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Prefácio:
Conta-se que lá pelas tantas da madrugada em um bairro suspeito e escuro um
individuo solitário procurava agoniadamente por alguma coisa, debaixo do único poste
de luz que se encontrava na região. Passando por ali uma boa alma samaritana,
solidariamente decidiu ajudá-lo participando ativamente da empreitada. Após um
bom tempo de busca infrutı́fera, o amigo contingencial sentiu-se impelido a fazer
uma pergunta quase retórica: “Você tem certeza de que realmente a perda se deu
aqui, neste lugar?”
Para surpresa do mesmo a resposta veio rápida e insolente: “Na verdade, acho
que foi lá atrás, mas resolvi que seria melhor procurar por aqui onde estava mais
claro”. Após recuperar o senso abalado com o inusitado da situação, o ajudante não
se conteve nas boas maneiras e simplesmente deu de costas resmungando algo como:
“”πµθάκπ ά¤λ**9ˆ+@Q0&@51l%**$%#@(*&%̂&ˆˆ%$##%ˆ&**.......
Há vinte e dois anos a Revista de Biomatemática insiste em buscar o caminho da
interdisciplinaridade entre a Biologia e a Matemática, uma região que em seu inı́cio
parecia escura e era, sem dúvida, academicamente perigosa. Àquela época até os
entusiastas mais esclarecidos e otimistas duvidavam que o conluio entre espécies intelectualmente tão distintas quanto são a Biologia e a Matemática pudesse produzir
descendentes de algum valor e permanência, mesmo com os exemplos abundantes
e notáveis de Euler-Malthus (séc. XVIII) em demografia, Daniel Bernoulli(1766)
e Ross-Kermack-McKendrick (∼1910) em epidemiologia, Lotka-Volterra (∼1920)e
Fisher-KPP (1937) em ecologia, Hodkin-Huxley (∼1930) em neurobiologia, Turing
(∼1950) em morfogênese, somente para citar alguns. O perigo ficava por conta da
sabotagem acadêmica de setores deliberadamente hostis que abundavam na cartolagem universitária, mas que hoje se encontram em vias de rápida extinção.
A Universidade brasileira passa atualmente por um perı́odo de grande louvação
da “interdisciplinaridade”, mas apenas como uma pose de “politicamente correta”.
Em seus mais profundos intestinos burocráticos ela continua enrijecida, preservando
intacta suas grades disciplinares e uma rede (ou, emaranhado) de pré-requisitos e
injunções que impedem o trânsito livre de alunos entre as diversas áreas, sejam elas
quais forem. O excesso de tempo em aulas expositivas inibe o estudo individual e
a iniciativa, e o pior, a busca por novos campos de estudo é, não raro, repreendida
como desperdı́cio de tempo, de foco e falta de seriedade. Um bom estudante de
Matemática talvez aprenda (até a demonstrar) os Teoremas Fundamentais da Álgebra
e do Cálculo, o Teorema Espectral de Matrizes Simétricas, a Fórmula de Stirling e
etc., mas raramente se aventura por moto próprio no estudo de conceitos, ainda que
básicos, de outra área não matemática, seja Biologia, Quı́mica, Ciências Sociais ou
Fı́sica. (O mesmo se poderia dizer de estudantes de Biologia no sentido inverso).
Além de remar contra esta deriva institucional a Revista de Biomatemática sempre teve que decidir sobre os termos de sua relevância, um tema que aflige a todos
que trabalham nesta área. A resposta positiva a esta questão é difı́cil explicitar e,
somente por exclusão seria possı́vel delineá-la. Uma coisa, todavia, é certa e lı́quida:
a relevância dos problemas tratados em Biomatemática é proveniente da Biologia
(que participa como sujeito) e não exatamente da Matemática, que participa como
qualificativo e coadjuvante. Ou seja, na interface Biomatemática é a Biologia que é
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matemática e não a Matemática que é biológica1 .
Esta observação, embora quase óbvia, adquire razão para ser enfatizada quando
se constata uma tendência atual de excessiva matematização da Biologia. Nem todas
as questões biológicas clamam explicitamente por uma formulação matemática e em
alguns casos a Matemática apenas as obscurece. Espera-se sempre que a intervenção
matemática em problemas biológicos produza informações relevantes ao tema tratado
ou introduza novos conceitos úteis para a sua descrição. Esta relevância não pode ser
ditada pelo virtuosismo matemático demonstrado, nem pela sofisticação dos métodos
utilizados; um erro freqüente e crasso de avaliação acadêmica destes trabalhos.
Uma questão biológica aproximadamente resolvida por métodos, digamos, aritméticos, com freqüência é muito mais útil do que a mesma questão resolvida com maior
precisão, mas sob a utilização de conceitos e técnicas sofisticadas da Matemática.
(A propósito disto, consulte o interessante trabalho de James Murray “The importance of simple Mathematical Models” baseado em sua conferencia plenaria no European Conf. on Theor. and Math Biol ECMTB em Dresden 2005, também o livro
J.Harte-Consider a Spherical Cow, 1988 e visite o endereço www.inference.phy.cam.ac.
uk/sanjoy/oom/book-a4.pdf.)
Isto não quer dizer que apenas a Matemática elementar seja suficiente para toda
a Biomatemática (outra afirmação freqüente que obviamente não vale a pena contra exemplificar), mas que o princı́pio da parcimônia de Occam é fundamental em
Biomatemática, assim como o é em toda a Matemática Aplicada. O futuro desta
Revista por certo dependerá do rumo em que navegará, evitando recifes eventuais e
as sereias acadêmicas. A boa escolha de seu conteúdo será relevante se a Matemática
for mais um instrumento de iluminação do que de ofuscamento. Conceitos e métodos
matemáticos são ferramentas de utilidade universal mas, eventualmente, iluminam
regiões onde não estão os objetos que procuramos. Quanto a isto vale lembrar também
a famosa frase do psicólogo Abraham Maslow – “Se a única ferramenta de que se
dispõe é uma chave, há uma forte tendência em deduzir que todos os problemas do
mundo são como uma fechadura”.
Esperemos por fim que a frase do personagem da estória acima “ ”πµθάκπ ά¤λ**9ˆ
+@Q0&@51l%**$%#@(*&%̂&ˆˆ%$##%ˆ&**.......” não seja usada por nenhum de
seus futuros leitores!

