) + ε(β1 +
) > β1 ε
(µ + τ )
(µ + τ )
β2 γ 2
εβ2 γ
⇔ I ∗ (β1 +
) + β1 ε +
> β1 ε
(µ + τ )
(µ + τ )
β2 γ 2
εβ2 γ
⇔ I ∗ (β1 +
) +
> 0, pois R0 > 1,
(µ + τ )
(µ + τ )
⇔ (β1 I ∗ +

e como I ∗ > 0 e os outros parâmetros são maiores que zero, segue que
a1 a2 > a3 .
A condição a1 a2 a3 > a23 +a24 foi verificada numericamente, devido à dificuldade
de sua demonstração.

4

Resultados Numéricos

Apresentamos aqui alguns resultados numéricos para estudar o comportamento da dinâmica com relação a parâmetros que não tem sido determinados
exatamente na literatura. O parâmetro α não pôde ser avaliado próximo do
que realmente é devido a ausência de dados na literatura sobre a quantidade
de cavalos infectados ao longo do tempo. Com isso, optamos por fazer um
modelo simplista no qual consideramos α a partir da probabilidade de infecção
dos insetos. Já com o parâmetro ε−1 há uma discrepância na literatura sobre
seu valor. Há trabalhos que o referem com sendo 15 minutos e outros apresentam valores próximos a 4 horas. Optamos aqui por um tempo intermediário
de 30 minutos, o que a partir das simulações nos pareceu razoável. O primeiro
parâmetro a se considerar é a taxa de picada das mutucas.
A taxa de infecção por cavalo suscetı́vel é dado pelo produto entre a taxa
de picada, denotada por b, a probabilidade de transmissão, w, a taxa relativa
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entre inseto e cavalos, N
C , e a proporção de insetos portadores,
bw

99
Y
N,

ou seja:

N Y
bw
=
Y = αY,
CN
C

onde α = bw
C é a taxa de contato constante entre insetos portadores e cavalos
suscetı́veis.
Da mesma maneira a taxa de infecção por inseto não portador é dado
pela soma de dois fatores. O primeiro é dado pelo produto entre a taxa de
picada, a probabilidade de transmissão, w1 , e a proporção de cavalos infectados.
No segundo termos é considerado a proporção de cavalos assintomáticos, ou
seja,
bw1

I
A
+ bw2 = β1 I + β2 A,
C
C

bw2
1
onde β1 = bw
C e β2 = C representam respectivamente a taxa de contato
entre inseto não portador e cavalo infectado e a taxa de contato entre inseto
não portador e cavalo assintomático.
De acordo com (Ballweber, 2001), o vetor da doença pode se alimentar
uma ou duas vezes por dia. Este fato, parece simples mas afeta drasticamente
no comportamento da doença, como mostra a figura 1. Os parâmetros considerados são: µφ = 49000, população de cavalos no pantanal (Silva et al., 2001).
Consideramos µ−1 = 25 anos, o tempo de vida média de um cavalo; a taxa de
mortalidade pela doença δ −1 = 270 dias; o perı́odo de infecção γ −1 = 180 dias
(Vargas, 2008); tempo de vida média do vı́rus no aparelho bucal dos insetos
ε−1 = 1 hora. Não foi considerado nenhum controle, ou seja, θ = τ = 0. As
probabilidades w = 0, 07, w1 = 0, 07 ∗ 0.75, w2 = 0, 07 ∗ 0, 25 de infecção, onde
(Barros et al., 2003) verificou que no Pantanal um cavalo pode sofrer o ataque
de até 348 tabanı́deos por dia, e que destes 7% poderiam transferir o vı́rus a
animais a menos de 25 metros (Barros e Foil, 2000).
Na figura 1 se mostra a densidade populacional de cavalos infectados
considerando duas taxas de picadas diferentes, uma picada por dia b = 1, e
duas picadas por dia b = 2.
Note que com duas picadas ao dia além da doença se proliferar muito
mais rápido que com uma picada ao dia, a quantidade de animais infectados
chega muito perto ao total da população. Com duas picadas por dia os infectados chegam a atingir aproximadamente 82% da população total. Já com uma
picada por dia esse percentual descresce para aproximadamente 53%.
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Figura 1: Influência do número de picadas na dinâmica dos infectados

Um outro parâmetro que tem grande influência na maneira da doença se
comportar, é o tempo em que o a infecção fica no aparelho bucal das moscas.
Consideramos na figura 2 dois valores: ε−1 = 30 minutos, e ε−1 = 4 horas. A
estabilidade do agente nas peças bucais de vetores potenciais é uma variável de
grande importância na transmissão de patógenos e, em última análise, limita
o tempo para a transferência do tabanı́deo e reinı́cio de sua alimentação em
outro hospedeiro.
Com relação ao vı́rus da AIE, por exemplo, este permanece viável nas
peças bucais de tabanı́deos por 30 minutos mas não por quatro horas (Hawkins
et al., 1973), indicando que a adoção de barreiras espaciais entre equinos infectados e susceptı́veis pode ser uma eficiente estratégia de prevenção (Barros e
Foil, 2000).
Observa-se que para ε−1 = 4 horas, os infectados atingem aproximadamente 82% da população total (49000). No entanto para ε−1 = 30 minutos
os infectados atingem aproximadamente 30% da população total, o que parece
muito mais razoável.
Outro fato que se pode observar é que se aumenta o tempo em que a
infecção fica no aparelho bucal dos insetos, diminui o tempo de aparição da
doença. Podendo ser de aproximadamente 30 dias quando ε−1 = 4 horas, e
pouco mais de um ano quando ε−1 = 30 minutos.
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Figura 3: ε−1 = 4 horas.
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Análise do Modelo de Gompertz no crescimento
de tumores sólidos e inserção de um fator de
tratamento
José Sérgio Domingues1
IFNMG, 39.270-000, Pirapora/MG.

Resumo. O material genético (DNA) de uma célula pode sofrer alterações ou
ser danificado, desenvolvendo mutações que afetam o crescimento normal das
estruturas celulares e, consequentemente, a sua divisão. Com seus mecanismos
de controle da divisão inoperantes, as células passam a se proliferar de maneira
anormal e independentemente das necessidades do organismo (Herzberg e Ferrari, 1997). Chamamos de câncer um vasto grupo de doenças que têm em
comum a proliferação anormal de células do próprio organismo. Essa proliferação descontrolada provoca a formação de uma massa celular denominada
tumor. Para que um tumor possa se desenvolver além de um determinado volume ele precisa desenvolver a capacidade de promover o crescimento de novos
vasos sanguı́neos na sua direção (angiogênese), para sanar as necessidades de
nutrição e oxigenação. Neste trabalho, faremos uso da Equação de Gompertz
para estudar o desenvolvimento de tumores sólidos. Como parte inovadora,
inseriremos nessa equação um fator que representa a ação de um determinado
tratamento que tem por finalidade estabilizar o crescimento ou diminuir o volume da massa tumoral, e utilizaremos para isso, parâmetros reais de técnicas
de tratamento desse fenômeno biológico.

Palavras-chave: Equação de Gompertz, Modelagem Matemática, Câncer.

1. Introdução
Com o intuito de descrever o crescimento de tumores sólidos, o matemático Benjamin Gompertz, em 1938, desenvolveu uma equação muito famosa
1 sergio.domingues@ifnmg.br
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que denominamos Equação de Gompertz. Na literatura cientı́fica pesquisada,
encontramos várias formas de apresentação dessa equação. Nesse trabalho,
consideraremos que ela é da forma descrita em uma de nossas referências
(Boyce e DePrima, 2002), mas considerando algumas modificações relacionadas
à notação dos parâmetros:
dN
= rN ln
dt

µ

K
N

¶
,

(1.1)

onde
• N (t), é a população de células tumorais no instante t.
• r, é a constante de crescimento intrı́nseca das células, com r > 0.
• K, é a capacidade de carga do tumor, ou seja, é o tamanho máximo que
o mesmo pode atingir com os nutrientes desponı́veis (Sachs et al., 2001)
e, portanto, temos que K > 0.
Apesar da capacidade de carga, K, de um tumor ser intimamente relacionada à quantidade de células tumorais, N (t), no instante t, consideraremos
que um tumor possui um limite para a quantidade de células que não pode ser
ultrapassado e que esse valor é da ordem de 1013 células (Spencer et al., 2004).

2. Análise da Equação de Gompertz
Considerando que conhecemos a população de células tumorais no ins¡N ¢
tante inicial, ou seja, temos a condição inicial N (0) = n0 e que ln K
= v, é
possı́vel resolver o P.V.I (Problema de Valor Inicial)
(

dN
dt

= rN ln
N (0) = n0

¡K ¢
N

.

(2.2)

A resolução o P.V.I (2.2) nos fornece como solução a função do tempo
que descreve a população de células tumorais no instante t, que é dada por:
N (t) = K · e−e

r·t

·ln(

n0
K

).

(2.3)

Com o desenvolvimento da angiogênese, a população N (t) tende a aumentar cada vez mais, e por isso, escrevemos que:
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(2.4)

e além disso, verifica-se de maneira relativamente simples que o único ponto
crı́tico, que é ponto de máximo global para a Equação de Gompertz é
N=

K
,
e

(2.5)

e que seu valor máximo é alcançado em
K
.
(2.6)
e
Consultando os principais trabalhos relacionados ao desenvolvimento de
tumores que utilizamos em nossa pesquisa (Sachs et al., 2001; Spencer et al.,
2004; Domingues, 2010), extraı́mos os seguintes valores para os parâmetros da
Equação de Gompertz:
Vmax = r ·

Tabela 1: Parâmetros para a construção da curva de Gompertz
r
K
N (0)
13
0, 0060
10
109

Figura 1: Gráfico N x

dN
dt ,

referente à equação (1.1).

Se alterações forem feitas no valor de n0 , obtemos o seguinte comportamento das populações celulares tumorais (Figura 3).
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Figura 2: Gráfico t x N , referente à solução da Equação de Gompertz (2.3),
que descreve a variação da população tumoral com o passar do tempo.

Figura 3: Comportamento da solução da Equação de Gompertz, quando variamos a condição inicial.
Vemos então, que populações abaixo da capacidade de carga tendem para
K à medida que os ciclos de evolução temporal, t, aumentam. Isso significa que,

Análise do Modelo de Gompertz no Crescimento de . . .

107

se a população de células tumorais estiver abaixo do valor K, ela tende a crescer
em direção a esse valor. Se considerarmos, que por algum motivo a população
de células tumorais ultrapassou o valor que definimos para a capacidade de
carga, ela também tenderá a esse valor, ou seja, como K é o valor máximo que
o tumor pode atingir, se por algum motivo N (t) > K, tem-se que, com o passar
do tempo, N (t) −→ K. Dessa forma, podemos admitir que K é a solução de
equilı́brio estável da equação 1.1.
Obviamente, estamos analisando, até esse ponto, o crescimento do tecido
tumoral sem considerarmos o efeito da administração de tratamentos contra
esse tumor. Sendo assim, é de se esperar que com a consideração de técnicas
de tratamento, como quimioterapia ou medicação especı́fica, o equilı́brio populacional das células tumorais seja alcançado bem antes da capacidade de carga,
K, do tumor ou então, que a taxa de crescimento dessa população diminua
drasticamente devido à ação dessas técnicas. Esse será o grande objetivo da
próxima seção.

3. Inserção de um fator de tratamento
Considerando a equação 1.1, que obviamente, não possui um fator representante de um determinado tratamento, vamos, a partir de agora, elaborar
uma forma de inseri-lo, com o intúito de fazer com que a população de células
tumorais cresça mais lentamente ou diminua à medida que o tempo passe.
Queremos que esse fator seja tal que, na sua ausência tenhamos a própria
Equação de Gompertz (1.1) e que, com a sua atuação, ele funcione como retardador do crescimento da população de células tumorais, N (t). Utilizaremos nesse trabalho, dados reais, referentes ao tratamento de tumores com a
aplicação de uma droga denominada endostatina.
Estudos recentes indicam que a endostatina é capaz de interromper o
crescimento de tumores em ratos. A endostatina é uma proteı́na natural que
bloqueia a formação de vasos sanguı́neos. No caso do câncer, por exemplo,
acaba interrompendo a irrigação do tumor bloqueando o fornecimento de nutrientes e destruindo as células tumorais (Folkman, 1971; Herzberg e Ferrari,
1997). Sua eficácia ainda não está comprovada, porém a endostatina pode
trazer, também, esperança para tratamentos contra doenças cardiacas, pois se
revelou-se com importante função contra o enrijecimento das artérias inibindo,
desta forma, a aterosclerose.
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Seguindo a idéia de uma de nossas referências (Sachs et al., 2001), consideramos que a inibição do crescimento das células tumorais depende da “força”
de atuação do medicamento, γ, da sua concentração no organismo no instante
t, c(t), e da quantidade de células tumorais a cada instante, N (t).
Consideraremos, então, a seguinte equação
dN
= rN ln
dt

µ

K
N

¶
− γc(t)N,

(3.7)

em que a concentração, c(t), do medicamento a cada instante, t, é dada pela
equação
c(t) = c0 · S · t · e−rt

(3.8)

e S é a função degrau definida como
(
S=

1, considerando o tratamento,
0, sem considerar o tratamento.

(3.9)

Com base na modelagem matemática da inserção do fator de tratamento
que apresentamos, o próximo passo será dedicado à simulação computacional
desse modelo, para que, com base nos parâmetros especı́ficos que utilizamos,
possamos encontrar os resultados.

4. Resultados
Na bibliografia pesquisada (O’Reilly et al., 1997; Sachs et al., 2001),
encontramos diferentes valores para os parâmetros definidos anteriormente e,
portanto, escolhemos aleatoriamente os valores que seguem na tabela abaixo,
para que pudéssemos fazer as nossas simulações.
Tabela 2: Parâmetros utilizados para construção da curva de Gompertz com a
inserção do fator de tratamento.
r
K
N (0)
c0
γ
0, 0060
1013
109
0, 04
0, 04
Com base nas equações e valores de parâmetros descritos anteriormente,
foi possı́vel efetuar as simulações computacionais da população de células tumorais versus variação populacional, sem e com a consideração do fator de
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tratamento para que pudéssemos fazer a comparação da evolução populacional.
Os resultados obtidos nas simulações nos permitiram construir o gráfico da
Figura 4 que representa essa comparação.

Figura 4: Comparação entre as curvas que representam a população de células
tumorais versus variação populacional, N x dN/dt, sem e com a consideração
do tratamento.
Verifica-se pelo gráfico da Figura 4, que com a inserção do fator de tratamento (ou seja, considerando S = 1 para a função c(t)), a taxa de variação da
população de células tumorais é drasticamente reduzida, e isso fica evidente
quando percebemos que a curva que representa a população de células tumorais versus variação populacional, com S = 1 está bem abaixo da curva
correspondente, mas sem a consideração do tratamento, isto é, S = 0.
Esse resultado nos indica que com a inserção de um tratamento baseado
em endostatina, o crescimento da população de células tumorais será retardado
em comparação ao seu crescimento sem o tratamento, o que nos permite intuir que, considerando o tratamento, mesmo que nos dois casos as populações
tumorais finais sejam as mesmas, com a administração do medicamento, essa
população demorará muito mais a atingir esse limiar. Em outras palavras, com
a medicação administrada, espera-se que o paciente tenha crescimento elevado

110

Domingues

da massa tumoral depois de um tempo bem maior do que se não estivesse sendo
medicado.

Figura 5: Comparação entre as curvas que representam a população de células
tumorais com o passar do tempo, t x N, sem e com a consideração do tratamento.
A figura 5 nos apresenta os resultados expressos por nossas simulações
computacionais da variação das células tumorais com o passar do tempo, onde
fazemos a comparação dessa variação sem e com a consideração do tratamento.
Por ela, podemos observar que no caso no qual se considera a inserção do
tratamento, S = 1, a população de células tumorais, N (t), cresce bem mais
lentamente do que o caso em que esse tratamento não é considerado, S = 0,
até o ciclo de evolução temporal de número aproximado t = 1000. A partir
de então, suas inclinações se aproximam cada vez mais, indicando que essas
populações tendem a se encontrar, o que de fato acontece.
Pensando nesses resultados a partir da visão médica e considerando o que
eles representam a um paciente, acreditamos que nosso modelo matemático e
computacional nos permite concluir que com a inserção do fator de tratamento
e considerando os parâmetros reais que utilizamos; um tratamento com esses
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moldes representaria um ganho de tempo e de qualidade de vida ao paciente,
já que, com esses resultados, foi possı́vel observar claramente que o tratamento
impede o crescimento acelerado da população de células do tumor por quase
que metade do tempo que gastaria até alcançar a capacidade de carga, K.

5. Conclusões
Através desse trabalho, pudemos entender um pouco melhor a Equação
de Gompertz, que é pouco tratada (ou nem comentada) nos cursos introdutórios de Equações Diferenciais. O fato de termos analisado cada um dos
seus parâmetros com uma visão biológica associada à visão matemática e de
termos utilizado parâmetros reais já verificados em experiências médicas foi
um diferencial significativo em nosso trabalho, uma vez que, com essa análise,
ficou determinado qual deveria ser o comportamento da massa tumoral com o
passar do tempo e, exatamente, onde algumas alterações importantes deveriam
ocorrer.
Além disso, conseguimos inserir na Equação de Gompertz um fator que
representa a ação de um determinado medicamento, com base em suas caracterı́sticas e, com isso, simular o comportamento da massa tumoral após
esse tratamento ser administrado. Dessa forma, também foi possı́vel simular o
comportamento da massa tumoral, considerando e também, desconsiderando a
ação do medicamento administrado, para que, com isso, pudéssemos fazer uma
comparação da eficiência desse tratamento.
Verificamos que o tratamento considerado aumenta o tempo e a qualidade de vida do paciente, uma vez que, ele retarda o crescimento da massa
tumoral por um longo perı́odo de tempo, tornando-o viável para possı́veis comparações com resultados de outros tratamentos, para que se possa chegar a um
tratamento ótimo, dentro das limitações médicas que ainda restringem o tratamento de cânceres.
Também esperamos que esse trabalho de pesquisa possa permitir uma
melhor compreensão da evolução celular de um tecido tumoral; servir de material de apoio para o ensino tanto de equações diferenciais em cursos de
graduação e pós-graduação e, também; de base para novas pesquisas na modelagem matemática da dinâmica de populações, em especial, à população de
células tumorais.
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Beecham Farmacêutica”, online.
O’Reilly, M. S., Boehm, T., Shing, Y., Fukai, N., Vasios, G., Lane, W. S.,
Flynn, E., Birkhead, J. R., Olsen, B. R., e Folkman, J. (1997). Endostatin:
An endogenous inhibitor of angiogenesis and tumor growth. Cell, 88:277–285.
Sachs, R. K., Hlatky, L. R., e Hahnfeldt, P. (2001). Simple ode models of
tumor growth and anti- angiogenic or radiation treatment. PERGAMON Mathematical and Computer Modelling, 33:1297–1305.
Spencer, S. L., Berrymanb, M. J., Garcia, J. A., e Abbott, D. (2004). An ordinary diferential equation model for the multistep transformation to cancer.
Journal of Theoretical Biology, 231:515–524.
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Resumo. Neste trabalho, foi elaborado um ı́ndice de fator de risco de incêndios
florestais utilizando a lógica fuzzy. A utilização de ı́ndices de perigo confiáveis
é essencial para um planejamento mais eficiente das medidas de prevenção
e para a adoção de ações rápidas e efetivas nas atividades de combate aos
incêndios florestais. Para isso, utilizou-se um sistema dinâmico p-fuzzy cujas
variáveis linguı́sticas de entrada são a umidade relativa do ar e a precipitação,
medidas diariamente, e a de saı́da é a variação do fator de risco (VRF). Após a
comparação entre o comportamento do fator de risco, calculado a partir de dados de umidade e precipitação da cidade de Rio Branco/AC, nos anos de 2005
e 2006, com o número de focos de calor registrados por satélites, verificou-se
que este fator de risco fuzzy possui uma boa resposta para representar o risco
de incêndios e também consegue, para as condições climáticas caracterı́sticas
da região Norte, um desempenho melhor que o ı́ndice do fator de risco de
Monte Alegre.

Palavras-chave: Incêndios Florestais; Lógica Fuzzy; Sistema Dinâmico
p-fuzzy.

1. Introdução
É indiscutı́vel a importância da floresta amazônica, não só para os povos
que nela vivem, mas para o restante do mundo. Os incêndios que nela ocorrem
deixam-na mais propensa a novos focos de calor, destroem a vegetação local e
prejudicam a população local que precisam dela para tirar seu sustento.
1 isaacdbs@yahoo.com.br
2 acfpjr@gmail.com
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No estado do Acre, durante o perı́odo seco do ano de 2005, parte das
queimadas causadas por fogos intencionais fugiu do controle e tornaram-se
incêndios que destruı́ram ou danificaram milhares de hectares de florestas. Estimativas feitas para a região leste do Acre, utilizando imagens de satélite,
indicam que foram queimados mais de 200.000 hectares de áreas abertas (pastos e áreas agrı́colas). De acordo com cálculos efetuados pela Defesa Civil do
Estado, o resultado dessas queimadas deste ano geraram prejuı́zos na ordem
de mais de cem milhões de reais (Brown e Vasconcelos, 2006). Por esse motivo,
o estudo deste trabalho foi realizado primordialmente a partir dos dados de
umidade, precipitação e número de focos de calor da cidade de Rio Branco/AC
no ano de 2005. Os dados referentes ao ano de 2006 foram utilizados somente
para verificação da qualidade dos resultados através da comparação do ı́ndice
com o número de focos de calor em outro ano.
A ocorrência e a propagação dos incêndios florestais estão fortemente
associadas a fatores climáticos. A utilização de dados meteorológicos precisos
é extremamente importante para o planejamento de prevenção e combate aos
incêndios florestais. Dentre as medidas preventivas existentes, a utilização de
um ı́ndice de perigo confiável é essencial para um planejamento mais eficiente
das medidas de prevenção e para a adoção de ações rápidas e efetivas nas
atividades de combate aos incêndios florestais (Nunes et al., 2006, 2008).
Pode-se utilizar os ı́ndices de perigo de incêndio para o estabelecimento
de zonas de risco, que possibilita um melhor planejamento das atividades de
prevenção contra incêndios florestais, a permissão para queimas controladas
em perı́odos que possuem menos riscos de incêndios, a estimativa do comportamento do fogo com vistas a adoção de técnicas de combate ao fogo que sejam
mais efetivas, a definição da estação de incêndios e a advertência pública do
grau de perigo, informando à população sobre os cuidados a serem tomados em
situações crı́ticas (Nunes et al., 2006, 2007, 2008).
Vários fatores de risco de incêndio são fórmulas determinı́sticas baseadas,
muitas vezes, em fatores climáticos, porém a combinação entre esses fatores e
a contribuição dos mesmos para o incêndio florestal é fundamentada em observações e conhecimentos prévios de pesquisadores e está propensa a ter um
maior grau de subjetividade. Por isso, resolveu-se criar um fator de risco de
incêndio florestal utilizando regras linguı́sticas da lógica fuzzy influenciado pela
fórmula de Monte Alegre.
Os fatores climáticos utilizados neste artigo são a umidade relativa do
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ar e a precipitação. A umidade atmosférica é um dos fatores mais importante
na propagação de incêndios florestais. Existe a constante troca de umidade
entre a atmosfera e o material combustı́vel e este último suficientemente úmido
inviabiliza a ocorrência e propagação do fogo. Em relação às precipitações, elas
são importantes pelo fato de manter o material florestal úmido, e da mesma
forma que a umidade do ar muito alta, dificulta ou torna impossı́vel o inı́cio e
propagação do fogo. Existe uma forte correlação entre incêndios e prolongados
perı́odos de seca, pois nesses perı́odos o material combustı́vel cede umidade
ao ambiente, tornando as condições muito favoráveis à ocorrência de incêndios
(Nunes et al., 2008).
Para a detecção de queimadas, riscos de fogo e previsão de chuvas, o
Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (CPTEC/INPE) utiliza diferentes satélites (sensores) para
produzir diariamente alguns dados essenciais. Estes sensores se baseiam em
emissões de radiação termal. Como nem sempre as fontes de alta emissão desta
radiação são queimadas, denominou-se essas fontes de focos de calor (Pantoja
e Brown, 2007; Vasconcelos et al., 2009).
A teoria dos conjuntos fuzzy foi introduzida em 1965 por Zadeh, quando
ele trabalhava com problemas de classificações de conjuntos que não possuı́am
fronteiras bem definidas (ou seja, a transição entre os conjuntos é suave e
não abrupta). As primeiras aplicações da lógica fuzzy datam de 1974, sendo
atualmente aplicada nas ciências ambientais, medicina, engenharia e em outras
ciências.

2. Objetivo
Obter um Fator de Risco de Incêndios Florestais a partir da análise de
dados reais de umidade e precipitação da cidade de Rio Branco/AC no ano de
2005, utilizando para isso, um sistema dinâmico fuzzy.

3. Metodologia
3.1

Conceitos Básicos

A lógica fuzzy trabalha com base em conceitos e situações incertos (Barros e Bassanezi, 2006). Com isso, os conjuntos fuzzy não possuem fronteiras
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bem definidas e são utilizados como um contraponto à limitação que os conjuntos clássicos apresentam ao serem aplicados em problemas cujas transições
entre classes acontecem de maneira suave. Um exemplo dessa transição é descrito na figura 1.

Figura 1: Comparação entre o pertencimento clássico (ou crisp) e o fuzzy Adaptado de www.mathworks.com
Na teoria de conjuntos clássica, a cada elemento de um subconjunto A
do conjunto U , associa-se uma função caracterı́stica ϕA dada por:
(
ϕA (x) =

1
0

se x ∈ A
se x ∈
/A

(3.1)

Na teoria dos conjuntos fuzzy, ao invés da função de pertinência ser
definida como ϕA (x) : U → {0, 1}, ela estende sua imagem para todo o intervalo
[0, 1]. Portanto, cada subconjunto fuzzy G de X é caracterizado por uma função
µG : U → [0, 1], denominada função de pertinência, associando a cada x ∈ U o
grau de pertinência µG (x) de x em G (Paula e Souza, 2007; Moraes, 2008).
Para Cecconello (2006), nas operações entre conjuntos fuzzy é comum
utilizar-se as variáveis linguı́sticas, que podem ser qualitativas ou quantitativas, cujos valores assumidos são subconjuntos fuzzy. A variável linguı́stica é
um substantivo (qualitativo) e seus valores são adjetivos. Os conjuntos fuzzy
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representam os estados da variável que, em geral, são expressos por valores
subjetivos como pequeno, muito, alto, etc. Por exemplo, neste artigo serão utilizadas as variáveis umidade e precipitação que assumem os estados: MUITO
BAIXA, BAIXA, MÉDIA, ALTA, MUITO ALTA, conforme os gráficos nas
figuras 2 e 3.

Figura 2: Variável Linguı́stica: Umidade Relativa do Ar (%)

Figura 3: Variável Linguı́stica: Precipitação Diária em mm

3.2

Sistema Baseado em Regras Fuzzy

Um sistema baseado em regras fuzzy, essencialmente, possui quatro componentes principais: um processador de entrada (ou fuzzificador), uma base de
regras fuzzy, um método de inferência fuzzy e um processador de saı́da (ou
defuzzificador), gerando um número real como sua saı́da (Ribaconka, 1999;
Peixoto, 2008). A Figura 4 ilustra um sistema fuzzy.
Nessa estrutura, o controlador faz a transformação de variáveis crisp
(ou clássicas) em valores fuzzy utilizando as variáveis linguı́sticas. Para essa
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Figura 4: Estrutura do Controlador Fuzzy retirada de Cecconello (2006)
transformação, um conjunto de inferências fuzzy é utilizado para as tomadas
de decisões, para depois haver uma transformação inversa do domı́nio fuzzy
para o domı́nio do mundo real. A fuzzificação é o processo no qual ocorre a
conversão dos valores de entrada do sistema para conjuntos fuzzy, com as respectivas faixas de valores onde estão definidos. É um mapeamento do domı́nio
de números reais para o domı́nio fuzzy, utilizando-se das variáveis linguı́sticas.
Já a base de regras fuzzy providencia uma maneira formal para representar as
estratégias, objetivos e informações utilizadas por especialistas na área, através
das suas experiências e associações empı́ricas. Este especialista auxilia na formulação de um conjunto de regras fuzzy, articulando as associações de entradas/saı́das linguı́sticas. (Peixoto, 2008; Shaw e Simões, 1999; Massad et al.,
2008)
O método de inferência utilizado neste trabalho é o de Mamdani, que
utiliza os operadores lógicos OU (modelado pelo operador máximo ∨) e os
operadores lógicos E e ENTÃO (modelados pelo operador mı́nimo ∧) em cada
regra individual da base de regras fuzzy. Para um sistema com mais de uma
regra, tem-se a contribuição de cada regra individualmente, de forma a se obter
a saı́da fuzzy (Gomide e Pedrycz, 1998; Peixoto, 2008).
A tı́tulo de ilustração, a forma de algumas das regras que compõem a
base de regras do controlador fuzzy utilizado neste trabalho foi definida da
seguinte maneira:
1. SE (Umidade é muito baixa) E (Precipitação é muito baixa) ENTÃO
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119

Variação do Fator Risco (VRF) é Alta Positiva.
2. SE (Umidade é baixa) E (Precipitação é média) ENTÃO Variação do
Fator Risco (VRF) é Média Positiva.
3. SE (Umidade é média) E (Precipitação é média) ENTÃO Variação do
Fator Risco (VRF) é Baixa Positiva.
4. SE (Umidade é baixa) E (Precipitação é muito alta) ENTÃO Variação
do Fator Risco (VRF) é Média Negativa.
5. SE (Umidade é alta) E (Precipitação é muito alta) ENTÃO Variação do
Fator Risco (VRF) é Alta Negativa.
A defuzzificação é o processo que permite a interpretação da distribuição
de possibilidade do conjunto de saı́da fuzzy de uma maneira quantitativa,
traduzindo esta saı́da num valor real que melhor a represente (Massad et al.,
2008; Barros e Bassanezi, 2006). O método do Centro de Gravidade ou Centróide é a técnica mais comum de defuzzificação. Pode ser compreendido como
uma média ponderada, utilizando a função de pertinência µA (x) como o peso
do valor x. Se x é discreto, então a defuzzificação do conjunto fuzzy A é
dada por:
X

µA (x).x

x

z̄ = X

µA (x)

(3.2)

x

E se x for contı́nuo, então,
Z
µA (x).x dx
z̄ = Zx

(3.3)
µA (x) dx

x

3.3

Sistema Dinâmico p-fuzzy
Denomina-se de sistema p-fuzzy ao sistema iterativo
(

xk+1 = f (xk )
x0 ∈ Rn dado

com f : Rn → Rn quase linear, isto é,

(3.4)
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f (x) = x + ∆(x)

(3.5)

com ∆(x) ∈ Rn obtido por um sistema baseado em regras fuzzy (Cecconello,
2006).
A estrutura do sistema dinâmico p-fuzzy é dada pela figura 5.

Figura 5: Estrutura do Sistema Dinâmico p-fuzzy retirada de Cecconello (2006)
No sistema dinâmico fuzzy proposto neste artigo, as variáveis linguı́sticas
de entrada são as funções citadas na subseção 3.1 e a saı́da é a função Variação
do Fator de Risco (V F R) cujo gráfico é dado pela figura 6. Tem-se também
x0 =

100
umidade(1)

(3.6)

sendo umidade(1) o valor da umidade relativa do ar no primeiro dia do ano.
A partir daı́, para cada dia k, ∆(xk ) = V RF (xk ) é calculado a partir das
funções de umidade e precipitação do k-ésimo dia e f (xk ) é o fator de risco
do k-ésimo dia.

Figura 6: Variável Linguı́stica Variação do Fator de Risco (VRF)
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Baseados em observações do comportamento do ı́ndice fuzzy em relação
aos dados referentes ao número de focos de calor obtidos por satélites, criouse a seguinte classificação do ı́ndice fuzzy quanto ao perigo de ocorrência de
incêndio, dado pela tabela 1
Tabela 1: Escala de perigo do Fator de Risco Fuzzy (FRF)
VALOR DO ÍNDICE FUZZY GRAU DE PERIGO
F RF = 0
Nulo
0 < F RF ≤ 5
Baixo
5 < F RF ≤ 10
Médio
10 < F RF ≤ 25
Alto
F RF > 25
Muito Alto

3.4

Fórmula de Monte Alegre

Criada em 1972, a partir de pesquisas realizadas pelo professor Ronaldo
Vieira Soares, a Fórmula de Monte Alegre surgiu utilizando dados da região
central do estado do Paraná, mais especificamente a partir de dados meteorológicos e de ocorrência de incêndios na Fazenda Monte Alegre, no municı́pio
de Telêmaco Borba. É o primeiro ı́ndice brasileiro de incêndios florestais e ainda
atualmente um dos mais importantes. (Nunes et al., 2009). Esse ı́ndice tem
como variáveis a umidade relativa do ar, medida às 13 horas, e a precipitação.
A sua equação básica é a seguinte:
FMA =

n
X
100
i=1

Hi

(3.7)

sendo n o número de dias do perı́odo de observação, Hi a umidade relativa do
ar em porcentagem e FMA a Fórmula de Monte Alegre.
Sendo acumulativo, o ı́ndice está sujeito às restrições de precipitação,
como mostra a Tabela 2.
Para exemplificar o uso da fórmula observe a tabela 3.
Note que a cada cálculo da F M A do dia k, tem-se que aplicar a restrição
dada na tabela 2 ao valor obtido no dia k − 1 e somar o fator 1/umidade(k),
sendo umidade(k) a umidade relativa do ar no dia k.
A interpretação do grau de perigo estimado pela FMA é também feita
através de uma escala dada pela Tabela 4.
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Tabela 2: Restrições à somatória da FMA, de acordo com a precipitação do
dia
CHUVA DO DIA (mm)
MODIFICAÇÃO NO CÁLCULO DA FMA
≤ 2, 4
Nenhuma
2, 5 a 4, 9

Abater 30% na FMA calculada na véspera e somar
(100/H)do dia.

5, 0 a 9, 9

Abater 60% na FMA calculada na véspera e somar
(100/H) do dia.

10, 0 a 12, 9

Abater 80% na FMA calculada na véspera e so mar
(100/H) do dia.

≥ 12, 9

Interromper o cálculo (FMA= 0) e recomeçar a somatória no dia seguinte.

Tabela 3: Exemplo de uso da Fórmula de Monte Alegre (FMA)
DIA

Umidade (%)

Precipitação (mm)

FMA
1
86

= 0, 0116

01

86

0,9

02

78

18

0+

03

72

4,8

0, 0128 ∗ 0, 7 +

04

87

11,9

0, 0228 ∗ 0, 2

1
78

= 0, 0128
1
= 0, 0228
72
1
+ 87
= 0, 016

Tabela 4: Escala de perigo da Fórmula de Monte Alegre
VALOR DA FMA GRAU DE PERIGO
≤1
Nulo
1, 1 a 3
Pequeno
3, 1 a 8
Médio
8, 1 a 20
Alto
> 20
Muito Alto

Calculou-se o FMA diariamente para Rio Branco/AC no ano de 2005,
utilizando os dados climáticos supracitados para a observação do comportamento de desse ı́ndice em relação ao Fator de Risco Fuzzy e aos dados de focos
de calor no mesmo ano.
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4. Resultados
Apesar de algumas caracterı́sticas comuns entre os dois ı́ndices de perigo
de incêndio, pois ambos têm como variáveis a umidade e a precipitação, e
aumentam seus valores exatamente no perı́odo de maior número de focos de
calor, existem diferenças entre o fator de risco de Monte Alegre e o elaborado
utilizando regras fuzzy. Como o ı́ndice fuzzy foi elaborado usando base de regras
e o de Monte Alegre utiliza uma regra determinı́stica que acumula valores nãonulos a cada dia “com pouca” chuva, essas diferenças ficam visı́veis nos gráficos
da figura 7.
Fatores de Risco de Incêndio Florestal Fuzzy e Monte Alegre em 2005 na cidade de Rio Branco
Fator de Risco Fuzzy
Fator de Risco Monte Alegre

50

100

150

200
Dias

250

300

350

400

Figura 7: Fatores de Risco de Incêndios Fuzzy e Monte Alegre no ano de 2005
na cidade Rio Branco.
Entretanto, quando se compara os focos de calor detectados por vários
satélites na cidade de Rio Branco/AC no ano de 2005, obtidos de INPE (2011),
verificou-se que o ı́ndice de Monte Alegre apresenta um crescimento aproximadamente “linear” durante o perı́odo de seca da região e não consegue representar determinadas variações do número de focos de calor como se observa
nos gráficos da figura 8.
O ı́ndice de perigo de incêndio elaborado usando variáveis linguı́sticas
fuzzy e um sistema dinâmico p-fuzzy consegue representar, apenas utilizando
os dados de umidade e precipitação, pequenas variações no número de focos de
calor e, durante o perı́odo de “seca”, exibe uma variação bem próxima daquela
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Fator de Risco de Incêndio Florestal Monte Alegre e Número de Focos de Calor em 2005 na cidade de Rio Branco
Fator de Risco Monte Alegre
Número de Focos de Calor
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Figura 8: Fator de Risco de Monte Alegre e Número de Focos de Calor em
2005 na cidade Rio Branco - Dados: INPE (2011)

Fator de Risco de Incêndio Florestal Fuzzy e os Dados de Número Focos de Calor na cidade de Rio Branco em 2005
Fator de Risco Fuzzy
Focos de Calor
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Figura 9: Fator de Risco Fuzzy e Número de Focos de Calor em 2005 na cidade
Rio Branco - Dados: INPE (2011)
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realizada pelo número de focos de calor. Para realizar os ajustes das bases
de regras, foram utilizados os conhecimentos de um especialista em estudos de
incêndios florestais e o comportamento dos dados de focos de calor detectados
por satélites em 2005 na cidade de Rio Branco/AC, como pode se observar nos
gráficos da figura 9.
Utilizando os dados meteorológicos de 2006, da mesma cidade, o Fator
de Risco Fuzzy responde de uma forma satisfatória, apresentando valores altos
no mesmo perı́odo da ocorrência de focos de calor e mesmo quando há um
pequeno número de focos, muitas vezes o fator de risco consegue “detectá-los”,
conforme observa-se nos gráficos da figura 10.
Fator de Risco de Incêndios Florestais Fuzzy e o Número de Focos de Calor em 2006 na Cidade de Rio Branco
Fator de Risco Fuzzy
Número de Focos de Calor
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Figura 10: Fator de Risco Fuzzy e Número de Focos de Calor em 2006 na
cidade Rio Branco - Dados: INPE (2011)

5. Conclusões
A partir de dados reais de umidade e precipitação, foi elaborado um
sistema dinâmico fuzzy que gerou um ı́ndice (Fator de Risco) que se ajusta
de forma satisfatória às condições climáticas da cidade de Rio Branco/AC.
Possivelmente, a Fórmula de Monte Alegre não teve uma resposta tão positiva
por ter sido criada para as condições climáticas do Estado do Paraná.
Apesar do modelo de Fator de Risco proposto nesse trabalho utilizar
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apenas duas variáveis (Umidade e Precipitação), a resposta foi boa, pois consegue atribuir altos valores de Fator de Risco exatamente no perı́odo em que
ocorrem os focos de incêndio e até mesmo quando existe um número pequeno
de focos isolados, o modelo consegue “prever” esse comportamento com valores
não-nulos.
O ajuste das bases de regras fuzzy do sistema dinâmico p-fuzzy foi realizado a partir das informações do ano de 2005, então é plausı́vel que o ı́ndice apresentasse um resultado melhor neste ano, porém como visualizamos no gráfico
da figura 10, em 2006, o ı́ndice também conseguiu assumir valores bem altos
justamente nos perı́odos em que há surgimento de poucos focos de calor e notase também que o ı́ndice fuzzy aumenta bastante no inı́cio do perı́odo de seca e
se reduz a zero após o término da mesma.
Em trabalhos futuros, pode-se utilizar esse ı́ndice fuzzy em modelagens
de propagação de incêndios florestais, analisar o fator de risco fuzzy aplicado às
condições climáticas de outras cidades do estado do Acre e da região amazônica,
além de, possivelmente, acrescentar outras variáveis que contribuem para o
aparecimento e propagação de focos de calor.
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monte alegre alterada (fma+) para o estado do paraná. Floresta, 37:1–14.
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Resumo. Neste artigo apresentamos uma análise da relação entre velocidade
de mutação e a efetiva seleção dos indivı́duos mais aptos em uma população
através de um modelo diferencial do processo de evolução de uma população
em um espaço de aspecto abstrato. Resultados indicam se a taxa de mutação
na escala de tempo da reprodução for suficiente para produzir uma grande
diferença no valor de adaptação do indivı́duos a seleção natural não será eficiente na seleção dos indivı́duos mais aptos.