Wilson Castro Ferreira Jr. – IMECC-UNICAMP.
Campinas, 17 de agosto de 2012

1 Há, de fato, uma outra interface no sentido oposto, isto é, da “Matemática Biológica”,
cujo extraordinário e recente desenvolvimento pode ser testemunhado pelas Redes Neuronais,
a Programação Genética, Métodos de Otimização por Processos Coletivos-“Ant-Colony”, por
algoritmos de aprendizagem, “Reinforcement Learning”, e outros, o que somente confirma
o vigor da interação entre estas duas ciências, neste caso, com a aplicação da Biologia à
Matemática!
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Otimização dinâmica multiobjetivo da aplicação
de herbicida considerando a resistência de
plantas daninhas
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Resumo. Neste trabalho apresenta-se um modelo de otimização dinâmica
multiobjetivo da aplicação de herbicida. A densidade de sementes no inı́cio
do plantio e a frequência dos alelos são tomadas como variáveis de estado. A
variável de controle é a dose de herbicida aplicada em cada perı́odo de plantio.
O modelo de otimização considera a diminuição da eficiência do herbicida ao
longo do tempo, em função da evolução da resistência da planta daninha. Os
objetivos são: 1) maximizar o lucro do produtor e 2) minimizar o acréscimo na
resistência da planta daninha, promovido pelo uso do herbicida. Assim, o problema de otimização dinâmica multiobjetivo formulado é resolvido utilizandose a abordagem ²−restrito. Os problemas resultantes desta abordagem são resolvidos via programação não-linear, utilizando o método ASA CG. Resultados
de simulações numéricas descrevem o conjunto de Pareto-ótimo da aplicação
do herbicida nicosulfuron visando o controle da infestação da planta daninha
Bidens subalternans em perı́odos de 5 e 10 anos, respectivamente.