Palavras-chave: Evolução; Modelo ; Equações Diferenciais; Taxa de
Mutação.

1. Introdução
Dadas as escalas de tempo em que ocorrem processos evolutivos, a observação direta de certos fenômenos se torna inviável. Dessa forma, modelos
matemáticos se apresentam como alternativas para a análise de processos evolutivos em diversas escalas de tempo. Diversos tipos de modelos foram desenvolvidos para a análise de fenômenos evolutivos, alguns baseados em sequências
que simulam o código genético (Kauffman e Levin, 1987; Taylor e Higgs, 2000),
outros buscam descrever a mudança na frequência de genótipos uma população
1 raul@unemat-net.br
2 wilson@ime.unicamp.br
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(Kimura, 1983) e outros ainda utilizam conceitos de teoria dos jogos para descrever processos evolutivos (Maynard-Smith, 1982). Cada uma dessas diferentes abordagens possui suas vantagens e qual é a mais eficiente depende do
contexto de aplicação do modelo.
Assis e Ferreira Jr. (2005) propuseram um modelo para descrever processos evolutivos em um espaço de aspecto abstrato. A natureza desse espaço
de aspecto também é dependente do contexto em que se aplique o modelo, mas
pode ser entendido como um espaço que representa alguma caracterı́stica (ou
aspecto) do indivı́duos, podendo ser uma medida fı́sica ou biológica (altura,
peso, curvatura do bico, etc.) ou simplesmente uma “posição” abstrata dos indivı́duos com relação a alguma caracterı́stica (dessa forma pode-se até mesmo
incluir caracterı́sticas subjetivas através de uma quantificação fuzzy).
Nosso interesse no presente artigo é analisar como a “taxa de mutação”
nesse espaço de aspecto abstrato influencia na seleção dos indivı́duos da população. Resultados clássicos obtidos por J. S. Haldane e R. A. Fisher (Gillespie, 1998; Hartl e Clark, 2007; Fisher, 1930) relacionam a frequência de uma
mutação deletéria com a taxa de mutação e os valores de adaptação relativos
do genótipo selvagem (wild type) e da mutação e indicam que no caso de valores
de mutação “moderados” a população chega a um equilı́brio nas frequências
dos genótipos. Em geral, esse tipo de análise do equilı́brio entre mutação
e seleção supões que a frequência do genótipo deletério permanece pequena,
desprezando fatores como geração de novas mutações deletérias e mutação de
volta ao genótipo selvagem.
De fato, esses fatores podem ser desprezados no caso de uma taxa de
mutação pequena e de uma desvantagem seletiva apreciável, entretanto, quando
a taxa de mutação for muito alta, ou a desvantagem (efeito deletério da mutação)
for muito pequena, os resultados não se aplicam. Dessa forma, utilizaremos um
modelo de espaço de aspecto para analisar essas relações, inclusive quando a
taxa de mutação for elevada.

2. O modelo
A seguir descrevemos as hipóteses que descrevem o modelo:
1. A população de distribui em um espaço de aspecto Ω.
2. Existe uma função f : Ω → [0, 1] que descreve o valor de adaptação do
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indivı́duo, relacionado com sua taxa de reprodução.
3. A meio em que se encontra a população possui recursos limitados e todos
indivı́duos competem pelos recursos.
4. Ao se reproduzir, indivı́duos produzem descendentes iguais ou semelhantes às suas caracterı́sticas descritas no espaço de aspecto.
As hipóteses acima são uma breve descrição dos mecanismos de seleção
natural propostos por Darwin, no século XIX. Dessa forma, nosso modelo estará
trabalhando com as hipóteses descritas acima, apesar de que as mesmas podem
ser modificadas e/ou relaxadas (por exemplo, são conhecidos exemplos em que
a hipótese (4) acima não é válida).
De forma a tornar a análise mais simples adotaremos o espaço de aspecto
como sendo Ω = [−L, L] ⊂ R. Assim, uma dinâmica que simula as hipóteses
acima é:
¶
µ
Z
∂u
∂ 2 [f (x)u]
u(x)dx/K
(2.1)
= rD
+ ru f (x) −
∂t
∂x2
Ω
onde r é a taxa máxima de reprodução, D o coeficiente mutação e K a capacidade máxima de suporte do meio. A equação (2.1) foi obtida inicialmente
através de um processo de discretização do espaço de aspecto e do tempo, sendo
descritas em detalhes em Assis e Ferreira Jr. (2005). A seguir apresentamos
uma rápida interpretação do modelo.
Separando os termos do lado direito da equação (2.1) temos:
Z
∂u
∂ 2 [f (x)u]
= rD
+
ruf
(x)
−
ru
u(x)dx/K
∂t
∂x2
Ω
|
{z
} | {z } |
{z
}
I

II

III

O termo I representa a geração de indivı́dos com caracterı́sticas semelhantes a
partir da densidade de indivı́duos u(x, t). O termo II representa a reprodução
dos indivı́duos de acordo com a densidade u(x, t), seus valores de adaptação
f (x) e a taxa máxima de reprodução r. O termo III representa uma mortalidade do tipo Verhulst, só que, neste caso o número total de indivı́duos
R
N (t) é dado pela integral Ω u(x, t)dx. São considerados dados do problema a
distribuição inicial dos indivı́duos u0 (x), os parâmetros r, D, K e a função de
adaptação f (x).
√
Utilizando uma adimensionalização na forma t∗ = rt, x∗ = x/ D e
√
u∗ = u D/K a equação (2.1) fica:
µ
¶
Z
∂u
∂ 2 [f (x)u]
=
+ u f (x) −
u(x)dx
(2.2)
∂t
∂x2
Ω̄

132

Assis & Ferreira Jr.

onde abandonamos os asteriscos nas variáveis por simplicidade de notação e
√
√
Ω̄ = [−L/ D, L/ D]. De agora em diante também escreveremos apenas Ω
para Ω̄.

3

Descrição do caso a ser analisado

O modelo descrito pela equação (2.2) é bastante geral e pode descrever
diversos casos relativos à evolução de uma população em um espaço de aspecto.
Nosso interesse é discutir uma situação especı́fica em que existe uma posição
no espaço de aspecto que possui um valor de máximo de adaptação e analisar
a influência do coeficiente de mutação D no estabelecimento dos mais aptos.
Para simular esse tipo de cenário, utilizaremos uma função f : Ω̄ → [0, 1]
com as seguintes caracterı́sticas:
1. x = 0 é ponto de máximo global de f .
2. f é par (simétrica em torno do ponto de maior adaptação)
3. f (x) ≈ 0 se x > δ.
com as caracterı́sticas acima, f descreve uma situação onde o valor de adaptação
é máximo em x = 0 e decai, sendo próximo de zero quando x → δ. Isso inclui
uma importante escala no modelo, pois estamos informando que uma modificação de δ no espaço de aspecto resulta em uma mudança significativa no
valor de adaptação do indivı́duo.
Queremos também que as condições de contorno não influenciem no processo de evolução, de modo que, idealmente, L = ∞.

4
4.1

Análise do modelo
Dinâmica para N (t)

A equação (2.2) é não linear, o que dificulta sua análise. Entretanto,
simulações numéricas e a coerência com o fenômeno biológico indicam que a
solução u(x, t) deve tender à uma solução estacionária u∗ (x), o que também
R
nos leva a um ponto estacionário N ∗ para N (t) = Ω u(x, t)dx.
Integrando ambos lados da equação (2.2) em relação a x:
£R
¤ Z £ 2
¤
Z
Z
Z
∂ Ω udx
∂ f (x)u
=
dx +
uf (x)dx −
udx
u(x)dx
∂t
∂x2
Ω
Ω
Ω
Ω
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como

R

Ω

udx = N (t), temos:
dN
=
dt

mas

Z

Ω

Z

Ω

∂ 2 [f (x)u]
dx +
∂x2

Z

Ω

uf (x)dx − N 2

¯ b
∂ 2 [f (x)u]
∂ [uf (x)] ¯¯
dx = lim
b→∞
∂x2
∂x ¯−b

simulações numéricas e o formato esperado para u(x) indicam que
∂ [u(x)f (x)]
→ 0 se |x| → ∞. Assim, temos a seguinte dinâmica para N (t):
∂x
Z
dN
=
u(x, t)f (x)dx − N 2
(4.3)
dt
Ω
utlizando a hipótese de que u(x, t) → u∗ (x) temos que N ∗ deve satisfazer:
sZ
N∗ =

u∗ (x)f (x)dx

(4.4)

N(t) (1: capacidade de suporte máxima)

Ω

2

1.5

1

0.5

0
0

2

4
6
8
Tempo (escala de tempo de reprodução)

10

Figura 1: Simulações numéricas do modelo. Gráfico de N (t) para diferentes vaR
lores de N (0) = Ω u0 (x)dx. Observe como todas tendem ao valor estacionário
qR
N∗ =
u∗ (x)f (x)dx.
Ω
Na figura 1 apresentamos trajetórias de N (t) calculadas através da aproximação numérica da solução u(x, t) de (2.2) com diferentes valores de N (0) =
R
u (x)dx, a figura ilustra como as trajetórias tendem ao valor estacionário
Ω 0 q
R
u∗ (x)f (x)dx
N∗ =
Ω
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Figura 2: Esboço de G(N, t) = dN/dt em função de N . Na verdade G(N, t)
depende de u(x, t), mas será positiva quando N ≈ 0 e negativa se N > 1,
gerando um ponto estacionário N ∗ entre 0 e 1. Esse ponto é estacionário
porque u(x, t) tende à uma distribuição estacionária u∗ (x).
A garantia da existência do ponto estacionário pode ser deduzida obserR
vando-se que, como f (x) ≤ 1 temos que Ω u(x, t)f (x)dx ≤ N (t), logo se
dN
N (t) > 1,
≤ N − N 2 < 0. Além disso, se N ≈ 0, temos que:
dt
Z
Z
Z
dN
=
u(x, t)f (x)dx −
u(x, t)N (t)dx =
u(x, t) (f (x) − N (t)) dx
dt
Ω
Ω
Ω
mas N (t) não depende de x, logo, se N (t) ≈ 0, o termo f (x)−N (t) será positivo
na maior parte do domı́nio, desde que N (t) seja pequeno o bastante, dessa forma
R
a integral Ω u(x, t) (f (x) − N (t)) dx será positiva e dN/dt também. Levando
essas informações em conta, podemos esboçar um gráfico de dN/dt em função
de N , que apresentamos na figura 2.

4.2

Distribuição estacionária

Simulações numéricas e a natureza biológica particular da formulação
do modelo sugerem que a solução u(x, t) deve tender a uma distribuição estacionária u∗ (x). Dessa forma, levando-se em conta as equações (2.2) – equação
de dinâmica u(x, t) – e (4.4) – equação para N ∗ – temos que u∗ deve satisfazer:
d2 [f (x)u]
+ u(f (x) − N ∗ ) = 0
dx2

(4.5)
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que é uma equação linear em u.
A análise do modelo pode tomar diversas direções, uma vez que o mesmo
representa um processo generalizado de evolução de uma população em um
espaco de aspecto. Neste trabalho em particular, estamos abordando a questão
da relação entre taxa de mutação (no modelo representada pelo coeficiente de
mutação D) e seleção dos indivı́duos mais aptos (neste caso representados pelos
indivı́duos com caracterı́stica x = 0, que é o ponto de máximo de f ). Dessa
forma, é de nosso interesse determinar se a distribuição estacionária terá o
ponto de máximo em x = 0, coincidindo com o ponto de máximo de f ou se
tomará outra forma, dependendo do coeficiente de mutação.
Uma vez que estamos interessados no comportamento assintótico da
solução estacionária u∗ (x) com x → 0, utilizaremos a expansão em séries de
u∗ e f em torno do ponto x = 0 para obter uma aproximação da solução. Por
hipótese, f é par, de forma que todos os termos de potência ı́mpar são nulos,
além disso, u∗ também é par, pois a equação (4.5) é simétrica em torno da
origem (fazendo y = −x, e utilizando o fato de f ser par obtemos exatamente
a mesma equação para u(y)). Dessa forma, a expansão para f e u∗ fica:
f (x) =

∞
X

f2n

n=0
P∞
n=0

u∗ (x) =

x2n
(2n)!
a2n x2n

onde f2n = f 2n (0). Utilizando a equação (4.5), obtemos as relações de recursão:

a0 f0 + 2a2 f0 + a0 f2 − a0 N ∗ = 0

(4.6)

a2 f0 + 12a4 f0 + (a0 f2 )/2 + 6a2 f2 + (a0 f4 )/2 − a2 N = 0

(4.7)

∗

Como estamos interessados no comportamento assintótico de u∗ quando
x → 0, utilizaremos apenas a relação (4.6), obtendo.
a2 = −a0

(f0 + f2 − N ∗ )
2f0

(4.8)

¡
¢¯
como 2a2 = d[u∗ (x)]/dx2 ¯x=0 , a solução terá um ponto de máximo em x = 0
se a2 < 0, ou seja:
f0 + f2 > N ∗
(4.9)
Para entender o significado da inequação (4.9) devemos observar a escala
δ de variação de f . O significado biológico de δ é a distância no espaço de
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Figura 3: Gráficos de u∗ (x) para diferentes valores de δ. A população
tende a se distribuir uniformemente se
f tende à uma constante (δ → ∞).
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Figura 4: N ∗ em função de δ. Se
f (0) = 1, N ∗ → 1. Conforme δ → ∞,
N ∗ tende a f (0). Neste caso f (x) =
2
2
e−x /δ .

aspecto que a população deve percorrer para que ocorra uma grande variação
no valor de adaptação (f (0) ponto de máximo, f (±δ) ≈ 0). Tanto f2 como
N ∗ são funções de δ. f2 descreve como o valor de adaptação decai em torno
do ponto de máximo em função de x. Para notar que N ∗ também depende de
δ, basta tomar o caso extremo em que δ → ∞, neste caso f tende a um valor
constante, e a distribuição da população tende à uma distribuição uniforme
com N (t) → f (0), como na figura 4. Na figura 3 apresentamos alguns gráficos
que representam qualitativamente essas relações.
O que pode ser observado através da figura 3 é que, conforme a escala
δ tende a infinito, a seleção é muito fraca e a população tende a se distribuir
uniformemente pelo espaço de aspecto, com N ∗ atingindo o valor máximo de
f . Portanto, a inequação (4.9) representa uma condição sobre a escala δ de
mudança no valor de adaptação e a estabelecimento dos mais aptos.
Para ilustrar a validade do critério, nas figuras 5 e 6 apresentamos
duas aproximações numéricas da solução estacionária u∗ (x) e da aproximação
ū(x) = a0 + a2 x2 . Observamos como a mudança de concavidade coincide com
a aparição de dois picos na solução estacionária.
A região de validade da inequação f0 + f2 > N ∗ depende de como f e
N variam em função de δ, na seção a seguir, analisamos mais a fundo o caso
2
particular em que f (x) = f0 e−(x/δ) .

4.3

Um caso particular
2

Nesta seção, analisaremos o caso em que f (x) = f0 e−(ǫx) onde ǫ =
1/δ. Neste caso, temos que f2 = f ′′ (0) = −2f0 ǫ2 , dessa forma, para melhor
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Figura 5: Se a2 > 0, u∗ (x) tem um
ponto de mı́nimo em x = 0 e os
mais aptos não aparecem em maior
frequência na população. Aproximação numérica para u∗ (x).
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Figura 6: Se a2 < 0, u∗ (x) tem um
ponto de máximo em x = 0 e os mais
aptos são os mais frequentes na população. O ponto de máximo de u∗ (x) e
f (x) coincidem.

interpretar a inequação (4.9) necessitamos de uma aproximação para N ∗ em
função de ǫ. Nesta seção trabalharemos com aproximações de N ∗ e u∗ (x)
mas, para não sobrecarregar a notação utilizaremos as próprias variáveis para
denotar suas aproximações.
Para obter tal aproximação utilizaremos a suposição de que a solução
2
estacionária pode ser aproximada por u(x) = u0 e−(θx) , de forma que as
variáveis N ∗ , θ e ǫ estão relacionadas. Para obter uma aproximação para essas
relações, utilizamos a equação para a solução estacionária:
d2 [f (x)u(x)]
+ u(x)(f (x) − N ∗ ) = 0
dx2
R
√
como N ∗ = Ω u(x)dx = u0 π/θ, temos:
´
³
√
2 2
2 2
u0 f0 /ex ǫ − πu0 /θ /ex θ +
¢
2 2
2 ¡
f0 u0 e−x (ǫ +θ ) −2ǫ2 − 2θ2 + (−2xǫ2 − 2xθ2 )2 = 0

(4.10)

desenvolvendo a equação acima em séries de potências e agrupando os termos
de ordem um e dois obtemos duas equações:
f0 u0 − 2f0 u0 ǫ2 −

√

πu20 /θ − 2f0 u0 θ2 = 0

¡
¢ √
f0 u0 6ǫ4 − ǫ2 − θ2 + 12ǫ2 θ2 + 6θ4 + πu20 θ = 0

(4.11)
(4.12)

da equação (4.11) obtemos u0 em função de ǫ e θ:
u0 =

f0 θ(1 − 2ǫ2 − 2θ2 )
√
π

(4.13)
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utilizando a equação de ordem 2 (4.12) obtemos a relação de θ e ǫ:
p
√
−5ǫ2 + 4ǫ2 + ǫ4
θ=
(4.14)
2
√
Finalmente, da relação N ∗ = πu0 /θ, obtemos uma aproximação para N ∗ :
³
´
p
f0 2 + ǫ2 − ǫ2 (4 + ǫ2 )
N∗ ∼
(4.15)
=
2

1

*
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´
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p
2
f0 2 + ǫ − ǫ2 (4 + ǫ2 ) /2 e valores numéricos de N ∗ . Conforme ǫ → 0 o
erro tende a zero.
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Figura 8: Comparação entre aproximação numérica e aproximação na
2
forma u(x) = u0 e−(ǫx) . ǫ = 0.1.
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Figura 9: Comparação entre aproximação numérica e aproximação na
2
forma u(x) = u0 e−(ǫx) . ǫ = 0.05.

Na figura 7 apresentamos uma comparação entre os valores de N ∗ obtidos
através de simulação numérica do modelo e aqueles obtidos através da aproximação fornecida pela equação (4.15). Nas figuras 8 e 9 apresentamos uma
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comparação entre a solução obtida através da aproximação u(x) = u0 e−(ǫx) e
a solução numérica.
Voltando à inequação que fornece a condição para que u∗ (x) tenha um
ponto de máximo em x = 0 , temos que se f0 − 2f0 ǫ2 > N ∗ (ǫ) então ocorre a
seleção dos mais aptos. Desenvolvendo N ∗ em torno de ǫ = 0, temos
¡
¢
N∗ ∼
= f0 1 − ǫ + ǫ2 /2 + O(ǫ3 )

(4.16)

de onde obtemos a condição ǫ < 2/5 para que ocorra seleção dos mais aptos.
Voltando ao parâmetro adimensional δ, temos a condição δ > 5/2, onde δ é a
escala da variação da função de adaptação f em termos da variável adimen√
sional. Se voltarmos à variável original temos que δ = ∆/ D, onde ∆ é a
√
escala de mudança de valor de adaptação de f e D é a distância de modificação das caracterı́sticas dos indivı́duos na escala de tempo da reprodução.
Assim, a condição para seleção dos mais aptos fica:
√
(4.17)
∆ > 5 D/2
que relaciona o coeficiente de mutação com a escala de mudança no valor de
adaptação. Um coeficiente de mutação muito elevado impede que o processo
de seleção natural selecione os indivı́duos mais aptos.

5. Conclusões
O modelo de espaço de aspecto do tipo descrito pela equação (2.1) é uma
forma distinta de abordagem da dinâmica de processos evolutivos e ainda deve
ser explorado com mais profundidade de forma que os paralelos entre os resultados obtidos com o mesmo e os modelos clássicos sejam esclarecidos. Neste
estudo em particular, o modelo parece confirmar o equilı́brio entre mutação e
seleção previsto pelos modelos de frequências de genótipos quando a taxa de
mutação não é excessivamente alta, apontando para uma falha na seleção dos
mais aptos quando a taxa de mutação é muito elevada.
A relação em (4.17) foi obtida para um caso particular da função de
adaptação e através do uso de aproximações. É esperado que, com modificações
da relação de f com δ (isto é, a ordem com que f decai em função de δ)
ou mudanças nos métodos de aproximação, existam modificações no formato
√
especı́fico da relação entre as escalas ∆ e D. Reservamos um estudo mais
detalhado dessas relações para trabalhos futuros mas acreditamos que o mesmo
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resultado geral deve permanecer, isto é, se a taxa de mutação for muito alta
em comparação com a mudança nos valores de adaptação, não há seleção dos
mais aptos.
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Resumo. A bovinocultura de corte no Brasil apresenta-se como predominantemente extensiva, ocupando grandes áreas naturais transformadas em pastagens. Seus impactos negativos já são sentidos como a perda de área de biomas
brasileiros, prejudicando espécies da fauna e da flora que sofrem com a perda
de habitats. Uma alternativa para a diminuição da área ocupada é a intensificação dessa produção pecuária, buscando maior produtividade; porém, ela
requer um aumento no consumo de água e de suplementação para os animais;
suplementos, que hoje, são baseados em farelo de soja e milho, principalmente.
O desvio de altas quantidades de água para atividades econômicas pode causar
sua falta no futuro, a produção de soja já vem causando altas taxas de desmatamento no cerrado e uma crescente intensificação da pecuária poderia significar um aumento da produção desse cultivo, exigindo uma maior área de
plantação. Neste trabalho elaboraram-se três modelos matemáticos,através
de um sistema baseado em regras fuzzy, relacionando a área demandada por
animal, a água utilizada diretamente por animal(dessedentação, limpeza do
ambiente) e a quantidade de soja ingerida por animal, nos diferentes sistemas
de criação de gado de corte, de forma que possa se fazer uma análise da pressão
ambiental de cada sistema de produção a partir dessa variáveis .
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1. Introdução
A bovinocultura é desenvolvida em vários estados do paı́s, englobando
cerca de 225 milhões de hectares e um rebanho de aproximadamente 195,5
milhões de cabeças (Cezar et al., 2005), sendo a de corte, um dos pilares da
economia brasileira, representando 8,7% do PIB em 2004 (Mendes et al., 2006).
Sua expansão, porém, é muito questionada, dado o alto grau de desmatamento
associado a ela. Na Amazônia Legal, a pecuária bovina ocupava por volta de
3% da área total em 1970; representou mais de 10% em 2003, e mais de 70%
das áreas desmatadas em 1995, devido ao crescimento das áreas de pastagem
(Margulis, 1987). No Pantanal, calculou-se que 8,8% da área total, em 2000,
era de área desmatada para a ocupação de pastagens cultivadas (Padovani
et al., 2004). Em 2005, as pastagens plantadas ocupavam 500000 km2 do
Cerrado, uma área equivalente ao tamanho da Espanha (Klink e Machado,
2005). A degradação desses ambientes naturais para a ocupação por pastagens
representa uma grande ameaça à biodiversidade, devido à perda de habitats. Os
sistemas de produção pecuária, baseando-se no regime de alimentação, podem
ser classificados em 3 tipos:
- Extensivo: Grupo que representa 80% dos sistemas produtivos de carne
bovina brasileira, utilizando-se apenas de pastagens nativas ou cultivadas
como fonte energética e protéica (Cezar et al., 2005).
- Semi-Extensivo: A base alimentar também se constitui das pastagens nativas ou cultivadas, porém, há uso de suplementos minerais, protéicos e
energéticos. Os animais são suplementados em diversas fases do crescimento, esperando-se alcançar uma pecuária de menor ciclo (Cezar et al.,
2005).
- Intensivo: Além da alimentação baseada em pastagens e suplementação
alimentar, também ocorre o confinamento, a partir do qual se procura
usar alimentos volumosos para diminuição do custo (Cezar et al., 2005).
Em 2008, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Brasileiro
aprovou o facilitamento de crédito rural a pecuaristas que trocassem o sistema
de criação de gado extensivo pelo intensivo, alegando a redução da pressão
sobre áreas florestais e a maior produtividade proporcionada pelo último (Castanho, 2008). Alguns pesquisadores também afirmam que a pecuária intensiva
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passa a ser mais rentável que a extensiva em larga escala (5 mil unidades animais)(Barreto e Silva, 2009). Guilherme Leite Dias, professor da FEA/USP
afirma que o sistema intensivo é uma das alternativas para diminuição da destruição de áreas da Amazônia pelo gado, tendo uma maior produtividade
(Costa, 2009).
Dessa forma a intensificação da pecuária bovina com confinamento mostrase como uma alternativa para aumentar a produtividade utilizando-se de menor
área, o que diminuiria, teoricamente, o desmatamento. Porém, deve se levar
em consideração que uma pecuária intensiva aumenta a demanda de água e
de suplementos alimentares, baseados em farelo de soja e milho (Cezar et al.,
2005). A alimentação de animais como porcos e frangos, que é baseada em
milho e soja, já se apresenta como um problema, pois aumenta os preços desses
cultivos no mercado, além de se tornar uma fonte competitiva de área utilizada
para alimentação com o homem (Alcade et al., 2009).
Além disso, a produção de soja possui grande impacto em áreas naturais como no bioma do Cerrado, sendo que, nos perı́odos de 2000/2001 ocupava 19,2% da área total, contribuindo fortemente para a mudança da cobertura do bioma (Anderson et al., 2003). Além da questão alimentar, a atividade da pecuária intensiva possui grande consumo de recursos hı́dricos para
dessedentação de animais, higiene, limpeza de instalações e controle térmico do
ambiente , gerando forte pressão na captação desse recurso (Fraiha, 2006).
Em seu relatório ”Eating our future:The environmental impact of industrial animal agriculture”para a World Society of protection of animals da
ONU, em 2008, Michael Appleby destaca que a produção intensiva não pode
ser considerada ecologicamente sustentável, pois continua poluindo o ar através
de gases emitidos pelos animais e a água através de dejetos animais; além disso,
também é citado o elevado consumo de água nesse tipo de produção em relação
a produção extensiva (Pachauri, 2008). Nesse trabalho nosso interesse será relacionar a demanda desses recursos(área, água e soja) com cada um dos sistemas
de produção citados através de sistemas baseados em regras fuzzy.

2. Objetivos
O objetivo desse trabalho é estabelecer uma relação entre a quantidade
de água consumida diretamente pelo animal, a quantidade de soja na alimentação e a área ocupada pelo gado de corte com os sistemas de alimentação
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extensivo, semi-intensivo e intensivo, através de um sistema baseado em regras
fuzzy, ou seja modelagem matemática utilizando a teoria dos conjuntos fuzzy,
para que posteriormente, os modelos elaborados permitam avaliar o sistema
de produção que possui menor impacto ambiental em relação aos parâmetro
analisados.

3. Metodologia
3.1

Coleta de dados
A coleta de dados foi feita em três etapas:

1. Contamos com o auxı́lio dos seguintes pesquisadores na área para se
preencher a tabela 1: Dra. Valéria Pacheco (Embrapa Gado de Corte);
Dr.Ivanor Nunes Prado(UEM); Dr. Antonio Branco(UEM); Dr. Sérgio
Raposo de Medeiros (Embrapa Gado de Corte); Dr.Fernando Paim (Embrapa Gado de Corte).
2. Foram visitadas duas fazendas:
– Fazenda São Francisco: A Fazenda San Francisco, proprietário Helio
Coelho, situa-se no estado do Mato Grosso do Sul, municı́pio de
Miranda, ao final da Serra da Bodoquena. A propriedade desenvolve
a pecuária bovina intensiva, utilizando as raças Nelore, Montana e
Senepol, formando um rebanho de 3500 a 5000 cabeças, com uma
pastagem de 2500 hectares constituı́da por braquiarão, Tanzânia e
Brachiaria decumbes.
– Fazenda Floresta: situada no municı́pio de Lupércio, estado de
São Paulo, proprietário Carlos Bottino, desenvolve a atividade de
pecuária de corte extensiva, contando com um rebanho de 500 cabeças de gado nelore e 220 hectares de pastagem Brachiaria.
3. Também foi feita uma coleta de dados na empresa de engorda de bovinos,
Invernada SSA, proprietário Éberson Barnabé, e na literatura disponı́vel.

3.2

Modelos fuzzy

Utilizando os dados obtidos, elaboraram-se 3 modelos baseados em sistemas fuzzy, um para cada sistema de produção, a partir da ferramenta Toolbox
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Fuzzy do MatLab, tendo como variável de entrada a quantidade de animais:
“Número de animais”; e variáveis de saı́da: “Água”, “Área” e “Soja” (este
último apenas para os sistemas semi-intensivo e intensivo).
Basicamente, um sistema fuzzy possui quatro componentes: um processador de entrada, um conjunto de regras lingüı́stica, um método de inferência
fuzzy e um processador de saı́da (Peixoto et al., 2008).
A base de regras é composta por uma coleção de proposições condicionais fuzzy na forma de regras se-então. Especialistas do fenômeno analisado
fornecem as informações para se formular o conjunto de regras fuzzy que ativa
as associações de entradas/saı́das linguisticas(Peixoto et al., 2007).
O método de inferência utilizado foi o de Mamdani, que agrega as regras
através do operador lógico ”OU”, modelado pelo operador máximo(∨) e em
cada regra , os operadores lógicos ”E”e ”ENTÃO”são modelados pelo operador
mı́nimo(∧)(Peixoto et al., 2008). Para a defuzzificação, utiizou-se o método
do Centro de Gravidade, onde foi atribuı́do um peso a cada valor de C(zi ),
indicando o grau de compatibilidade de zi com o conjunto fuzzy C.
Para maior entendimento sobre os fundamentos da teoria de conjuntos
e sistemas fuzzy sugerimos a leitura de Barros e Bassanezi (2006); Klir e Yuan
(1995); Zadeh (1965).

4. Resultados
4.1

Descrição dos sistemas de producao

– Sistema Extensivo: Como observado na literatura consultada e pela visita
à Fazenda São Pedro, os animais são soltos no pasto e não recebem nenhum tipo de suplementação protéica. O animal é abatido entre 3 e 4
anos.
– Sistema Semi-Intensivo: No sistema semi-intensivo, o animal sai da desmama com um peso médio de 195,8 kg e entra em um sistema de suplementação em pasto durante a seca, terminando o perı́odo com uma
média de 273,3 kg. Passa o perı́odo das chuvas no pasto para posteriormente, na segunda seca, entrar no perı́odo de engorda, iniciando com um
peso médio de 392 kg e saindo com um peso médio de 470,8 kg para ser
abatido.
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– Sistema Intensivo: No sistema intensivo, o animal saı́ da desmama com
um peso médio de 195,8 kg e entra em um sistema de suplementação em
pasto durante a seca, terminando o perı́odo com uma média de 273,3 kg.
Passa o perı́odo das chuvas no pasto para posteriormente, na segunda
seca, entrar no perı́odo de confinamento, iniciando com um peso médio
de 352,6 kg e saindo com um peso médio de 467,6 kg para ser abatido.

4.2

Organização dos dados obtidos

Foram calculadas as médias e os desvios padrões de todos os dados obtidos chegando-se à tabela 1, que expressa as exigências de um animal durante
toda sua vida, em relação às variáveis estudadas:
Tabela 1: Dados coletados e organizados para cada um dos sistemas de
produção pecuária expressando a demanda de recursos de cada animal durante
toda sua vida em cada sistema de produção.
Extensivo
Semi Intensivo
Intensivo
Quantidade
38939, 8 ± 4895, 8 21638, 0 ± 3622, 4 20915, 4 ± 3260, 9
total de água
(L/animal)
0
123, 1 ± 33, 8
139, 3 ± 51, 5
Quantidade
total de soja
(kg/animal)
1 a 1,67
0,25 a 1
0,125 a 0,25
Quantidade de
área utilizada
(ha/animal)

4.3

Formulação do modelo Fuzzy

A partir da tabela 1, elaboraram-se os modelos matemáticos, tendo como
caracterı́sticas:
– A criação das variáveis qualitativas baseou-se na informação dos especialistas, da literatura e das fazendas criadoras de gado.
– A incerteza nos conjuntos da saı́da “Área” levou em conta o intervalo
inteiro de variação dos valores, pois os dados não apresentam distribuição
normal.
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– A incerteza nos conjuntos de saı́da “Água” e “Soja” abrangeu duas vezes
o desvio padrão dos valores obtidos na tabela 1 ( intervalo que contém
95% dos dados), pois os dados possuem distribuição normal.
– A quantidade de conjuntos fuzzy escolhida foi devido a um fator principal:
As diferenças entre os intervalos de incerteza de menores e maiores valores
alcançados por cada sistema de produção são muito altas, por exemplo,
uma quantidade de 100.000 animais no sistema extensivo ocupa uma área
de 100.000 a 170.000 hectares enquanto que a mesma quantidade de animais no sistema intensivo ocupa entre 12.500 a 25.000 hectares.
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Para cada um dos três modelos foram criadas regras diferentes, dezenove
regras para cada um, baseando-se nas informações dos especialistas e dados
adquiridos nas visitas técnicas e literatura disponı́vel. As regras elaboradas são
do tipo:
Se o Número de animais é Baixo então a Área é Pouca, então a Água é Baixa1;
Se o Número de animais é Muito Alto então a Área é Muita, então a Água é
Muita (Sistema Extensivo).
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Se o Número de animais é Baixo então a Área é Pouca3, então a Água é
Baixa2; então a Soja é Média2; Se o Número de animais é Muito Alto então a
Área é Alta, então a Água é Média Alta; então a Soja é Muito Alta (sistema
Semi-Extensivo).
Se o Número de animais é Baixo então a Área é Pouquı́ssima4, então a Água é
Baixa2; então a Soja é Média2; Se o Número de animais é Muito Alto então a
Área é Pouca2, então a Água é Média Alta; então a Soja é Muito Alta (Sistema
Intensivo).
Cada uma das atribuições (ex: “Muito Alta”, “Média Alta”), foram
modeladas matematicamente por um conjunto fuzzy através de uma função
de pertinência triangular, definida a partir das informações e dados coletados
(figuras 1, 2, 3 e 4).
A validação dos modelos com dados reais indicou que os valores fornecidos correspondem aos esperados dentro do valor da incerteza (tabela 2):
Tabela 2: Valores fornecidos de área, água e soja pelos modelos para um determinado número de animais em cada sistema de produção
Água
Soja (109 kg)
Sistema
Número de Área
(1012 L)
animais (106 ) (106 ha)
10
13,8
0,469
Extensivo
50
97,2
1,72
100
157
3,56
Semi10
4
0,174
1,97
Intensivo
50
20
1,13
7,05
100
57,5
2,51
18,6
10
2
0,174
1,97
Intensivo
50
6,82
1,13
8,83
100
20
2,51
18,6

5. Conclusões
Pelos dados e pelo modelo verificou-se que a intensificação da produção
levou a uma diminuição da área utilizada(principalmente no sistema intensivo)
e um aumento na quantidade de soja consumida .A quantidade de água, porém,
diferentemente do esperado na literatura consultada, diminuiu com o aumento
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da intensificação, devido ao ciclo de vida maior no sistema extensivo, e por
analisarmos apenas a quantidade de água utilizada diretamente pelo animal.
O artigo sugere que a utilização da Teoria Fuzzy é uma ferramenta capaz
de representar a demanda de cada um dos sistemas de produção de pecuária
em relação aos recursos estudados, o que vem a possuir grande importância
para entender a pressão que cada sistema possui no ambiente. Destaca-se a
facilidade do método matemático e a participação de especialistas na área,
tanto na formulação dos modelos como em sua análise.
O próximo passo agora será realizar simulações computacionais, variando
o número de animais em cada sistema, e verificar, com a ajuda dos especialistas, se o aumento de soja verificado nos sistemas semi-intensivo e intensivo(em
conjunto dos valores de área e água gastas com essa cultura) é menos impactante ambientalmente que o aumento de área e água utilizada diretamente por
animal devido à pecuária extensiva.
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Matemática Aplicada e Computacional (TEMA), 8:119–128.

Bovinocultura de corte: uma avaliação dos recursos ...

151

Peixoto, M. S., Barros, L. C., e Bassanezi, R. C. (2008). Predator-prey fuzzy
model. Ecological Modelling, 214:39–44.
Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Informat.Control, 8:338–353.

152

Garcia & Peixoto

Biomatemática 21 (2011), 153–162

ISSN 1679-365X

Uma Publicação do Grupo de Biomatemática IMECC – UNICAMP

Modelo Matemático da Transmissão de Dengue
Ana Paula P. Wyse1,
UFRRJ-Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro,
23.890-000, Seropédica/RJ.
Amaury O. Gemaque2, Guzman E. I. Chamilco3,
UNIFAP-Universidade Federal do Amapá – 68.902-280, Macapá/AP.

Resumo. Neste artigo é apresentado um modelo matemático que descreve
a transmissão de dengue entre humanos e mosquitos, considerando as formas
clássica e hemorrágica da doença. A forma clássica não é letal; já a forma hemorrágica pode levar o paciente à morte. São usados parâmetros da literatura,
e os cenários obtidos através das simulações numéricas do modelo ilustram um
ciclo da doença, mostrando sua evolução ao longo desse período.

Palavras-chave: Dengue, Modelo matemático.