Palavras-chave: Otimização multiobjetivo; Controle ótimo; Resistência de plantas daninhas.
1 ulcilea0803@hotmail.com
2 gsilva@ibilce.unesp.br
3 karam@cnpms.embrapa.br.
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1. Introdução
A infestação por plantas daninhas é considerada um grande problema
na agricultura, pois causa perdas em diversos nı́veis e, por este motivo, buscase controlá-las. A principal técnica utilizada para o controle em sistemas de
produção tecnificados é a aplicação de herbicidas, porém esses geram custos
significativos ao produtor e impactos ambientais. Assim, tem-se buscado modelos matemáticos que descrevem a dinâmica dessas plantas, com o intuito de
melhor compreender a sua evolução e auxiliar na tomada de decisão no campo.
Modelos de otimização para o controle da aveia selvagem numa colheita de
grãos são apresentados em Jones e Cacho (2000) e Jones (2005).
O uso intensivo de produtos quı́micos com o mesmo mecanismo de ação
no controle de plantas daninhas contribui para o aumento da proporção de
indivı́duos resistentes para a próxima geração (Christoffoleti, 2008).
A resistência de plantas daninhas aos herbicidas ocorre em função de
um processo evolutivo e o desenvolvimento de biótipos de plantas daninhas
resistentes é imposto através da pressão de seleção causada pelo uso intensivo
dos herbicidas. As funções de frequência genética dos alelos dominante e recessivo em face da pressão seletiva imposta pelo herbicida seguem os princı́pios da
genética populacional descrita segundo Britton (2003). Segundo Christoffoleti
et al. (1994) a probabilidade de ocorrer seleção natural de indivı́duos resistentes
na população, em curto perı́odo de tempo, está relacionado com quanto maior
é a frequência inicial do alelo do biótipo resistente. Assim, é de fundamental
importância o conhecimento de técnicas de manejo e controle dos mecanismos e fatores que favorecem o aparecimento de biótipos de plantas daninhas
resistentes.
Buscando reduzir a perda de rendimento causada pela competição da
planta daninha com a lavoura, vários modelos de controle foram desenvolvidos,
que visam maximizar os lucros em uma determinada estação ou ano e, consequentemente, diminuir os custos em um sistema de colheita de grãos (Jones
e Cacho, 2000; Jones, 2005; Jones et al., 2006; Leal et al., 2011; Stiegelmeier,
2012). Outro fator importante a ser considerado é o aparecimento da resistência
da planta daninha ao herbicida causado pelo uso intensivo ou prolongado de
um herbicida de mesmo princı́pio ativo. Interessa aqui minimizar a evolução
da resistência da planta daninha ao herbicida e reduzir os impactos ambientais
causados pelo uso de produtos quı́micos.
Para tal propósito, obtém-se um problema com dois objetivos, sendo
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esses objetivos conflitantes entre si. Tais problemas são conhecidos por multiobjetivos ou multicritério e distinguem-se dos problemas clássicos mono-objetivo
devido ao conceito de solução que lhes é atribuı́do. Os problemas multiobjetivos
apresentam um conjunto de soluções ótimas (Deb, 2001).

2. Objetivos
O objetivo deste trabalho é mostrar uma abordagem de otimização multicritério na aplicação de herbicida para o controle de plantas daninhas visando,
ao mesmo tempo, maximizar o lucro do produtor e minimizar o acréscimo da
resistência dessas plantas causada pelo uso de herbicida. Isto leva indiretamente a minimização do impacto ambiental, tornando mais racional a técnica
de manejo quı́mico de plantas daninhas.

3. Metodologia
As plantas daninhas competem rigorosamente com as colheitas, resultando em grande perda de rendimento, pois essas plantas possuem um alto
poder de reprodução, gerando um grande número de sementes, afetando diretamente o tamanho do banco de sementes no solo. O modelo que descreve
a dinâmica populacional para as plantas daninhas é descrito segundo Jones e
Cacho (2000):
yt

= xg δxt

yta

= (1 − ρ(ut ))yt

xrt
xnt
xt+1

= exp[γ
=

κxrt

(1)
ln yta /(µ

(2)
+

ε ln yta )]

−η+ξ

= xnt + (1 − Ψ)(1 − δ)xt

(3)
(4)
(5)

com variáveis e parâmetros definidos na tabela 1. A taxa de mortalidade induzida pelo herbicida, ρ(ut ), é dada segundo Seefeldt et al. (1995):
ρ(ut )

= c+

d−c
,
1 + exp[b(ln(ut ) − ln(GR50 ))]

(6)

em que, c é o limite inferior da curva que corresponde às respostas médias com
doses altas de herbicidas, d é o limite superior da curva que corresponde à
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resposta média da testemunha, b é a declividade da curva em torno de GR50 ,
GR50 corresponde à dose necessária para reduzir 50% do crescimento da planta
daninha em relação a testemunha.
Tabela 1: Definição dos parâmetros e variáveis
Populacionais
xt
pt
qt
yt
yta
xrt
xnt
xg
δ
ut
ρ
γ, µ, ε
κ
η
ξ
Ψ
Econômicos
π
Py
Pu
C

Densidade do banco de sementes (m−2 ) no inı́cio do ano t
Frequência do alelo dominante no ano t
Frequência do alelo recessivo no ano t
Dens. de plantas daninhas jovens (m−2 ) no ano t
Dens. de plantas daninhas emergentes (m−2 ) na fase adulta
Dens. de sementes (m−2 ) reprodução da planta daninha
Novas sementes adic. ao banco de sementes (m−2 ) no ano t
Porcentagem de sementes germinadas que emergiram (m−2 )
Taxa de germinação anual das sementes da planta daninha
Dose de herbicida aplicada (litro ha−1 ) no ano t
Taxa de mort. de plantas daninhas pelo herbicida no ano t
Coeficientes de xrt
Taxa de sobrevivência de novas sementes
Retirada de sementes na colheita
Importação de sementes (vento, pássaros, etc)
Índice de mortalidade de sementes dormentes
Lucro anual da fazenda (R$ ha−1 )
Preço de cada unidade do produto (R$ tonelada−1 )
Custo por unidade de controle (R$ litro−1 )
Constante dos custos de aplicação do controle e produção