1. Introdução
A dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. A
Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que entre 50 a 100 milhões de
pessoas se infectem anualmente, em mais de 100 países, de todos os continentes,
exceto a Europa. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20
mil morrem em conseqüência desta enfermidade (ver: World Health Org., 2008).
Trata-se de uma doença infecciosa trasmitida de uma pessoa contaminada
para uma pessoa suscetível atráves da picada da fêmea do mosquito Aedes
aegipty; também ocorrem relatos de transmissão por Aedes albopictus, mas em
menor escala (ver: Consoli e de Oliveira, 1988).
A dengue é causada por um arbovírus, e são conhecidos quatro sorotipos
de dengue: DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4(ver: Martins e Castiñeiras, 2008).
1 anawyse@ufrrj.br

2 gemaque83@yahoo.com.br
3 isla@unifap.br

154

Wyse, Gemaque & Chamilco

Uma vez contaminada por um destes sorotipos, o paciente adquire imunidade permanente ao sorotipo já contraído e imunidade temporária para os
demais sorotipos (ver: Anderson e May, 1991). Assim, é possível contrair
dengue até quatro vezes.
São comuns duas formas de manifestação da doença: clássica e hemorrágica. A dengue clássica é a forma mais leve da doença. O indivíduo apresenta
sintomas semelhantes aos da gripe como febre, dores de cabeça, fraqueza muscular, náuseas e perda de apetite. Já o dengue hemorrágico é grave, podendo
ser letal. Além dos sintomas presentes na forma clássica, são observado no
paciente sangramento pelo nariz, boca e gengiva, vomito com ou sem sangue,
pele pálida, fria e úmida e dificuldade respiratória, podendo ocorrer um choque
entre o 3o e o 7o dia.
O verão é a época do ano em que se registra o maior número de casos de
dengue, pois o calor e a água acumulada pelas chuvas favorecem a proliferação
do mosquito. Enquanto que neste período o ovo pode chegar a fase adulta em
10 dias, no inverno ele pode levar mais de 30 dias; além disso, na ausência
de água os ovos podem sobreviver em ambiente seco por até dois anos (ver:
Consoli e de Oliveira, 1988), eclodindo logo que tiverem contato com a água.
A dengue é uma doença bastante conhecida no mundo e após a segunda
guerra mundial ela ocasionou epidemias principalmente na Ásia devido aos
danos ambientais causados pela guerra e pelo aumento do tráfego comercial.
Ela é responsável por várias internações e morte de crinças, principalmente nas
regiões do Sudeste asiático e Pacífico Sul.
Na América a primeira epidemia de dengue, e mais grave, ocorreu em
Cuba, em 1981, sendo o sorotipo DEN2 responsável por está efermidade e ocasionando 158 mortes. Na Venezuela, em 1989, ocorreu um surto de dengue
hemorrágico, com 117 óbitos, prevalecendo os sorotipos DEN1, DEN2 e DEN4,
este foi considerado o segundo episódio mais grave na América. Está doença
vem se espalhando por todo continente americano causando epidemias, principalmente no Brasil, México e Venezuela.
No Brasil, a erradicação do Aedes aegypti na década de 30, levada a
cabo para o controle da febre amarela, fez desaparecer também o dengue. No
entanto, em 1976 o Aedes aegypti foi reintroduzido no Brasil, definitivamente,
em salvador (BA). Em 1981 ocorreu uma epidemia de dengue (DEN1 e DEN4)
em Boa Vista (RR) e, atualmente, a doença é registrada em todas as regiões
do país. No Rio de Janeiro já ocorreram quatro grandes epidemias, em 1986-87
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(DEN1), 1990-91 (DEN2), 2001-2002 (DEN3) e 2007-2008 (DEN2 e DEN3),
totalizando mais de meio milhão de casos (ver: Martins e Castiñeiras, 2008).
A região Sudeste tem sido a que registra o maior número de casos, sendo
também a de maior população e disponibilidade de recursos para diagnóstico e
notificação. Também outras regiões do país tem sofrido com a doença.
Na seção seguinte será apresentado um modelo matemático composto
por um sistema de equações diferenciais ordinárias não lineares, que descreve a
interação humano-mosquito considerando dengue clássica e hemorrágica. Estas
duas formas de manifestação da doença são consideradas simultaneamente no
modelo matemático, que é baseado no modelo de Newton e Reiter (ver: Newton
e Reiter, 1992). Na seção 3 serão analisadas algumas simulações numéricas
do modelo, onde os coeficientes usados são aqueles encontrados na literatura.
Finalmente, algumas considerações finais serão apresentadas.

2. Modelo Matemático
O modelo matemático apresentado a seguir é baseado no modelo de
Newton e Reiter (ver: Newton e Reiter, 1992), com o diferencial de considerar
simultaneamente as duas principais formas de infecção da doença: a forma
clássica e a hemorrágica. Dessa forma, um indivíduo que se recupera de uma
infecção retorna à classe dos suscetíveis após o período de imunidade, tornandose suscetível a infecção por outro sorotipo. A imunidade para o sorotipo já
contraído permanece intacta.
No modelo a ser apresentado, não estamos especificando sorotipos, apenas
considerando as duas principais formas com que a doença se apresenta: clássica
e hemorrágica. A garantia de que cada indivíduo não adquira dengue mais do
que quatro vezes se dá na escolha da taxa de perda de imunidade cruzada (heteróloga), dessa forma o período dessa imunidade não deve ser inferior a 25%
da expectativa de vida humana.
Tal como no modelo proposto por Newton e Reiter (ver: Newton e Reiter,
1992), o tamanho da população humana foi considerado constante e o tamanho
da população de mosquitos foi considerado estabilizado na capacidade de suporte ambiental. Quanto à população humana, as taxas migratórias se equivalem (imigração=emigração), bem como as taxas vitais (nascimentos=mortes).
Como foi considerada uma taxa de mortalidade atribuída à dengue hemorrágica, foi incluído na equação de humanos suscetíveis um termo que garante
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a constância do tamanho da população humana. Já para a população de
mosquitos, foi considerado um crescimento logístico, baseado no modelo de
Verhulst.
Os quatorze compartimentos do modelo, incluindo humanos e mosquitos,
mudam de magnitude ao longo do tempo e representam os diferentes estágios
da doença. São considerados indivíduos de todas as idades e de ambos os sexos
e, em relação aos mosquitos, somente as fêmeas adultas, pois somente elas
são hematófogas, ou seja, se nutre de sangue, além disso são desconsideradas
eventuais infecções mistas, tanto em humanos como em mosquitos.
As variáveis de estado para a população humana são designadas por:
Sh(t) = número de indivíduos suscetíveis a todos os sorotipos no instante
t, Sh1 (t) = número de indivíduos suscetíveis à forma clássica de dengue no
instante t, e que já tiveram dengue hemorrágica, Sh2 (t) = número de indivíduos
suscetíveis à forma hemorrágica de dengue no instante t, e que já tiveram
dengue clássica, Eh1 (t) = número de indivíduos expostos à dengue clássica no
instante t, Eh2 (t) = número de indivíduos expostos à dengue hemorrágica no
instante t, Ih1 (t) = número de indivíduos infectados por dengue clássica no
instante t, Ih2 (t) = número de indivíduos infectados por dengue hemorrágica
no instante t, Rh1 (t) = número de indivíduos recuperados de dengue clássica no
instante t, Rh2 (t) = número de indivíduos recuperados de dengue hemorrágica
no instante t.
Em relação às variáveis de estado para a população do vetor, usaremos: Sv(t) = número de mosquitos suscetíveis no instante t, Ev1 (t) = número
de mosquitos expostos a dengue clássica no instante t, Ev2 (t) = número de
mosquitos expostos a dengue hemorrágica no instante t, Iv1 (t) = número de
mosquitos infectados por dengue clássica no instante t, Iv2 (t) = número de
mosquitos infectados por dengue hemorrágica no instante t.
Note-se que para a população do vetor a classe de recuperados é desconsiderada, pois, uma vez que o mosquito esteja infectado, permanece assim até
a morte, tendo em vista que sua expectativa de vida é curta. Por simplificação
de escrita, vamos assumir que são funções de t as seguintes variáveis: Sh, Sh1 ,
Sh2 , Eh1 , Eh2 , Ih1 , Ih2 , Rh1 , Rh2 , Sv, Ev1 , Ev2 , Iv1 , Iv2
O modelo matemático é expresso por um sistema de equações como
mostra o sistema a seguir:
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dSh
1
= δIh2 +
(Sh + Sh1 + Sh2 + Eh1 + Eh2 + Ih1 + Ih2 + Rh1 + Rh2 )
dt
T lh
ShIv1 + ShIv2
Sh
−
cvh −
Sh + Sh1 + Sh2 + Eh1 + Eh2 + Ih1 + Ih2 + Rh1 + Rh2
T lh
dSh1
Rh2
Sh1 Iv1
=
−
cvh
dt
T im
Sh + Sh1 + Sh2 + Eh1 + Eh2 + Ih1 + Ih2 + Rh1 + Rh2
Sh1
−
T lh
dSh2
Rh1
Sh2 Iv2
=
−
cvh
dt
T im
Sh + Sh1 + Sh2 + Eh1 + Eh2 + Ih1 + Ih2 + Rh1 + Rh2
Sh2
−
T lh
dEh1
ShIv1 + Sh1 Iv1
=
cvh
dt µ Sh + Sh1 +¶Sh2 + Eh1 + Eh2 + Ih1 + Ih2 + Rh1 + Rh2
1
1
−
+
Eh1
T lh
T iit
ShIv2 + Sh2 Iv2
dEh2
=
cvh
dt µ Sh + Sh1 +¶Sh2 + Eh1 + Eh2 + Ih1 + Ih2 + Rh1 + Rh2
1
1
−
+
Eh2
T lh
T iit
µ
¶
dIh1
Eh1
1
1
=
−
+
Ih1
dt
T iit µ T id
T lh
¶
Eh2
1
1
dIh2
=
−
+
− δ Ih2
dt
T iit µ T id
T lh ¶
dRh1
Ih1
1
1
=
−
+
Rh1
dt
T id µ T im1
T lh ¶
dRh2
Ih2
1
1
=
−
+
Rh2
dt
T id
T im2
T lh
k
SvIh1 + SvIh2
dSv
=
−
chv
dt
T lv
Sh + Sh1 + Sh2 + Eh1 + Eh2 + Ih1 + Ih2 + Rh1 + Rh2
Sv
−
T lv
dEv1
SvIh1
=
chv
dt µ Sh + Sh1 +¶Sh2 + Eh1 + Eh2 + Ih1 + Ih2 + Rh1 + Rh2
1
1
−
+
Ev1
T eit
T lv
dEv2
SvIh2
=
chv
dt µ Sh + Sh1 +¶Sh2 + Eh1 + Eh2 + Ih1 + Ih2 + Rh1 + Rh2
1
1
−
+
Ev2
T eit
T lv
dIv1
Ev1
Iv1
=
−
dt
T eit
T lv
dIv2
Ev2
Iv2
=
−
dt
T eit
T lv

Para os humanos, temos: T lh é a expectativa de vida e 1/T lh representa
as taxas de natalidade e mortalidade, T iit é o período latente intrínseco e 1/T iit
representa a taxa na qual as pessoas passam da classe dos expostos para a
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classe dos infectados, T id é a duração da infecção e 1/T id representa a taxa de
recuperação da doença, T im é a duração da imunidade cruzada (heteróloga) e
1/T im é a taxa de perda dessa imunidade, δ é a taxa de mortalidade atribuída
a dengue hemorrágica.
Para os mosquitos temos: T lv é a expectativa de vida do mosquito e
1/T lv representa a taxa de mortalidade, T eit é o período latente extrínseco e
1/T eit representa a taxa na qual os mosquitos passam da classe dos expostos
para a classe dos infectados, K é a capacidade de suporte ambiental do vetor e
K/T lv representa a taxa de recrutamento para a classe dos suscetíveis (maturação dos mosquitos), chv = ahv × ps é a taxa efetiva de contato, humano para
vetor, cvh = avh × pi é a taxa efetiva de contato, vetor para humano, onde:
ahv e avh são as probabilidades de transmissão do arbovírus durante a picada,
de humano infectado para mosquito suscetível e de mosquito infectado para
humano suscetível, respectivamente; ps e pi representam o número de picadas
por um mosquito suscetível por unidade de tempo e número de picadas por
mosquito infectado por unidade de tempo.

3. Simulações Numéricas
Os cenários obtidos a partir das simulações numéricas evidenciam o
período de um ciclo da doença, isto é, mostra sua evolução desde a introdução
dos primeiros infectados até a eliminação da doença naquele ciclo. Dengue é
uma doença sazonal, ocorre durante o verão ou período de chuvas, atinge o seu
ápice e a seguir tende a decrescer devido a imunidade que confere.
Os parâmetros utilizados nas simulações são apresentados na tabela 1
e foram obtidos de Mioreli (1999).
O sistema foi resolvido numericamente usando o método Runge-Kutta
de quarta ordem. As condições iniciais usadas nas simulações a seguir são
Sh(0) = 5000, Sh1 (0) = 0, Sh2 (0) = 0, Eh1 (0) = 0, Eh2 (0) = 0, Rh1 (0) = 0,
Rh2 (0) = 0, Sv(0) = 200, Ev1 (0) = 0, Ev2 (0) = 0, Iv1 (0) = 0, Iv2 (0) = 0. As
condições iniciais para Ih1 (0) e Ih2 (0) variam conforme as Figuras.

T lh
25.000

Tabela 1: Parâmetros do modelo (em dias)
T iit T id
cvh
T im
δ
k
T lv
5
3
0, 375 8.000 0, 05 20.000
4

chv
0, 375

T eit
10
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Figura 1: Ciclo epidêmico de dengue clássico e hemorrágico com condições
iniciais Ih1 (0) = 1 e Ih2 (0) = 1.

Na Figura 1 foram considerados Ih1 (0) = 1 e Ih2 (0) = 1. Isso significa
que em uma população de 5000 pessoas suscetíveis chegaram duas pessoas infectadas, uma com dengue clássico e outra com dengue hemorrágico. Podemos
observar que a epidemia começa a surgir a partir do vigésimo dia da introdução da doença na população, este atraso é devido à existência dos períodos
latentes intrínseco e extrínseco. O pico epidêmico ocorre aproximadamente 90
dias após a introdução dos infectados, decrescendo a seguir. Antes de completar seis meses de epidemia, já não há mais casos de infeção. Houve uma menor
incidência de dengue hemorrágica, em comparação com dengue clássico; isso se
deve ao fato de ser atribuída uma taxa de mortalidade de 5% aos infectados
por esta forma.
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Figura 2: Ciclo epidêmico de dengue clássico e hemorrágico com condições
iniciais Ih1 (0) = 1 e Ih2 (0) = 0, 5.
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Na Figura 2 foram considerados Ih1 (0) = 1 e Ih2 (0) = 0, 5. Nesse
caso a incidência de dengue hemorrágica sobre dengue clássico foi ainda menor
do que na situação apresentada na Figura 1 pois, além da redução atribuída
à mortalidade, há também um desfavorecimento nas condições iniciais com
uma inserção de pessoas infectadas por dengue hemorrágica 50% menor do que
aquelas infectadas pela forma clássica.
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Figura 3: Ciclo epidêmico de dengue clássico e hemorrágico com condições
iniciais Ih1 (0) = 0, 5 e Ih2 (0) = 1.
Uma situação inversa é mostrada na Figura 3. Aqui temos uma inserção
de pessoas infectadas por dengue hemorrágica 50% maior do que de pessoas
infectadas pela forma clássica, pois estamos considerando Ih1 (0) = 0, 5 e
Ih2 (0) = 1. Observe que ainda assim existe uma incidência maior da forma
clássica, significando que a mortalidade atribuída a forma grave da doença
ainda se impõe sobre a população inicial de infectados.
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Figura 4: Ciclo epidêmico de dengue clássico e hemorrágico com condições
iniciais Ih1 (0) = 0, 5 e Ih2 (0) = 1, 5.
Um equilíbrio aproximado entre a incidência das formas clássica e he-
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morrágica da doença foi obtido na Figura 4, com Ih1 (0) = 0, 5 e Ih2 (0) = 1, 5.
Nesse caso foi necessária uma introdução de indivíduos infectados por dengue
hemorrágica três vezes maior do que a introdução de pacientes com dengue
clássica.
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Figura 5: Ciclo epidêmico de dengue clássico e hemorrágico com condições
iniciais Ih1 (0) = 0, 5 e Ih2 (0) = 2.
No caso de condições iniciais dadas por Ih1 (0) = 0, 5 e Ih2 (0) = 2, temos
o cenário mostrado na Figura 5, onde se observa uma prevalência significativa
de pacientes afetados por dengue hemorrágica.
Em todos os casos, foi possível observar a influência dos períodos latentes intrínseco e extrínseco. Além disso, independente das condições iniciais,
podemos perceber que o pico da epidemia ocorre aproximadamente na metade
do ciclo, que tem duração aproximada de 6 meses.

4

Conclusão

Os resultados obtidos das simulações numéricas do modelo mostraram-se
bastante satisfatórios do ponto de vista qualitativo, visto que seriam necessários
estudos de campo para se obter a magnitude real de uma epidemia em curso.
Com a introdução de diferentes sorotipos em uma mesma região, tornase necessário considerar os seus efeitos e as infecções por eles produzidas na
população. A imunidade cruzada provoca certamente um efeito de decrescimento na incidência do outro sorotipo e favorece as oscilações epidêmicas, com
a sua perda.
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Os modelos matemáticos ajudam muito a compreender a evolução das
epidemias, fornecendo diretrizes para o seu controle. Podemos perceber, por
exemplo, que a partir dos primeiros relatos de incidência de dengue, é necessário
um programa imediato de controle do vetor, cuidados médicos e conscientização
da população sobre os riscos da doença e sua prevenção. Se isso não for feito de
imediato, o quadro agrava-se exponencialmente até atingir o ápice. Por outro
lado, uma vez atingido o pico da epidemia, o processo de decaimento é natural,
o que significa que investimentos tardios implicam um alto custo para pouco
retorno.
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Resumo. Neste trabalho analisamos a solução fuzzy obtida por meio de algumas das principais equações que descrevem as interações do tipo presa–
predador. Observamos que em alguns casos, como no modelo de Lotka–
Volterra, a solução fuzzy não apresenta mais o comportamento periódico caracterı́stico da solução determinı́stica. No entanto, diferentemente das equações
de Lotka–Volterra, a solução fuzzy geradas pelas equações de Holling–Tanner,
quando as condições iniciais são consideradas fuzzy, comportam-se de maneira
semelhante à solução determinı́stica.

Palavras-chave: Interação presa-predador; conjuntos fuzzy; soluções
fuzzy.

1. Introdução
A modelagem matemática de fenômenos naturais, por meio de sistemas
dinâmicos, pode estar sujeita a incertezas inerentes aos parâmetros das equações
que descrevem tais fenômenos. Por exemplo, em problemas de dinâmica populacional nem sempre é possı́vel saber exatamente a quantidade de indivı́duos
ou a capacidade suporte em uma determinada região. Também nem sempre é
1 moiseis@ufmt.br
2 rodney@ime.unicamp.br
3 adilsonvb@ufscar.br
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possı́vel, por dificuldade técnica ou falta de informação, incorporar todas as leis
necessárias para descrever o fenômeno estudado. Desta forma, a subjetividade
é um importante fator que deve ser considerado na modelagem matemática
(Seikkala, 1987; Barros e Bassanezi, 2006).
Quando desejamos descrever o comportamento da interação entre presas
e predadores por meio de equações diferenciais, frequentemente nos deparamos
com soluções periódicas. Esta periodicidade é uma das caracterı́sticas fundamentais deste tipo de interação (Murray, 2002; Bassanezi e Ferreira Jr, 1988).
Levando em conta que a subjetividade das condições iniciais, ou até mesmos dos parâmetros envolvidos nas equações, podem ser considerados como
conjuntos fuzzy é de fundamental importância determinar como tais subjetividades podem interferir no comportamento da solução destas equações.
Neste trabalho analisamos a solução fuzzy obtida por meio de algumas
das principais equações que descrevem as interações do tipo presa–predador.
Observamos que em alguns casos, como no modelo de Lotka–Volterra, a solução
fuzzy não apresenta mais o comportamento periódico caracterı́stico da solução
determinı́stica. No entanto, diferentemente das equações de Lotka–Volterra, a
solução fuzzy geradas pelas equações de Holling–Tanner quando as condições
iniciais são consideradas fuzzy comportam-se de maneira semelhante à solução
determinı́stica.
Apresentamos também neste trabalho simulações numéricas das soluções
fuzzy para diferentes condições iniciais dos modelos estudados com o objetivo
de enfatizar os resultados teóricos apresentados.

2. Soluções fuzzy
Consideremos o conjunto U ⊂ Rn . Denotaremos por F(U ) o conjunto
formado pelos subconjuntos fuzzy de U cujos suporte são subconjuntos compactos de U. Algumas propriedades métricas de F(U ) podem ser encontradas
em Cecconello (2010) ou Diamond e Kloeden (1994). Se A é um subconjunto
de U , usaremos a notação χA para indicar o conjunto fuzzy onde a função de
pertinência é a função caracterı́stica de A.
Consideremos a equação autônoma definida por
dx
= f (x)
dt

(2.1)

onde f : U ⊂ Rn → Rn é uma função suficientemente suave. Para cada xo ∈ U,
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denotaremos por ϕt (xo ) a solução determinı́stica da Eq. (2.1) cuja condição
inicial é xo . Aqui estamos assumindo que a solução está definida para todo
t ∈ R+ .
Faz-se necessário considerar a aplicação ϕt : U → U, que para cada
xo ∈ U possui imagem ϕt (xo ), chamada de fluxo determinı́stico. A extensão
de Zadeh de ϕt é a aplicação ϕ̂t : F(U ) → F(U ) que leva o conjunto fuzzy
xo ∈ F (U ) no conjunto fuzzy ϕ̂t (xo ). Chamaremos tal aplicação de fluxo fuzzy.
Dado xo ∈ F (U ), dizemos que ϕ̂t (xo ) é a solução fuzzy da Eq. (2.1) cuja
condição inicial é o conjunto fuzzy xo .
Diante do objetivo pretentido neste trabalho, é importante ressaltarmos
algumas caracterı́sticas da solução fuzzy da Eq. (2.1). Alguns dos principais
resultados se referem à convergência de ϕ̂t (xo ) para pontos de equilı́brio. Um
ponto de equilı́brio para a solução fuzzy, ou ponto de equilı́brio fuzzy, é um
subconjunto fuzzy xe ∈ F (U ) invariante pelo fluxo fuzzy, isto é,
ϕ̂t (xe ) = xe ,

∀t ∈ R+ .

As condições para existência de pontos de equilı́brio fuzzy bem como
a natureza da estabilidade de tais pontos foram primeiramente apresentados
em Mizukoshi et al. (2009). Os dois resultados a seguir são suficientes para os
nossos propósitos neste artigo.
Proposição 1 (Mizukoshi et al., 2009) Seja xe ∈ U . O ponto xe é um ponto
de equilı́brio para ϕt se, e somente se, χ{xe } é um ponto de equilı́brio para ϕ̂t .
Os conceitos de estabilidade e estabilidade assintótica para pontos de
equilı́brio fuzzy são análogos aos de pontos de equilı́brio determinı́sticos (Mizukoshi et al., 2009; Cecconello, 2010). A proposição a seguir estabelece as
condições de estabilidade dos pontos de equilı́brio fuzzy.
Proposição 2 (Mizukoshi et al., 2009) Seja xe ∈ U um ponto de equilı́brio
para ϕt . Valem as seguintes afirmações:
1. xe é estável para ϕt se, e somente se, χ{xe } é estável para ϕ̂t ;
2. xe é assintoticamente estável para ϕt se, e somente, se χ{xe } é assintoticamente estável para ϕ̂t .
Os pontos de equilı́brio fuzzy cuja existência e estabilidade são garantidos pelas proposições anteriores, são pontos de equilı́brio crisp, isto é, a função
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de pertinência é a função caracterı́stica de algum ponto de equilı́brio determinı́stico. É importante observar que os pontos de equilı́brio fuzzy podem
apresentar funções de pertinência mais gerais, conforme as caracterı́sticas do
modelo (Cecconello, 2010).
Os modelos para interações do tipo presa–predadores que analisamos
aqui apresentam soluções determinı́stica periódicas. Assim, apenas as informações sobre pontos de equilı́brio não são suficientes para uma análise mais
completa das soluções fuzzy geradas por esses modelos. É necessário compreender como as soluções fuzzy de tais modelos se comportam ao longo do tempo.
Para cumprir este objetivo apresentamos no que segue alguns resultados sobre
periodicidade de soluções fuzzy.
Dizemos que uma solução determinı́stica ϕt (p) da Eq. (2.1) é uma solução periódica quando existe τ > 0 de modo que
ϕτ +t (p) = ϕt (p),

∀t ∈ R+ .

Neste caso, a condição inicial p ∈ Rn é chamada de ponto periódico e a constante
τ é o perı́odo. O subconjunto
[
γ=
ϕs (p)
s∈[0,τ ]

é chamado de órbita periódica.
O conceito de periodicidade para soluções fuzzy pode ser definido de
modo análogo ao determinı́stico. Dizemos que ϕ̂t (p) é uma solução fuzzy
periódica quando satisfaz
ϕ̂τ +t (p) = ϕ̂t (p),

∀t ∈ R+ ,

para algum τ > 0. Neste caso, a órbita periódica fuzzy é o subconjunto
[
ζ=
ϕ̂s (p) ⊂ F (U ).
s∈[0,τ ]

Se uma equação diferencial autônoma, como a Eq. (2.1), possui solução
determinı́stica periódica para alguma condição inicial, então esta equação também possui solução periódica fuzzy. Isto está caracterizado pelas duas proposições que se seguem.
Proposição 3 (Cecconello, 2010) Um ponto p ∈ U é periódico de perı́odo τ
para ϕt se, e somente se, χ{p} é um ponto periódico de perı́odo τ para ϕ̂t .
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Proposição 4 (Cecconello, 2010) Seja γ uma órbita τ –periódica para o fluxo
determinı́stico ϕt e seja p ∈ F (U ). Se [p]α é conexo para algum α ∈ [0, 1] e
[p]0 ⊂ γ, então p é um ponto τ –periódico para o fluxo fuzzy ϕ̂t .
A Proposição 4 garante que condições iniciais fuzzy cujos suportes estão
contidos em uma órbita periódica determinı́stica produzem soluções fuzzy que
são periódicas.
No caso de sistemas bidimensionais, que é o nosso principal interesse
aqui, a existência de ciclos limites para soluções determinı́stica são suficientes
para garantir que a solução fuzzy apresentará periodicidade. Ressaltamos que
um ciclo limite é uma órbita periódica no plano que atrai soluções determinı́sticas com condições iniciais nas proximidades da órbita (Hirsch e Smale,
1974). O conjunto das condições iniciais cuja a solução converge para um ciclo
limite é chamado de região de atração do ciclo limite.
Como consequência dos resultados, apresentado em Cecconello (2010),
podemos afirmar que:
Proposição 5 Se γ ⊂ R2 é um ciclo limite para a solução determinı́stica e
o suporte da condição inicial fuzzy xo está contido na região de atração de γ
então ϕ̂t (xo ) é uma solução fuzzy periódica ou ϕ̂t (xo ) se aproxima da órbita
gerada por uma solução fuzzy periódica.
A Proposição 5 assume como hipótese a existência de um ciclo limite
para a equação determinı́stica. Assim, o teoria de Poincaré–Bendixson (Hirsch
e Smale, 1974) pode ser usada para determinar a existência de órbitas periódicas
para soluções determinı́stica e, consequentemente, soluções fuzzy.
No que se segue, estes resultados serão utilizados nas análises qualitativas
das soluções fuzzy dos modelos de Lotka–Volterra e Holling–Tanner.

3. O modelo de Lotka–Volterra
O modelo presa–predador clássico de Lotka–Volterra é dado pelo sistema
de equações

dx


x(0) = x0 > 0,
 dt = ax − rxy,
(3.2)

dy


= −by + sxy, y(0) = y0 > 0.
dt
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Como já é bem conhecido, para qualquer condição inicial determinı́stica, a
solução ϕt (xo , yo ) da Eq. 3.2 é uma solução periódica (Bassanezi e Ferreira
Jr, 1988). O perı́odo de cada órbita periódica do modelo de Lotka–Volterra
depende da condição inicial (Waldvogel, 1983). Quanto mais distante estiver a
condição inicial do ponto de equilı́brio, maior é o tempo necessário para que a
solução retorne ao ponto de partida.
Por meio das Proposições 3 e 4 podemos concluir que a solução fuzzy
do modelo de Lotka–Volterra é periódica para determinadas condições iniciais
fuzzy. A saber, existem duas condições onde podem aparecer soluções fuzzy
periódicas para o modelo de Lotka–Volterra:
• As condições iniciais fuzzy que são subconjuntos crisps de condições iniciais determinı́sticas;
• As condições iniciais fuzzy cujo suporte estão contidos em órbitas periódicas determinı́sticas.
Com uma análise um pouco mais aprofundada, é possı́vel mostrar que as
soluções fuzzy determinadas por condições iniciais fuzzy (com suporte conexos)
contendo pontos de duas órbitas distintas não são periódicas. Isto acontece
porque, embora cada ponto no quadrante positivo seja um ponto periódico,
pontos que estão sobre orbitas determinı́sticas distintas possuem perı́odos distintos (Cecconello, 2010).
Na Figura 1 temos a representação gráfica de ϕ̂t (xo ) nos instantes t = 55
e t = 85. A condição inicial xo ∈ F (R2+ ) é o produto cartesiano fuzzy entre
µx0o (x) = max{0.25(x − 4)(8 − x), 0}
e χ{5} , ou seja, xo = (x0o , χ{5} ). Desta forma, estamos considerando que apenas
a quantidade de presas é subjetiva. Tomamos tal condição inicial fuzzy para
simplificar a visualização da solução fuzzy ϕ̂t (xo ) no espaço de fases.
A Figura 1 deve ser vista da seguinte forma: para cada t > 0 a solução
fuzzy ϕ̂t (xo ) é um subconjunto fuzzy do plano cartesiado. Isto é, a função de
pertinência do conjunto fuzzy ϕ̂t (xo ), para cada par ordenado (a, b), associa o
grau de pertinência µϕ̂t (xo ) (a, b). O grau de pertiência de cada ponto do plano
é representado por uma tonalidade na cor cinza. Quanto maior o grau de
pertinência, mais escura se torna a cor (Cecconello, 2010).
O movimento no plano de fases da solução fuzzy ϕ̂t (xo ) com a evolução
no tempo pode ser acompanhado no vı́deo disponı́vel no endereço:
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Figura 1: Solução fuzzy ϕ̂t (xo ) em t = 55 e t = 85.

http://dl.dropbox.com/u/1237943/modlv.avi
Podemos olhar ainda para as projeções nos eixos x e y da solução fuzzy
ϕ̂t (xo ) em t = 55. Estas projeções podem ser vistas como a decomposição
do conjunto fuzzy ϕ̂t (xo ) em dois subconjuntos fuzzy dos números reais: um
projetado no eixo x e o outro projetado no eixo y. A evolução das projeções
com relação ao tempo está representado na Figura 2.
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Figura 2: Projeções nos eixos x e y da solução fuzzy ϕ̂t (xo ) em t = 55.
As representações gráficas das projeções da solução fuzzy nos mostram
que mesmo quando levamos em conta que apenas o número inicial de presas
é fuzzy, a quantidade de predadores se torna fuzzy ao longo do tempo. O
comportamento apresentado pela solução fuzzy do modelo de Lotka–Volterra
nos mostra que o fato de não conhecermos exatamente a condição inicial pode
alterar significativamente o resultado esperado.

170

4

Cecconello, Bassanezi & Brandão

O modelo de Holling–Tanner

O modelo presa–predador de Holling–Tanner, determinando pelo sistema
de equações,

³
dx
x´ ³ m ´

=
rx
1
−
−
xy,

 dt
k
x+d
(4.3)
³
´


 dy = ay 1 − b y ,
dt
x
possui dois pontos de equilı́brio determinı́sticos, a saber: ye = (k, 0) e ze =
(z, z/b), onde z é a raiz positiva da equação
µ
¶
mk
z2 − k − d −
z − kd = 0.
rb
A análise de estabilidade da Eq. (4.3) pode ser resumida nos seguintes
fatos (Bassanezi e Ferreira Jr, 1988; Gasull et al., 1997):
1. O ponto de equilı́brio ye = (k, 0) é instável. Este ponto atrai apenas as
soluções determinı́sticas com condição inicial do tipo (xo , 0);
2. Dependendo da escolha dos parâmetros o ponto ze é instável. Neste caso,
a teoria de Poincaré–Bendixson garante a existência de um ciclo limite;
3. O ponto de ze pode ser assintoticamente estável, mas existir ao menos
uma órbita periódica assintoticamente estável, segundo Gasull et al. (1997);
4. O ponto de equilı́brio ze pode ser globalmente assintoticamente estável.
Neste caso, ze atrai as soluções determinı́sticas para qualquer condição
inicial no quadrante positivo.
Os pontos de equilı́brio para a solução fuzzy, segundo a Proposição 1,
são os pontos crisps χ{ye } e χ{ze } . A estabilidade destes pontos de equilı́brio
fuzzy coincidem com a estabilidade dos pontos de equilı́brio determinı́sticos,
respectivamente.
Quando o ponto de equilı́brio ze é assintoticamente estável o ponto de
equilı́brio fuzzy z e = χ{(z,z/b)} é assintoticamente estável para o fluxo fuzzy
e atrai a solução fuzzy ϕ̂t (xo ) para qualquer condição inicial fuzzy xo cujo
suporte [xo ]0 esteja contido na região de atração de ze . Se ze é globalmente
assintoticamente estável então a região de atração de ze é o quadrante positivo
do plano cartesiano e, neste caso, o ponto de equilı́brio fuzzy z e atrai a solução
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Figura 3: Evolução das projeções de ϕ̂t (xo ) sobre os eixos x e y respectivamente.
fuzzy ϕ̂t (xo ) para qualquer condição inicial com suporte no quadrante positivo
do plano.
A Figura 3 representa a evolução das projeções da solução fuzzy ϕ̂t (xo )
cuja condição inicial xo é dada pela função de pertinência
µxo (x, y) = max{1 − 0.05(x − 40) − 0.01(y − 245), 0}.
Os parâmetros para o modelo de Holling–Tanner são: r = 0.2; k = 100; m =
0.03; d = 20; a = 0.02 e b = 0.155. Para estes parâmetros, o ponto de equilı́brio
não nulo ze da Eq. (4.3) é assintoticamente estável. O vı́deo disponı́vel no
endereço
http://dl.dropbox.com/u/1237943/modholpeb.avi
mostra a trajetória descrita pela solução fuzzy ϕ̂t (xo ). Já no endereço
http://dl.dropbox.com/u/1237943/modholpea.avi
é possı́vel observar o comportamento da solução fuzzy ϕ̂t (xo ) no caso em que
a condição inicial fuzzy tem função de pertinência
µxo (x, y) = max{1 − 0.05(x − 30) − 0.01(y − 225), 0}.
Ambos os vı́deos mostram a convergência da solução fuzzy para o ponto de
equilı́brio ze .
Conforme garantido pela Proposição 2, as projeções da solução fuzzy se
tornam cada vez mais próximas do ponto de equilı́brio χ{ze } com a evolução do
tempo (Cecconello, 2010). Este comportamento está evidenciado na Figura 4.
Para cada s fixado, a projeção da solução ϕ̂s (xo ) sobre os eixos x e y são
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Figura 4: Projeções nos eixos x e y de ϕ̂t (xo ) em t = 250.
subconjuntos fuzzy dos números reais. As funções de pertinência quando t =
250 estão esboçadas na Figura 4.
Se o ponto de equilı́brio não nulo ze é instável então a solução determinı́stica da Eq. (4.3) ou é uma solução periódica ou converge para um ciclo
limite. De acordo com a Proposição 5, se xo é tal que o suporte está contido
na região de atração do órbita periódica determinı́stica então a solução fuzzy
ϕt (xo ) também convergirá para uma órbita periódica fuzzy.
É importante ressaltar aqui uma semelhança com a solução fuzzy de
Lotka–Volterra. As únicas soluções fuzzy periódicas para o modelo de Holling–
Tanner são aqueles cuja condição inicial fuzzy estão sobre uma órbita periódica.
Esta é a semelhança. A diferença está no fato de que se o suporte da condição
inicial da solução fuzzy do modelo de Holling–Tanner estiver contido na região
de atração de um ciclo limite, então esta solução fuzzy convergirá para um
órbita periódica. Isto não acontece no modelo de Lotka–Volterra porque as
órbitas periódicas determinı́sticas não são ciclos limites.
Na Figura 5 temos a representação gráfica do conjunto fuzzy ϕ̂t (xo ) para
os tempos fixados em t = 25 e t = 250 no plano de fases. A linha tracejada da
figura representa a órbita periódica determinı́stica. Os parâmetros da equação
para esta solução são: r = 0.2; k = 100; m = 0.03; d = 20; a = 0.02 e b = 0.12.
A condição inicial fuzzy xo é dada pela função de pertinência
µxo (x, y) = max{1 − 0.004(x − 70) − 0.01(y − 180), 0}.
A trajetória ao longo do tempo descrita pela solução fuzzy ϕ̂t (xo ) no
plano de fases pode ser acompanhada por meio do vı́deo disponı́vel em:
http://dl.dropbox.com/u/1237943/modholop.avi
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Figura 5: Solução fuzzy ϕ̂t (xo ) nos tempos t = 25 e t = 250.
A Figura 6 ilustra a o comportamento das projeções da solução fuzzy
ϕ̂t (xo ) sobre os eixos x e y ao longo do tempo para o caso em que a solução
determinı́stica admite órbitas periódicas. A condição inicial xo é dada pela
função de pertinência
µxo (x, y) = max{1 − 0.05(x − 30) − 0.01(y − 220), 0}.
O vı́deos disponı́vel em
http://dl.dropbox.com/u/1237943/modholpob.avi
mostra a solução fuzzy para esta condição inicial. Conforme pode-se observar, a
solução fuzzy para esta condição inicial também converge para um ciclo limite.
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Figura 6: Evolução das projeções nos eixos x e y de ϕ̂t (xo ).
A solução fuzzy ϕ̂t (xo ) tem como projeções, quando t = 250, os subconjuntos fuzzy dos números reais ilustrados na Figura 7.
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Figura 7: Evolução das projeções nos eixos x e y de ϕ̂t (xo ).
Para o caso em que o modelo de Holling–Tanner apresenta mais do que
um ciclo limite assintoticamente estável, a solução fuzzy pode apresentar caracterı́sticas bem diferentes da solução determinı́stica para determinadas condições
iniciais. Neste caso, usando a Proposição 5 podemos garantir que se o suporte
da condição inicial fuzzy estiver contido na região de atração de algum ciclo
limite, então a solução fuzzy também apresentará periodicidade (Cecconello,
2010).

5. Conclusões
Neste trabalho analisamos qualitativamente as soluções fuzzy dos modelos de interação presa–predador de Lotka–Volterra e Holling–Tanner. Mostramos
que a solução fuzzy de ambos podem apresentar periodicidade. Em ambos os
modelos, as únicas soluções fuzzy periódicas são aqueles cuja condição inicial
fuzzy está contida em uma órbita periódica determinı́stica. E esta é a semelhança entre os dois modelos.
Mostramos também que se o suporte da condição inicial da solução fuzzy
do modelo de Holling–Tanner estiver na região de atração de um ciclo limite,
então esta solução fuzzy convergirá para um órbita periódica, isto é, com a
evolução no tempo a solução fuzzy apresenta periodicidade.
Vimos ainda que, para uma condição inicial fuzzy que contenha pontos de
duas órbitas distintas, não acontece periodicidade na solução fuzzy no modelo
de Lotka–Volterra porque as órbitas periódicas determinı́sticas não são ciclos
limites. A existência de ciclo limite, isto é, a existência de órbita periódica assintoticamente estável, para a equação determinı́stica é suficiente para garantir
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a existência de periodicidade em soluções fuzzy.
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modelo matemático é descrito por um sistema de equações diferenciais com
retardo. Quando o HIV atinge a corrente sanguı́nea, este ataca principalmente
o linfócito T do tipo CD4+. Com o uso de antiretroviral, a taxa de infecção
deste linfócito pelo HIV apresenta retardo farmacológico e intracelular. Este
parâmetro é considerado um número fuzzy triangular. A taxa de infecção e
outros parâmetros do sistema de equações diferenciais foram obtidos por meio
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1. Introdução
A Sı́ndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) foi reconhecida em
meados de 1981, nos EUA, como uma nova enfermidade que compromete o
sistema imunológico. É uma sı́ndrome proveniente de um processo de imunodeficiência decorrente de infecção pelo HIV (vı́rus de imunodeficiência humana).
No Brasil, desde o inı́cio da década de 90, o Ministério da Saúde vem intensificando sua polı́tica de saúde pública em HIV/AIDS.
Os modelos determinı́sticos descritos por equações diferenciais com retardo, às vezes são mais realistas do que os sem retardo. Em muitos casos,
o retardo é um parâmetro incerto e essas equações devem ser reinterpretadas.
Tradicionalmente, tais incertezas têm sido tratadas dentro da matemática por
meio de métodos estatı́sticos. Mittler et al. (1998) assume que o retardo é
dado por uma distribuição de probabilidade. No entanto, nas últimas décadas,
também a Teoria dos Conjuntos Fuzzy tem contribuı́do significativamente na
modelagem matemática de fenômenos incertos (Castanho et al., 2006; Jafelice
et al., 2005, 2004; Barros et al., 2003; Jafelice, 2003; Jafelice et al., 2002; Ortega,
2001).
Em trabalhos anteriores implementamos autômatos celulares que ilustram a dinâmica do HIV sem tratamento e com tratamento com os antiretrovirais (Silva e Jafelice, 2011; Jafelice et al., 2009b).
Nessa abordagem, foi modelado a taxa de infecção do HIV em relação
ao linfócito T CD4+ (Silva e Jafelice, 2011). A partir do conhecimento desta
função determinarmos a solução do modelo (3.3) da dinâmica do HIV com retardo apresentado em Herz et al. (1996). Assim, a partir do autômato celular,
foi possı́vel inferir um valor para a taxa de infecção, coerente com o comportamento da dinâmica do HIV. Essa é a principal diferença para o modelo de
Herz, o qual usou tal taxa igual a zero, com o único intuito de simplificar o
modelo. Considerar que a taxa de infecção é zero significa que os antiretrovirais são 100% eficientes. Esta hipótese não ocorre na realidade, pois neste caso
terı́amos o controle definitivo da AIDS.
Neste trabalho estudamos o modelo da dinâmica do HIV, por meio de
um sistema de equações diferenciais com retardo incerto, incluindo a taxa de
infecção diferente de zero e o retardo sendo um parâmetro fuzzy. Neste caso,
obtemos a solução numérica defuzzificada para o modelo.
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179

2. Preliminares
Um subconjunto fuzzy z do conjunto universo U é definido em termos de
uma função de pertinência u que a cada elemento x de U associa um número
uz (x), entre zero e um chamado de grau de pertinência de x a z. Assim, o
conjunto fuzzy z é simbolicamente indicado por sua função de pertinência
uz : U → [0, 1] .
Os valores uz (x) = 1 e uz (x) = 0 indicam, respectivamente, a pertinência plena e a não pertinência do elemento x a z. Na próxima subseção
definimos o princı́pio de extensão de Zadeh que será utilizado para obter a
solução fuzzy.