A relação entre a dose de herbicida e a resposta da planta é de fundamental importância para analisar a eficácia do herbicida e o meio de ação. A
função de dose-resposta é usada para quantificar a sensibilidade ou resistência
da planta daninha ao herbicida.
A resistência pode ser interpretada como uma diminuição significativa
da eficiência do herbicida sobre plantas especı́ficas, já que GR50 é utilizado
para medir a eficiência do herbicida. Em toda uma população, a diminuição
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gradual dessa eficiência é o comportamento esperado, pois, o biótipo resistente
se torna gradualmente mais presente no banco de sementes.
O modelo que descreve o comportamento da evolução da resistência
GR50 , desenvolvido por Stiegelmeier et al. (2010), é expresso da seguinte forma:
GR50t (Rt ) =

Rt GR50R + (1 − Rt )GR50S ,

(7)

onde GR50R e GR50S correspondem às doses necessárias para reduzir em 50%
as resposta das plantas daninhas resistente e suscetı́vel, respectivamente, e Rt
é a resistência ao herbicida no tempo t, a qual é obtida como uma função da
frequência dos alelos.
O percentual de resistência Rt do biótipo resistente, assim como do seu
complementar St , o biótipo suscetı́vel, pode ser inferido através do conhecimento do fenótipo esperado da planta. Este é a caracterı́stica observável do
indivı́duo, nesse caso os biótipos resistentes e suscetı́veis, resultado da interação
do genótipo com o ambiente. Kajino et al. (2010) utiliza dos conceitos de
Mendel e do equilı́brio de Hardy-Weinberg, presentes em Britton (2003), para
obter a relação do alelo com o genótipo, dado por:

p2 para o caso recessivo,
t
Rt =
(8)
p2 + 2pt (1 − pt ) para o caso dominante.
t

sendo que, pt é a frequência do alelo no ano t, dada pela função Fisher-HaldaneWright - FHW (Britton, 2003). No caso do alelo ter resistência dominante
nuclear, a função FHW é dada seguinte forma:
pt+1

=

pt + s(ut )pt qt

qt
xnt
,
2
1 + s(ut )(pt + 2pt qt ) xt

(9)

onde s(ut ) = Aut é o coeficiente de pressão seletiva, A é um coeficiente de
ajuste e qt = 1 − pt . O termo de ponderação xnt /xt em (9) funciona como
um “buffer” genético, atrasando a evolução da resistência ao expor somente
as plantas adultas aos fatores de pressão seletiva. Considerando, assim, a existência do banco de sementes como alvo da evolução da resistência, englobando
toda população, inclusive as sementes dormentes.
Considerando o modelo (1)-(5), e fazendo a substituição de (1) em (2), e
sucessivamente até substituir (4) resultante em (5) e, além disso, substituindo
a função de dose-resposta (6) por ρ(ut , Rt ), GR50 por GR50t (Rt ) dado por (7),
Rt descrito segundo (8) e pt dado por (9), obtemos o seguinte modelo:
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xt+1
pt+1

γ ln((1−ρ(ut ,Rt ))xg δxt )

=

(1 − Ψ)(1 − δ)xt + κ exp µ+ε ln((1−ρ(ut ,Rt ))xg δxt ) −η + ξ
qt
xnt
= pt + s(ut )pt qt
.
2
1 + s(ut )((pt ) + 2pt qt ) xt

(10)
(11)

Estas equações descrevem a dinâmica de mudança do número de sementes no banco juntamente com a frequência do alelo que diz respeito a resistência ao herbicida.
O objetivo é avaliar as mudanças na densidade de plantas daninhas na
lavoura através da aplicação de herbicidas, ou seja, não será utilizada qualquer
outra técnica de controle além da aplicação do defensivo quı́mico. Dessa forma,
apenas dois fatores serão tomados como variáveis: a população inicial de plantas
daninhas, xt , e a dosagem de herbicida aplicada, ut , e todos os outros fatores
serão fixos denotados por zt (Jones e Cacho, 2000). A função de produção pode
ser escrita da seguinte forma:
Y

=

f (xt , ut , zt ).

(12)

O efeito de xt em Y é reduzir o rendimento alcançado na lavoura, enquanto que o efeito de ut é amenizar a perda causada por xt . A função de
produção (12) pode ser separada em outras duas funções: Y0 , que é o rendimento de produção numa lavoura livre de plantas daninhas, e YL que é a perda
de rendimento associada com a densidade e controle da planta daninha, expresso por:
Y0

=

f1 (zt )

YL

=

f2 (xt , ut ),

no qual YL corresponde à perda de rendimento através da concorrência entre
a cultura e a planta daninha. Segundo Cousens (1985) a função que melhor
descreve a perda de rendimento como uma função de densidade de planta daninhas é um hiperbolóide, pois, para uma baixa densidade de plantas daninhas
têm-se uma maior competição com a cultura e assim causa uma redução na
produção. No entanto, quando a densidade de planta daninha é alta o aumento da concorrência intra-especı́fica tende a reduzir a perda de rendimento.
A função hiperbolóide é dada da seguinte forma:
YL

=

aD
,
1 + ar D
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onde a é o parâmetro que representa a perda de rendimento causada a cada
adição de uma planta daninha por m2 (baixas densidades de plantas daninhas),
r é o parâmetro que indica a perda de rendimento quando a densidade de
plantas daninhas tende ao infinito (altas densidades de plantas daninhas) e D
é uma função da densidade inicial da planta daninha e da proporção de plantas
daninhas mortas pela aplicação do herbicida de acordo com ρ(ut , Rt ):

D

= xt (1 − ρ(ut , Rt )),

0 ≤ ρ ≤ 1.

Quando o herbicida é aplicado, há uma perda de rendimento na produção
devido à ação tóxica do produto quı́mico, Yp , e dessa forma, a função de
produção Y é descrita por:

Y

=

Y0 (1 − YL )(1 − Yp ).

Definida a função de produção, a função lucro para um problema no qual desejase determinar a dosagem ótima do herbicida aplicado na lavoura levando em
consideração a resistência de planta e o custo de produção, é dada por:

π(xt , pt , ut )

= Py Y (xt , pt , ut ) − Pu ut − C(t),

(13)

com parâmetros definidos na tabela 1. O termo Py Y de (13) é o rendimento
total, sendo determinado não apenas pelo nı́vel da variável de controle, mas
também pela densidade inicial de plantas daninhas, xt , e pela frequência do
alelo, pt . Portanto, o rendimento total para qualquer variação de ut será especificado pelo valor inicial de xt e pt . De modo geral, o objetivo é determinar
de que maneira, e em qual intensidade, o banco de sementes, xt , de cada estação
ou ano, é alterado com aplicação do herbicida, ut , visando assim reduzir o uso
do herbicida e, consequentemente, maximizar o lucro do produtor e minimizar
o acréscimo da resistência da planta daninha causada pelo uso do herbicida
num perı́odo pré-determinado.
O problema de otimização dinâmica multiobjetivo é descrito da seguinte
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forma (Leal, 2012):
max (J1 , J2 )

=

Ã T
X

!
t

α π(xt , pt , ut ), −RT

t=0

sujeito a:
xt+1

=

g(xt , pt , ut )

pt+1

=

v(xt , pt , ut )

x(0)

=

x0

p(0)

=

p0

0 ≤ p(t)
10−6
≤ u(t)
A

≤1
≤ min{umax ,

0.5
}
A

onde J1 é o lucro alcançado em um perı́odo de T anos, π é uma função suave
dada por (13), J2 é o oposto da resistência da planta daninha para o caso
dominante dada por (8), g é a taxa de mudança no banco de sementes a partir
da aplicação do herbicida dada por (10), v é a taxa de mudança na frequência
dos alelos decorrente da pressão de seleção exercida pelo herbicida dada por
(11), A é um coeficiente de ajuste, α é um fator de desconto (Kennedy, 1986),
umax é a dose máxima de herbicida permitida em campo.
O problema em questão apresenta dois objetivos a serem otimizados que
são conflitantes entre si, ou seja, é impossı́vel melhorar um objetivo sem deteriorar o outro. Para a resolução desse problema foi utilizado a abordagem
²−restrito, essa consiste em transformar o problema multi-objetivo em um
problema mono-objetivo, de forma que apenas um objetivo seja otimizado e
os outros objetivos são restritos sob determinadas condições que garantem que
a solução obtida seja uma solução eficiente (Haimes et al., 1971; Deb, 2001).
Neste problema especificamente foi otimizado o lucro, e o oposto da resistência
no tempo final tornou-se uma restrição.
O problema resultante da abordagem ²−restrito possui restrição sobre a variável de controle, ut , na forma de limitantes inferiores e superiores,
um método de programação não-linear para variáveis limitadas foi adotado.
Utilizou-se o método ASA CG, disponı́vel em Hager (2010), que consiste na
combinação de dois algoritmos utilizados para a resolução numérica de problemas de programação não-linear. O algoritmo consiste de duas etapas, na
qual a primeira é a projeção do gradiente não monótona e a segunda realiza
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uma otimização irrestrita, executada pelo método do gradiente conjugado, e
também um conjunto de regras para a ramificação entre essas duas etapas. Ou
seja, este algoritmo alterna entre iterações desses dois métodos.
Esse método possui garantia de convergência global. Conforme testes
computacionais apresentados por Hager e Zhang (2006), o método ASA CG
possui desempenho computacional superior em relação aos principais métodos
da literatura (L-BFGS-B, SPG2 v.2.1, GENCAN e TRON v. 1.2).