2.1

Princı́pio de Extensão

Essencialmente, o princı́pio da extensão é utilizado para obter a imagem
de conjuntos fuzzy através de uma função clássica.
Sejam X e Y conjuntos e f uma aplicação de X em Y . Seja A um
conjunto fuzzy em X. O princı́pio de extensão afirma que a imagem de A pela
função f é um conjunto fuzzy B = f (A) em Y , cuja função de pertinência é
dada por
uB (y) =
sup uA (x)
(2.1)
{x|f (x)=y}

para x ∈ X e y = f (x), para cada y ∈ Y . A Figura 1 ilustra tal princı́pio.
O princı́pio de extensão pode ser descrito da seguinte forma:
• O grau de pertinência de um valor do contradominı́o é definido diretamente pelo grau de pertinência de sua pré-imagem.
• Quando um valor do contradomı́nio é mapeado por vários do domı́nio, o
seu grau de pertinência é obtido pelo sup dos graus de pertinência dos
valores da entrada.

3. Modelo Matemático
Herz et al. (1996) apresenta um modelo com tratamento que contém
três variáveis dependentes do tempo: células não infectadas, células infectadas
e partı́culas de vı́rus livres, representadas por n, i e v respectivamente. Células
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Figura 1: Princı́pio de extensão (Pedrycz e Gomide, 1998).
não infectadas, células infectadas e partı́culas de vı́rus morrem com taxas a,
b e s, respectivamente. No modelo, foi suposto que células não infectadas são
continuamente produzidas pelo organismo a uma taxa constante r.
Para incorporar a fase intracelular do ciclo de vida do vı́rus, Herz et al.
(1996) assume que o atraso da produção do vı́rus é dado por um retardo τ
depois da infecção de uma célula. Isto implica que o recrutamento das células
produzidas pelo vı́rus no tempo t é dado pelas células que estavam novamente
infectadas no tempo t−τ e estão ainda vivas no instante t. Em Herz et al. (1996)
assume-se que: uma taxa constante de morte ã para as células infectadas mas
não ainda produzindo vı́rus, a probabilidade de sobrevivência do tempo t − τ
para o tempo t é somente e−ãτ . (Em geral, a probabilidade de sobrevivência
é dada por alguma função não crescente f (τ ) com 0 ≤ f (τ ) ≤ 1). Assim, o
modelo pode ser escrito da seguinte forma:
dn
= r − an − β(t)nv
dt
di
= β(t − τ )n(t − τ )v(t − τ )e−ãτ − bi
dt
dv
= k(t)i − sv
dt

(3.2)

O sistema (3.2) foi estudado em Jafelice et al. (2009a) e modelamos a
taxa de declinio do vı́rus em função do retardo no ı́nicio do tratamento. Consideramos o retardo como um parâmetro fuzzy, a solução fuzzy foi encontrada,
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mas tratamos a taxa de infecção do linfócito T CD4+ como nula (Jafelice
et al., 2009a, 2008). Em Silva e Jafelice (2011) incorporamos uma equação
para o anticorpo CTL (linfócito T citotóxico), na variável z ao sistema (3.2)
que tornou-se:
dn
dt
di
dt
dv
dt
dz
dt

=

r − an − β(t)nv

=

β(t − τ )n(t − τ )v(t − τ )e−ãτ − bi − piz

=

k(t)i − sv

=

ciz − dz

(3.3)

onde ciz representa a taxa de proliferação do CTL em resposta ao antı́geno
e dz a taxa que decai o CTL. Também, aprofundamos nossos estudos para
conhecer o comportamento qualitativo da taxa de infecção do HIV em relação
ao linfócito T CD4+.
A seguir apresentamos o autômato celular, a partir do qual foi possı́vel
estimar alguns parâmetros para obter a solução numérica do sistema (3.3) que
serão apresentados na seção 5.

4. Autômato Celular com Tratamento
O autômato celular (AC) que descreve a dinâmica do HIV é chamado
Blood-Tor (Jafelice et al., 2009b). O nome de Blood-Tor vem do inglês Bloodstream-Toroidal, que é similar ao nome do autômato celular Wa-Tor (Renning,
2000; Dewdney, 1984), que significa Water-Toroidal. O Sistema Blood-Tor tem
a forma de um toro, em que coexistem artificialmente células não infectadas,
células infectadas do linfócitos T do tipo CD4+, células livres de vı́rus e os
anticorpos. Esses atacam as células infectadas na corrente sanguinea de um
indivı́duo HIV positivo, sem tratamento com antiretrovirais.

4.1

Descrição do Processo de Simulação

Onze parâmetros devem ser escolhidos para criar uma simulação. Os
parâmetros são os seguintes:
• Número de células infectadas;
• Número de células infectadas dos linfócitos T do tipo CD4+;
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• Número de partı́culas livres de vı́rus;
• Número de anticorpos;
• Limite de vida útil das células não infectadas;
• Limite de vida útil das células infectadas;
• Limite de vida útil das partı́culas livres de vı́rus;
• Limite de vida útil dos anticorpos;
• Idade de reprodução das células infectadas;
• Idade reprodutiva dos anticorpos;
• Taxa de produção de células não infectadas.

Os estados das células são atualizados de acordo com as regras da dinâmica local de cada célula. As células infectadas dos linfócitos T do CD4+,
partı́culas livres de vı́rus e anticorpos têm uma duração definida de acordo com
um limite de tempo especı́fico. Uma variedade inicialmente aleatória de idades
é distribuı́da para os elementos (células não infectadas, as células infectadas de
linfócitos T de CD4+, partı́culas livres de vı́rus e anticorpos) de acordo com
seus limites da vida.
4.1.1

Comportamento das Células não infectadas do Linfócito T do
Tipo CD4+ no Blood-Tor

Cada célula não infectada dos linfócitos T do tipo CD4+ escolhe um lugar livre no seu lado, estas se movem de acordo com um número inteiro aleatório
que indica uma direção. Mais especificamente, este valor inteiro varia de 1, 2,
até 8, as células se movem para o norte, leste, sul e oeste, nordeste, noroeste,
sudeste e sudoeste dependendo do número inteiro sorteado. Os linfócitos T de
CD4+ são produzidos há uma taxa constante. Quando chegam ao seu limite
de vida eles morrem.
4.1.2

Comportamento do HIV no Blood-Tor

Primeiro, o HIV procura células não infectadas dos linfócitos T do tipo
CD4+ na sua vizinhança. Se houver células não infectadas, o HIV escolhe
aleatoriamente uma célula e escolhido torna-se uma célula infectada. Se não
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houver células não infectadas, o HIV escolhe um lugar no seu lado e os movimentos e as idades lá (se todos os lugares estão ocupados, ele permanece em
seu lugar e envelhece).
Quando atingir seu limite as células do vı́rus HIV morrem.
4.1.3

Comportamento das Células Infectadas dos Linfócitos T do
Tipo CD4+ no Blood-Tor

Quando o HIV livre encontra células não infectadas CD4+, as células
não infectadas se tornam infectadas. Essas células começam a replicar HIV,
quando chegam a idade de 5 iterações. O programa de simulação do HIV coloca
um na posição da célula infectada e atribui a idade zero ao HIV novas.
Estas células se movem e envelhecem da mesma forma como as células
não infectadas dos linfócitos T do tipo CD4+. Após o seu limite de vida,
morrem.
4.1.4

Comportamento do Anticorpo no Blood-Tor

Cada anticorpo verifica as células infectadas dos linfócitos T do CD4+
na sua vizinhança. Quando os anticorpos encontram as células infectadas,
as células infectadas são destruı́das. Os anticorpos se movem para a posição
anterior das células infectadas.
Os anticorpos especı́ficos atingem o perı́odo de reprodução, após um
número determinado de iterações. Os anticorpos se movem e envelhecem da
mesma forma como as células infectadas de linfócitos T do tipo CD4+. Após
o seu limite de vida, morrem.
O sistema denominado Blood-Tor com tratamento (Silva e Jafelice, 2011;
Jafelice et al., 2009b) é construı́do para simular o tratamento de indivı́duos
HIV positivos com antiretrovirais. Para simular o tratamento com o uso de
antiretrovirais, algumas modificações foram realizadas no Blood-Tor:
• No encontro do vı́rus com as células não infectadas do CD4+ nem sempre
ocorre infecção. Apenas uma fração desse encontro resulta em sucesso.
• É considerado que a replicação dos HIVs ocorre com um número maior
de iterações.
A Figura 2 mostra uma foto, em um determinado instante t, do Sistema
Blood-Tor em que os quadrados pretos representam a corrente sanguı́nea; os
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quadrados com um ‘ponto’ são as células não infectadas, os quadrados com
‘retas’ o HIV; os cinzas as células infectadas e os brancos os anticorpos.

Figura 2: Foto da saı́da do autômato celular.

4.2

Saı́das do AC com Tratamento

Os resultados obtidos na simulação do Sistema Blood-Tor com tratamento, em função do tempo para 200 iterações, Figura 3, correspondem às
informações encontradas na literatura. A taxa de infecção β(t) do linfócito T
do tipo CD4+ pelo HIV, que é um parâmetro importante para o controle da
AIDS nos indivı́duos HIV positivos, é dada pela razão do número de células
não infectadas e o produto entre as infectadas pela variação no tempo (Freitas,
2008). Como o cálculo é obtido para cada iteração a variação do tempo é numericamente considerada igual a um. A Figura 4 apresenta o gráfico da taxa de
infecção em função do tempo. Como podemos observar o gráfico é decrescente,
significa que a taxa de infecção do linfócito T pelo vı́rus está diminuindo. Este
comportamento da taxa de infecção tem sentido, pois estamos simulando um
indivı́duo que recebe tratamento com antiretrovirais.
A partir do autômato celular com tratamento determina-se a força da
infecção do HIV em relação ao linfócito T do tipo CD4+; a taxa constante
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Figura 3: Os gráficos dos resultados do sistema Blood-Tor com tratamento são
apresentados em função do tempo.
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Figura 4: Taxa de infecção do sistema Blood-Tor com tratamento em função
do tempo.

de células não infectadas colocadas a cada geração; a taxa de mortalidade das
células não infectadas, a taxa de mortalidade das células infectadas, a taxa de
mortalidade das células do vı́rus HIV, a taxa de reprodução das células anticorpos e a taxa de mortalidade das células anticorpos. Com estes parâmetros
encontramos a solução do modelo microscópico com retardo (3.3).
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5. Solução do Modelo de Equações Diferenciais
com Retardo
Definimos os parâmetros do sistema (3.2), ou melhor, as taxas como
(Yang, 2001):
1
taxa =
tempo
onde o tempo no autômato celular é considerado como o número de iterações.
Assim, os valores das taxas apresentados a seguir, são obtidas a partir do
autômato celular com tratamento:
• r é a taxa constante de células não infectadas que são produzidas, no
autômato celular são colocadas aleatoriamente 20 células a cada iteração.
Assim, consideramos r = 20 no sistema (3.2);
• a = 14 é a taxa de mortalidade das células não infectadas, porque no
autômato celular o número de iterações para as celulas nao infectadas
morrerem é 4;
• b = 15 é a taxa de mortalidade das células infectadas, porque no autômato
celular o número de iterações para as celulas infectadas morrerem é 5;
• p = 0.4 é a taxa de morte das células infectadas, devido ao encontro com
os anticorpos, porque nem todo encontro resulta em sucesso;
• s = 12 é a taxa de mortalidade das células do vı́rus HIV, porque no
autômato celular o número de iterações para os HIVs morrerem é 2;
1
• c = 14
é a taxa de reprodução das células anticorpos, porque no autômato
celular o número de iterações para a reprodução dos anticorpos é 14;
1
• d = 15
é a taxa de mortalidade dos anticorpos, porque no autômato
celular o número de iterações para os anticorpos morrerem é 15.

Além desses valores para os parâmetros, encontramos as taxas ã que é
a taxa de morte das células infectadas que ainda não produziram vı́rus. No
autômato celular contamos todas as células infectadas que morreram e não
produziram vı́rus em cada iteração e depois calculamos a média dos valores
encontrados. O vetor dependente do tempo k(t) representa a reprodução das
células infectadas, obtivemos a partir do autômato contando a reprodução das
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células infectadas em cada iteração t. A expressão β(t) que representa a taxa
de infecção em função do tempo t foi obtida utilizando o ajuste de curva pelo
método dos mı́nimos quadrados. Os pontos discretos que foram ajustados estão
apresentados na Figura 4, a expressão β(t) é dada por:
β(t) =

1382t2 − 3447t + 110900
.
0, 0003305t3 + 5472t2 − 343200t + 12350000

(5.4)
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O coeficiente de determinação para o ajuste (5.4) é dado por r2 = 0.9338.
No sistema (3.2) aparece o parâmetro β(t − τ ), que representa a taxa de infecção para um tempo anterior com retardo τ , por esta razão que foi necessário
obtermos um ajuste de curva para β(t). Para a solução numérica do sistema
não linear com retardo (3.3), representada na Figura 5, consideramos o retardo
τ = 1 com as taxas e parâmetros definidos anteriormente. As condições iniciais
são dadas por: n = 0.99, i = 0.01, v = 0.1 e z = 0.01.
Para obter a solução numérica do sistema não linear de equações diferenciais ordinárias com retardo, utilizamos o pacote dde23 do Matlabr .
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Figura 5: Solução numérica do sistema não linear com retardo (3.3).
Na Figura 5, observamos que as células não infectadas aumentam e se
mantém constantes, a carga viral e as células infectdas diminuem e o anticorpo
se mantem constante, simulando o tratamento com antiretrovirais. Que é o
objetivo final de qualquer terapia com antiretrovirais aumentar o número de
células CD4+ e diminuir a carga viral.
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6. Solução do Modelo de Equações Diferenciais
com Retardo Fuzzy
Baseado em informações da literatura do tema, vamos considerar o retardo um parâmetro incerto. Mittler et al. (1998) afirma que o retardo distribuı́do pode imitar uma variedade de retardos plausı́veis biologicamente e o
modela a partir de uma distribuição gamma de probabilidades.
Neste trabalho o retardo distribuı́do é dado por meio de uma distribuição
de possibilidades. Esta pode ser obtida usando informações dadas por especialistas da área ou informações biológicas do fenômeno encontradas na literatura
(Massad et al., 2008). Tal distribuição é modelada matematicamente por um
número fuzzy.
Consideramos o retardo τ como o número fuzzy, ilustrado na Figura 6;
o suporte de τ é o intervalo [0.8, 1.2]. Utilizamos o Princı́pio da Extensão de
Zadeh, a partir da solução determinı́stica, para obter a solução do sistema não
linear com retardo fuzzy (3.3).

uτ
1

0.8

1

1.2

retardo (τ)

Figura 6: Distribuição de possibilidades para o retardo (τ ).
No sistema (3.3) o retardo aparece apenas na equação das células infectadas, a Figura 7 apresenta a solução numérica desta equação. As outras
equações do sistema (3.3) com retardo fuzzy tem comportamento similar ao
sistema apenas com retardo Figura 5. Observamos que na região central do
gráfico das células infectadas o grau de pertinência aproxima-se de 1, isto é,
quanto mais escura menor a pertinância. Esta região é a que melhor representa
o fenômeno biológico do ponto de vista de credibilidade (pertinência).

graus de pertinencia
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Figura 7: Solução fuzzy da equação das células infectadas (3.3).
Se optarmos por representar uma curva determinı́stica para representar
a evolução das células infectadas nesse modelo, devemos defuzzificar o gráfico
da Figura 7. A Figura 8 apresenta a solução defuzzificada para as células
infectadas, que representa a média da solução fuzzy para essa equação.
A diferença entre o modelo determinı́stico clássico e o método utilizado
neste trabalho, é que na solução determinı́stica as incertezas são excluı́das no
inicio, enquanto que neste método as incertezas evoluem e a defuzzificação
ocorre no instante de interesse.
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Figura 8: Solução defuzzificada para a equação da células infectadas do sistema (3.3).
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7. Conclusão
Neste trabalho consideramos o retardo como um parâmetro fuzzy. A
taxa de infecção do linfócito T do tipo CD4+ pelo HIV no tempo; a taxa
de produção constante de células não infectadas (colocadas a cada geração);
a taxa de mortalidade das células não infectadas; taxa de morte das células
infectadas, devido ao encontro com os anticorpos; a taxa de mortalidade das
células infectadas; a taxa de mortalidade das células do vı́rus HIV; a taxa de
reprodução das células anticorpos e a taxa de mortalidade das células anticorpos
foram obtidos através de um autômato celular.
Em geral, taxa de infecção do linfócito T do tipo CD4+ é um parâmetro
que as Ciências Médicas têm dificuldade de explicitá-la. Além disso, do ponto
de vista da medicina, pode ser importante deixar as incertezas evoluirem no
tempo para investigar respostas biológicas a esses parâmetros. Através do
método utilizado neste trabalho podemos apresentar uma aproximação para
este parâmetro e incorporar as possı́veis incertezas quando utilizamos o retardo fuzzy. Apresentamos a solução defuzzificada para as células infectadas
do sistema (3.3), que representa a média da solução fuzzy da equação.
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Biomatemática, 18:131–148.
Jafelice, R., Barros, L., e Bassanezi, R. (2009a). A fuzzy delay differential equation model for HIV dynamics. In International Fuzzy Systems Association
- European Society of Fuzzy Systems and Tecnology 2009, páginas 265–270,
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Resumo. O trabalho realizado traz a modelagem e simulação computacional
de um problema de dispersão de poluentes no lago da represa do rio Manso em
Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. O lago possui uma grande extensão (área superficial de 427Km2 ) e recebe contaminação por poluentes oriundos da atividade
agrı́cola que existe no entorno e também a montante do lago através dos rios
Manso, Casca, Quilombo e Palmeira. A modelagem do fenômeno de dispersão
é feita usando a equação de difusão-advecção. Nesta primeira abordagem
modelamos o problema bidimensional e definimos um campo de velocidades
baseado na influência dos rios e saı́da no vertedouro.

Palavras-chave: Ecologia Matemática; Método de Galerkin; Biomatemática; Navier-Stokes; Simulação computacional.

1. Introdução
Neste trabalho faremos a modelagem de um problema de dispersão de
poluentes, na intenção de produzir material e método para avaliação qualitativa, com atenção não somente nesse problema, mas sim na categoria em que
ele está. Durante a confecção sempre levamos em consideração o caráter de
generalização do estudo, mesmo estando num problema especı́fico. O problema
1 krindges@cpd.ufmt.br
2 joni@ime.unicamp.br
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teste que abordamos foi a dispersão de poluentes no Lago de Manso em Cuiabá
MT, lago esse, fruto do represamento do rio Manso para a construção de uma
usina hidrelétrica. Esse método foi submetido a simulações numéricas em computadores de alto desempenho que permitiram resultados muito valiosos para
a análise de possı́veis situações reais (cenários).
Começaremos o trabalho com o relato da experiência do grupo de Ecologia Matemática da UNICAMP, bem como uma sequência de trabalhos que ao
longo do tempo, foram contribuindo de forma a possibilitar a execução deste.
Na sequência colocaremos a modelagem clássica do problema, que envolve a
descrição da equação de Difusão-Advecção, bem como condições de fronteira
especı́ficas, que retratam a situação do Lago de Manso. Depois disso teremos
a formulação variacional da equação envolvida e as discretizações do domı́nio
e equações usando método de Galerkin para o espaço e Crank-Nicolson para o
tempo. Por fim, apresentaremos as simulações numéricas que foram realizadas
afim de validar modelo e algoritmos. Todos os algoritmos executados foram
elaborados especificamente para esse trabalho e estão em ambiente MatLabr .