4. Resultados
Nesse trabalho apresenta-se um estudo de caso que analisa a dinâmica
populacional da planta daninha Bidens subalternans, presente em infestação na
cultura do milho, com aplicação de controle através do herbicida nicosulfuron,
sendo utilizado o mesmo em cada aplicação. A definição dos parâmetros e
variáveis considerados para estabelecimento do modelo populacional são apresentados na tabela 2.
Os valores dos parâmetros econômicos utilizados para a cultura do milho
safra 2009/2010, do modelo populacional e do modelo de dose-resposta encontram-se na tabela 2. Os coeficientes técnicos e os custos de cultivo do
milho, safra 2009/2010 foram obtidos de Broch e Pedroso (2009), os dados
referentes ao modelo populacional foram obtidos de Jones e Cacho (2000), e
os experimentos para determinar os parâmetros da função de dose-resposta
foram conduzidos em casa de vegetação na Embrapa Milho e Sorgo de Sete
Lagoas-MG. As sementes foram disponibilizadas pelo Dr. Dionisio Gazziero da
Embrapa Soja de Londrina-PR.
Foram avaliados o desenvolvimento do banco de sementes, a dinâmica
da resistência (através da frequência dos alelos), e a dose ótima do herbicida
considerando 5 e 10 anos, respectivamete, com condição inicial do banco de
sementes de 500 sementes m−2 e frequência dos alelos 0, 1. Essa frequência
indica um percentual de indivı́duos resistentes na população próximo ao ı́ndice
detectável agronomicamente.
Os resultados foram obtidos utilizando o método ASA CG. A implementação computacional foi feita em linguagem de programação C e os testes
foram executados em um microcomputador Intel Corel i3, com 4 GB de memória RAM.
A Figura 1 apresenta o conjunto de Pareto-ótimo para um horizonte
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de 5 anos. Tal conjunto é obtido conforme os valores de ² variam no intervalo [−0, 55; −0, 20], segundo a abordagem ²−restrito. Analisando o conjunto
de Pareto-ótimo, observa-se que a melhor solução para o problema em curso
ocorre quando o lucro é R$ 814,96 e o oposto resistência da planta daninha
no tempo final é −0, 44, pois, para valores menores do oposto da resistência
ocorre um acréscimo muito pequeno no lucro e para valores maiores no oposto
da resistência tem-se um decréscimo acentuado no lucro.
850

800

750

Lucro (R$/ha)

700

650

600

550

500

450

−0.55

−0.5

−0.45

−0.4

−0.35

−0.3

−0.25

−0.2

Resistência

Figura 1: Pareto-ótimo para 5 anos.

Já a Figura 2 apresenta o conjunto de Pareto-ótimo para um horizonte
de 10 anos. Tal conjunto é obtido conforme os valores de ² variam no intervalo
[−0, 68; −0, 20]. Analisando o conjunto de Pareto-ótimo, considera-se que a
melhor solução para o problema em curso ocorre quando o lucro é R$ 815,24
e o oposto resistência da planta daninha no tempo final é −0, 56, pela mesma
análise feita anteriormente.
A partir das análises feitas nos conjuntos de Pareto-ótimos, serão apresentados os resultados quando maximiza-se separadamente o lucro do produtor,
minimiza-se separadamente a aceleração da resistência da planta daninha ao
herbicida no último ano, e do problema multi-objetivo em questão, em que
busca-se maximizar o lucro e minimizar a evolução da resistência da planta
daninha, simultaneamente.
Nas figuras 3(a) e 4(a) são apresentados o valor ótimo do banco de sementes, x∗ , enquanto nas figuras 3(b) e 4(b) está exposto a frequência ótima
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Figura 2: Conjunto de Pareto-ótimo para 10 anos.
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Figura 3: Resultados da otimização multicritérios para o horizonte de 5 anos.

dos alelos, p∗ , e nas figuras 3(c) e 4(c) a taxa ótima de controle aplicado, u∗ ,
para um horizonte de 5 e 10 anos de adoção do controle da plantas daninhas,
respectivamente.
Verifica-se nas figuras 3(a) e 4(a) que o banco de sementes sofre um
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Figura 4: Resultados da otimização multicritérios para o horizonte de 10 anos.