2. O problema: histórico e pretensões
Descreveremos um breve histórico sobre os trabalhos que fundamentaram
e possibilitaram a confecção deste e também sobre APM-Manso, que será nosso
estudo de caso. A usina hidrelétrica de Manso (UHE-Manso) foi idealizada a
partir de uma enchente ocorrida no ano de 1975 que deixou desabrigadas as
famı́lias ribeirinhas. Devido a grandes dúvidas sobre os reais impactos dessa
obra no ecossistema local, a construção ficou paralizada e só no ano de 2000 é
que foi concluı́da a construção. A geração de energia e também a necessidade
de uma forma de controle do fluxo de água no perı́odo de cheia, é que caracterizaram a UHE-Manso, como uma Unidade de Aproveitamento Múltiplo (APMManso). O reservatório atinge uma área de 427km2 nos municı́pios de Cuiabá,
Chapada dos Guimarães e Nova Brasilândia.
A figura 2 mostra a localização do lago do APM-Manso e também os
principais rios que o alimentam. Esses rios são: Rio Manso, Rio Casca, Rio
Palmeiras e Rio Quilombo. O lago possui uma intensa atividade agropecuária
em parte de seu entorno, a figura 2 nos mostra entre outras informações,
essa região sob a forma de um traçado vermelho. Temos também atividade
agropecuária que está no entorno dos rios que abastecem o lago (a montante),
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essas duas fontes de agentes poluentes serão fundamentais para a caracterização
do modelo.

Figura 1: Localização da Represa da APM-Manso. Fonte:da Silva et al. (2008)

3. Histórico: trabalhos anteriores
O grupo de ecologia matemática da UNICAMP-Universidade Estadual
de Campinas vem desde a década de 70 produzindo diversos trabalhos (Teses,
Dissestações, Iniciação cientifica e artigos) que contribuı́ram muito para o que
temos hoje como modelagem matemática nessa área. O trabalho que propomos
é mais um passo na evolução da modelagem e simulação de fenômenos de
dispersão de poluentes (uma das áreas de interesse do referido grupo) e está
totalmente ancorado nas produções que antecederam e desenvolveram essa área
que tem despertado a atenção de muitas outras áreas do conhecimento e de
autoridades, no estudo de impactos ambientais.
A tabela 1 traz um resumo dos trabalhos que contribuı́ram para a confecção deste. Estes trabalhos possuem algumas caracterı́sticas em comum, por
exemplo: problema alvo associado com poluição/contaminação, água como
meio em estudo, etc. A última linha dessa tabela contém nossa tese: dispersão
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de poluente na água, sendo o domı́nio um sólido irregular (lago de Manso,
tridimensional) com modelagem do campo de velocidades com a equação de
Navier-Stokes. Enfatizamos que o estudo do fenômeno da dispersão de poluentes usando um domı́nio tridimensional e totalmente irregular, juntamente
com a modelagem do campo de velocidades através da equação de NavierStokes, compõem uma tese de doutorado defendida recentemente. No entanto,
apresentamos neste trabalho a primeira fase de validação de algoritmos, que
consiste em considerarmos o problema de forma bidimensional, portanto a superfı́cie do lago.
Tabela 1: Resumo dos trabalhos realizados
Autor

Dimensão

Domı́nio

Meio

Campo de velocidades

Mistro (1992)
Wolmuth (2009)
Bernardes (1998)
Cantao (1998)
Diniz (2003)
Oliveira (2003)
Vasquez (2005)
Inforzato (2008)
Andre Krindges

R2
R2
R2
R2
R2
R2
R3
R3
R3

retângulo
mapa
mapa
mapa
regular
mapa
paralelepı́pedo
paralelepı́pedo
mapa 3D

água
água
água
água
água e ar
água
água
água e ar
água

constante
constante
constante por partes
interpolação de dados
perfil parabólico
Stokes
Stokes
Stokes
Navier-Stokes

A figura 2 mostra as diferentes situações de fronteira:
– Γ1 =parte da fronteira composta por mata
– Γ4 =parte da fronteira onde há a saı́da de poluente com o
ragem
– Γ5 =parte da fronteira onde ocorre runoff
– Γ6 =parte da fronteira onde há a entrada de poluente com
– Γ7 =parte da fronteira onde há a entrada de poluente com
– Γ8 =parte da fronteira onde há a entrada de poluente com
– Γ9 =parte da fronteira onde há a entrada de poluente com
– Γ10 =parte da fronteira composta por rocha ou concreto.

vertedouro na bar-

o
o
o
o

rio
rio
rio
rio

Palmeira
Manso
Casca
Quilombo

4. Difusão-Advecção
Chamaremos de u(t, x, y), a concentração de poluente no meio em estudo,
no ponto (x, y), no instante t. Por fim, um modelo geral para o problema teste
de nosso estudo, é:
∂u
= {difusão} − {transporte} − {decaimento} + {fonte},
∂t
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Figura 2: Partes da fronteira: bordas do lago.

sendo,
{difusão} =
{transporte} =
{decaimento} =

∇ · (α(u) ∇u) (cf. Okubo, 1980)
∇ · (~v u) (cf. Edelstein-Keshet, 1988)
σu u (cf. Marchuk, 1986)

Assim, a equação que modela o fenômeno da dispersão de um determinado
poluente, num domı́nio tridimensional, é:
∂u
= ∇ · (α(u) ∇u) − ∇ · (~v u) − σu u + f,
∂t

(x, y) ∈ Ω ⊂ R2 , t ∈ (0, T ], (4.1)

sendo:
– α(u) = α(u) (t, x, y) é o coeficiente de difusibilidade efetiva no meio;
– ~v = ~v (t, x, y) = (v1 (t, x, y), v2 (t, x, y)) é o campo de velocidades no meio;
– σu é o coeficiente de decaimento total no meio;
– f é o termo fonte de poluição.
Consideramos a condição inicial: u(0, x, y) = u0 (x, y), (x, y) ∈ Ω.
A figura 2 mostra a linha que demarca a superfı́cie do lago. Como a
legenda dessa figura mostra, temos parte vermelha, parte azul e parte magenta,
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representando respectivamente, regiões onde há agricultura, mata e rocha ou
concreto. Considerando essas fronteiras, adotaremos as seguintes condições de
contorno:
– Ingresso de poluente: Admitimos que a entrada de poluentes se dá
através dos rios e também pela fronteira onde há agricultura (runoff).
Utilizaremos
uma condição do tipo Von Neumann não homogênea:
¯
∂u ¯¯
−α ¯ = θi (t, x, y) sendo θi uma função dada, i = 5, 6, 7, 8, 9.
∂η Γi
– Perda de poluente: Admitimos que existe uma perda de poluentes
para o solo, na margem onde há mata e no vertedouro da represa. Consideramos que essas perdas são proporcionais à quantidade presente na
respectiva fronteira. Essa situação é modelada usando uma condição do
tipo Robin:
¯
∂u ¯¯
sendo ki uma constante que gradua essa perda, i =
−α ¯ = ki u
∂η Γi
1, 4.
– Fronteira sem perda: Na região da fronteira onde há concreto ou
formação rochosa, admitimos que não há perda nem ingresso de poluente.
Para modelar essa situação, consideramos uma condição de fronteira do
tipo Von
¯ Neumann homogênea:
∂u ¯¯
−α ¯
= 0.
∂η Γ10
O campo de velocidades que compõem o termo advectivo da equação,
foi aproximado levando em conta a entrada dos rios e saı́da pelo vertedouro,
tudo modelado com a equação de Navier-Stokes.

5. Formulação variacional: Difusão-Advecção
Para chegarmos a aproximação numérica, usaremos o método de Galerkin
e para isso precisamos da formulação variacional da equação 4.1, portanto:
µ

∂u
,w
∂t

¶
L2 (Ω)

+ α (∇u k ∇w)L2 (Ω) +

4
X

km hu, wiL2 (Γm ) +

m=1

+ ((~v · ∇u), w)L2 (Ω) + σ (u, w)L2 (Ω) = (f, w)L2 (Ω) +
9
X
+
hθn , wiL2 (Γn ) , ∀ w ∈ H 1 (Ω)
n=5

(5.2)
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Assim, procuramos uma solução u ∈ V, sendo:
½
Á
¾
∂u
V = u ∈ L2 [(0, T ), H 1 (Ω)]
∈ L2 (Ω), ∀t ∈ [0, T ]
∂t
que satisfaça (5.2).
Em sua tese de doutorado, Inforzato (2008) garante existência e unicidade de solução da equação (5.2), usando resultados teóricos de Lions (1961).

6. Discretizações
Depois de obtida a formulação variacional (5.2), devemos utilizar algum método numérico adequado para aproximar a solução. O método que
utilizaremos é o Método de Galerkin o qual necessita que se introduza uma
discretização espacial. Para a discretização temporal usaremos o esquema de
Crank-Nicolson∗ na equação de advecção-difusão.
Nesta seção introduzimos as discretizações espaciais da formulação variacional de (5.2).
Seja U (h) um subespaço de H 1 (Ω) de dimensão finita gerado pela base B =
{ϕ1 , ϕ2 , ..., ϕnh }. Assim, a solução de (5.2) no subespaço U (h) , pode ser escrita
como sendo uma combinação linear dos elementos da base B:
u(h) =

nh
X

uj (t)ϕj (x, y, z).

(6.3)

j=1

Substituindo u(h) na formulação variacional (5.2), e tomando w ∈ U (h) ,
temos† :
µ

¡

∂u(h)
,w
∂t

¶

(h)

+ (~v · ∇u

4
D
E
³
´
X
km u(h) , w
+ α ∇u(h) k ∇w +
Ω

Ω

), w

¢

¡

Ω

(h)

+σ u

,w

¢
Ω

m=1

= (f, w)Ω +

9
X

Γm

+

hθn , wiΓn ,

(6.4)

n=5

∀w ∈ U (h) ,
ou seja:
∗ Esquema de discretização por diferenças finitas muito usado por ser incondicionalmente
estável e de ordem 2
† Para simplificar a notação dos produtos internos, usaremos Ω e Γ no lugar de L2 (Ω) e
2
L (Γ)
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*n
+
nh
nh
4
h
X
X
X
X
du
j




ϕj , w +α
+
uj ∇ϕj k ∇w
+
km
uj ϕj , w
dt
m=1
j=1
j=1
j=1
Γm
Ω
Ω




nh
nh
9
X
X
X

uj (~v · ∇ϕj ), w + σ 
uj ϕj , w = (f, w)Ω +
hθn , wiΓn ,
j=1

j=1

Ω

n=5

Ω

∀w ∈ U (h) ,
As funções uj (t) não dependem de (x, y, z), por isso podemos tirá-las do produto interno, com isso temos:
nh
nh
nh
4
X
X
X
X
duj
(ϕj , w)Ω + α
uj (∇ϕj k ∇w)Ω +
km
uj hϕj , wiΓm +
dt
m=1
j=1
j=1
j=1
nh
X

uj (~v · ∇ϕj , w)Ω + σ

j=1

nh
X

uj (ϕj , w)Ω = (f, w)Ω +

9
X

hθn , wiΓn ,

n=5

j=1
(h)

∀w ∈ U (h) ,
, temos que é suficiente avaliá-la para os

Sendo essa equação válida ∀w ∈ U
elementos da base de U (h) , portanto:
nh
nh
nh
4
X
X
X
X
duj
(ϕj , ϕi )Ω + α
uj (∇ϕj k ∇ϕi )Ω +
km
uj hϕj , ϕi iΓm +
dt
m=1
j=1
j=1
j=1
nh
X

uj (~v · ∇ϕj , ϕi )Ω + σ

j=1

nh
X

uj (ϕj , ϕi )Ω = (f, ϕi )Ω +

9
X

hθn , ϕi iΓn ,

n=5

j=1

∀ϕi ∈ B.
Fazendo uh = (u1 (t), u2 (t), ..., unh (t))T , podemos escrever essa sentença sob a
forma de um sistema de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem:
M u̇h (t) + N uh (t) + W uh (t) = F,

(6.5)

sendo as matrizes M = (mij )nh ×nh , N = (nij )nh ×nh , W = (wij )nh ×nh e o
vetor F = (fi )nh ×1 dados por:
mij = (ϕj , ϕi )Ω
nij = α (∇ϕj k ∇ϕi )Ω + σ (ϕj , ϕi )Ω +

4
X
m=1

wij = (~v · ∇ϕj , ϕi )Ω
9
X
fi = (f, ϕi )Ω +
hθn , ϕi iΓn

km hϕj , ϕi iΓm
(6.6)

n=5

A equação de advecção-difusão terá o tempo discretizado através do
esquema de diferenças finitas conhecido pelo nome de Crank-Nicolson. Esse
método gera um esquema incondicionalmente estável e de ordem 2 e por estas
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razões tem sido muito utilizado. Para construir este esquema usamos diferença
centrada no tempo tn+1/2 , obtendo as seguintes aproximações:
¯
un+1
+ unj
un+1
− unj
duj ¯¯
W n+1 + W n
j
j
n+1/2
n+1/2
=
,
u
≈
e
W
=
.
j
dt ¯tn+1/2
∆t
2
2
Sendo assim, temos que a solução do sistema de equações diferenciais (6.5)
pode ser aproximada pela solução do sistema seguinte:
M

un+1
un+1 + unh
− unh
+ unh
1
W n+1 + W n un+1
h
h
+N h
+
= F n+ 2
∆t
2
2
2
³
³
´´
∆t W n+1 +W n
M + ∆t
N
+
un+1 =
2
2 ³
2
´´ h
³
n+1
n
1
+W
∆t W
unh + ∆tF n+ 2
M − ∆t
2 N − 2
2

(6.7)

Para a resolução do sistema linear que consta em (6.7), necessitamos
que se faça uma malha sobre o domı́nio Ω e também uma adequada escolha das
funções que compõem a base dos espaço U (h) que dão a aproximação espacial
para a solução via método de Galerkin. A construção da malha triangular
usada no trabalho, foi feita com o software livre GMSH‡ usando dados obtidos
do projeto da APM Manso. A figura 3 ilustra a malha produzida. A malha
gerada possui os seguintes valores:
• ntn = 197.664, número total de nós;
• nte = 384.145, número de triângulos;

7. Experiências numéricas
Nesta seção descreveremos as simulações feitas em computador de 3
cenários escolhidos de forma a retratar possı́veis situações reais. A tabela 2
mostra um resumo dos valores utilizados nas 3 situações. O coeficiente de difusão α foi mantido constante nas três situações. Fazendo também uma leitura
transversal nessa tabela, vemos que em resumo, no cenário 1 temos um runoff
pequeno e um fluxo razoavelmente grande de entrada de poluentes através dos
rios. Na absorção nas margens com mata (k1 ), temos um valor grande, se
comparado com os demais cenários. Temos também uma grande degradação,
expressa pelo coeficiente σ. No segundo cenário diminuı́mos a degradação,
diminuı́mos a saı́da de poluente pelas margens com mata e também a entrada
pelos rios e por runoff, resumindo: menos entrada e também menos saı́da. Por
‡ http://geuz.org/gmsh/,

consultada em 20/04/2011
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Figura 3: Visão de parte da malha

fim o terceiro cenário traz uma situação onde a entrada de poluição pelos rios
é mı́nima, o runoff é o mesmo do cenário 2, ou seja, mediano e a perda para
margens com mata igual à zero.Temos também uma degradação bem menor do
que os demais cenários.
A etapa de simulações foi dividida em duas fases. Na primeira fizemos
4.000 iterações, o que equivale ao tempo real de 8, 3 dias. . Na segunda fase
avançamos com a equação de Difusão-Advecção até obtermos a estabilização
da solução. Para os cenários 1 e 2 fomos até a iteração número 600.000 (3, 5
anos). Já no cenário 3 avançamos até a iteração número 2.000.000 (11, 6 anos)
para obter essa estabilização. Para observarmos a variação da concentração de
poluição ao longo do tempo, escolhemos alguns pontos. O número associado a
cada ponto é o número do nó da malha. A figura 4, mostra a localização dos
pontos.
– nó 442.267: próximo a barragem;
– nó 689.631: no meio do braço da represa formado pelos rios Manso e
Palmeiras;
– nó 716.869: no meio do braço da represa formado pelos rios Casca e
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–
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Quilombo;
nó 392.283:
nó 216.734:
nó 537.315:
nó 369.379:

próximo
próximo
próximo
próximo

a
a
a
a

entrada
entrada
entrada
entrada

do
do
do
do

rio
rio
rio
rio
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Quilombo na represa;
Casca na represa;
Manso na represa;
Palmeiras na represa.

Tabela 2: valores de coeficientes nos 3 cenários
Coeficiente Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3
Unidade
∆t
α
σ
k1
k4
θ5
θ6
θ7
θ8
θ9

0.05
0.01
10−4
10−5
10−3
5 × 10−6
10−4
10−4
10−4
10−4

0.05
0.01
10−5
10−6
10−3
5 × 10−5
10−5
10−5
10−5
10−5

0.05
0.01
10−6
0
10−3
5 × 10−5
10−8
10−8
10−8
10−8

h
km2 /h
1/h
km/h
km/h
(ppm)(km/h)
(ppm)(km/h)
(ppm)(km/h)
(ppm)(km/h)
(ppm)(km/h)

Figura 4: Pontos analisados.
As figuras 5, 6 e 7 retratam a dispesão de poluente no lago levando em
conta os cenários 1, 2 e 3. As três figuras mostram quatro gráficos represen-
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tando respectivamente as iterações 10.000, 50.000, 200.000 e 600.000. Mantivemos um mesmo mapa de cores dentro dos gráficos de cada figura, visando
fazer comparação quantitativa entre os cenários. Nestas figuras podemos ver as
diferenças de cenário impostas pela variações de parâmetros. Observa-se por
exemplo na figura 7, a grande influência do aumento do runoff e diminuição
da poluição chegando pelos rios.

Figura 5: Cenário 1, iterações 10.000, 50.000, 200.000 e 600.000.

Como mostra a figura 4, escolhemos 7 pontos distribuı́dos pelo lago para
analisarmos a evolução temporal da concentração de poluente. Os resultados
dessa analise, estão na figura 8. A figura mostra em suas linhas os cenários 1, 2
e 3 e em suas colunas as iterações de 1 a 50.000 e de 1 a 600.000, com exceção da
última, que ao invés de 600.000, vai até 1 milhão. Uma análise detalhada dos
gráficos evidencia as caracterı́sticas de cada cenário. Por exemplo a intensidade
de poluição e a ordem com que cada ponto passa a receber o poluente, tudo
isso em perfeita concordância com o pré-definido e esperado em cada cenário.
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Figura 6: Cenário 2, iterações 10.000, 50.000, 200.000 e 600.000.

8. Conclusões e sugestões.
De maneira geral podemos afirmar que a modelagem, discretização e
a simulação do problema geraram resultados muito coerentes com todas as
hipóteses feitas. Como mostram os resultados, os algorı́tmos se mostraram
muito robustos, pois evidenciaram nos gráficos as particularidades de cada
cenário, bem como estabilidade, pois fomos até a iteração 600.000 nos cenários
1 e 2 e até 2.000.000 no cenário 3.
Outros trabalhos que fazem parte da tese de doutorado e que tratam
do mesmo problema mas de forma tridimensional, estão em fase de finalização
para publicação em breve. Os testes que aqui mostramos foram de grande valia
para a validação dos algoritmos e modelo para que pudessemos dar esse passo
em direção a uma modelagem mais real do problema de dispersão.
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Figura 7: Cenário 3, iterações 10.000, 50.000, 200.000 e 600.000.
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