decréscimo significativo com o passar do tempo. No caso multi-objetivo houve
um pequeno acréscimo, no terceiro e sexto ano, respectivamente, devido às
baixas doses do herbicida aplicadas anterior a esse perı́odo, em virtude da
busca por minimizar a resistência. Nas figuras 3(b) e 4(b) observa-se um
decréscimo significativo da frequência dos alelos do biótipo resistente aplicando
a otimização multi-objetivo, comparado com o caso quando otimiza-se apenas
o lucro, fato esse que ocorre devido às baixas dose do herbicidas aplicadas nos
perı́odos considerados.
Já nas figuras 3(c) e 4(c) tem-se a taxa ótima da aplicação de herbicidas
para um horizonte de 5 e 10 anos, respectivamente. Em cada um dos problemas
analisados quando considera-se a resistência das plantas daninhas, observase que em quase todo o perı́odo as doses do herbicida aplicadas são baixas
comparadas com o caso em que busca-se apenas maximizar o lucro.
Nas figuras 3(d) e 4(d) mostra-se o lucro ótimo obtido no último ano
para cada um dos problemas analisados e o lucro de produção de uma lavoura
de milho ano agrı́cola 2009/2010, segundo Broch e Pedroso (2009).
Comparando-se o lucro de produção de uma lavoura de milho ano agrı́cola 2009/2010, que gira em torno de R$ 766,11 com o lucro otimizado R$
814,96 no quinto ano, e R$ 815,45 no décimo ano, verifica-se um benefı́cio
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econômico usando o herbicida de forma seletiva e uma diminuição significativa
na presença de sementes resistentes de plantas daninhas, em comparação aos
resultados obtidos quando otimiza-se apenas o lucro.
Quando busca apenas maximizar o lucro, obtém-se um retorno econômico de R$ 815,78 no quinto ano e de R$ 815,45 no décimo ano. Porém o
percentual de resistência da planta daninha gira em torno de 0, 55 e de 0, 68,
respectivamente. Já quando utiliza-se o problema multi-objetivo, obtém-se
um retorno econômico de R$814,96 no quinto ano e de R$815,24 no décimo
ano, praticamente equivalente ao caso anterior. Entretanto, o percentual da
resistência da planta daninha (Bidens subalternans) cai para 0, 45 e 0, 56, respectivamente. Justificando a adoção do modelo de otimização multiobjetivo
testado.
Assim, é desaconselhável para o controle de planta daninha otimizar
exclusivamente o lucro ou a resistência (ou seja, no extremo do conjunto de
Pareto mostrado), pois, sempre pode-se encontrar uma alternativa que busca
uma solução de compromisso, sem necessariamente ter uma redução brusca
no lucro. Em outras palavras, pode-se mover de um ponto de extremidade
do conjunto de Pareto (solução utópica de um funcional), buscando-se uma
melhoria do outro funcional, com pouquı́ssimo sacrifı́cio desse.
A utilização da otimização multi-objetivo possibilita um uso racional do
herbicida, obtendo-se um maior lucro na lavoura, tornando o processo mais
viável economicamente, ao mesmo tempo que promove um retardo na predição
da resistência da planta daninha ao herbicida. Portanto, há uma melhor utilização do produto, em virtude de promover melhorias na técnica de controle
quı́mico dessa planta daninha na cultura do milho, tanto do ponto de vista
econômico, possibilitando maior lucro ao produtor, como ambiental, em função
da redução do volume de produto usado, como social, minimizando o risco de
contaminação do aplicador, em virtude das menores doses adotadas.
Além dos benefı́cios apontados, pode-se destacar que a utilização da
otimização multiobjetivo, no caso de controle quı́mico de plantas daninhas,
prolonga o perı́odo de uso da molécula de herbicida em questão, por retardar
a evolução da resistência da planta daninha a mesma, promovendo ganhos
econômicos a empresa detentora da molécula quı́mica, que não necessitará desprezar sua linha de produção.
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Tabela 2: Valores dos parâmetros usados na simulação numérica
Populacional
Valores
δ(%)
60
ψ(%)
30
η(sementes m−2 )
0
−2
ξ(sementes m )
0
κ(%)
30
xg (%)
80
γ
6,80
µ
2,00
ε
0,67
A
0,20
Dose-resposta
b
-0,599
c
-0,917 10−3
d
112,73
GR50S (litro ha−1 )
0,125 10−1
GR50R (litro ha−1 )
2,173
Econômicos
Py (R$ tonelada−1 )
283,33
−1
Pu (R$ litro )
49,90
−1
Y0 (tonelada ha )
8,64
C (R$ ha−1 )
436,26
umax (litro ha−1 )
7,00

5. Conclusões
Apresentamos um estudo baseado na otimização multiobjetivo o qual
indica que o produtor pode usar herbicida no controle de plantas daninhas de
forma seletiva, maximizando o lucro da lavoura e retardando o aumento da
resistência da planta daninha ao herbicida.
Mais especificamente, verificamos que a adoção da otimização multiobjetivo possibilita o uso racional e sustentável do controle quı́mico de Bidens
subalternas na cultura do milho do ponto de vista econômico, ambiental e
social, permitindo a redução das doses utilizadas.
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Resumo. Neste trabalho é utilizada a teoria dos números fuzzy e o princı́pio
de extensão de Zadeh para obter uma famı́lia de soluções fuzzificadas da
equação de Poisson-Boltzman, como análise nos efeitos eletrostáticos de biomoléculas em solução iónica. A análise da defuzzificação da famı́lia é feita através
do método de centro de gravidade.

Palavras-chave: Equação de Poisson-Boltzman; Neuroprótese.

1

Introdução

Um enorme número de aplicações, mostram como a equação de PoissonBoltzmann é uma ferramenta útil e muito usada para a biologia estrutural e de
suporte de outras metodologias teóricas e experimentais. Entre outras, representa uma abordagem precisa para tratar os efeitos eletrostáticos, que desempenham um papel fundamental, por exemplo, para simular uma biomolécula
em uma solução iónica. A neuroprótese, para citar outro exemplo (ver: Kandel
et al., 2000; Malmivuo e Plonsey, 1995), cujos dispositivos tem como objetivo
restaurar ou apoiar partes dos sistemas neuro musculares ou sensoriais, estimulando a atividade muscular ou o tecido neural electricamente, é outro das
áreas da biomedicina que usa como modelo a equação de Poisson-Boltzman.
Neste caso, um campo elétrico ativa as células nervosas e musculares, para
1 anamaria@famat.ufu.br
2 rmotta@ufu.br
3 laeciocb@ime.unicamp.br
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desencadear uma sequência de eventos que têm lugar na membrana celular.
As células passam no momento do impulso elétrico de uma despolarização a
repolarização e esse processo depende fortemente do tipo de célula. A corrente
eléctrica pode ser induzida no corpo através de eléctrodos ou pela aplicação de
um campo magnético variável. As caracterı́sticas da activação dependem:
1. das fontes de corrente (por exemplo, o estimulador eléctrico: amplitude,
longitude de onda, taxa de repetição);
2. o tecido condutor entre e em torno dos eléctrodos e as células-alvo;
3. das propriedades das células alvo.
Neste trabalho propomos um modelo simplificado da equação de PoissonBoltzam, cuja a análise das incertezas é feita através da teoria dos números
fuzzy.

2. O modelo matemático
Considerando o sistema a ser modelado de comportamento eletrostático,
vamos considerar Ω ⊂ R2 como seção horizontal de um cilindro C ⊂ R3 contendo uma solução ionizada; v0 a temperatura da superfı́cie lateral ∂C; v a
temperatura da solução; δ ≥ v0 a temperatura de descarga e σ(v) a condutividade elétrica. Como a solução é ionizada, temos uma descontinuidade em
v = δ para σ, isto é, σ(v) = 0 se v ≤ δ e σ(v) é positiva e contı́nua para v > δ.
As equações constitutivas serão
E=
D=
div D =

−grad v
αE
σ

sendo E o campo elétrico, D o campo de indução elétrica e α = χ−1 |E|2 , sendo
χ a condutividade térmica, os quais estamos supondo χ e |E| constantes. Então
v verifica


 −∆v = 0, se v ≤ δ,
(1)
−∆v = ασ(v), se v > δ,


v = v0 , em ∂Ω
Escrevemos u = v − v0 e γ = δ − v0 ≥ 0 para salientar a dependência de v0 e
δ, tornando (1) em
−∆u = αH(u − γ)σ(u + v0 ) em Ω, u = 0 em ∂Ω
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onde H(x − γ) é a função de Heaviside com salto em γ.
Uma solução deste problema estaria dada por uma função u em um
espaço apropriado de funções verificando
−∆u ∈ [αH(u(x) − γ)σ(u(x) + v0 ), αH(u(x) − γ)σ(u(x) + v0 )],

(2)

com x = (x1 , x2 ) ∈ Ω. Observamos que quando u(x) 6= γ o intervalo à direita
se reduz a um ponto. Quando u(x) = γ temos o intervalo [0, ασ(u(x) + v0 )].
Considerando σ(u(x) + v0 ) = f (x) foi provado (Bertone, 1998) que o
problema de fronteira livre tem a propriedade que
med({u(x) = γ}) = 0,
onde med(A) é a medida de Lebesgue do conjunto A, obtendo-se o problema
clássico de Poisson-Boltzman a seguir
(
−∆u = α f (x), x ∈ Ω
(3)
u(x) = 0 para x ∈ ∂Ω.
Assim, motivados por este modelo e pelo fato da incerteza da condução
elétrica através da membrana celular pelo proceso de despolarização a repolarização de cada tipo de celula, definimos α como um número fuzzy D. A
abordagem fuzzy é feita utilizando o princı́pio da extensão de Zadeh, que será
detalhada na seção 3. Uma análise da “média” dessas soluções, proporciona
uma solução da equação de Poisson-Boltzman para um parâmetro, que também
é uma média em um sentido especı́fico, dos elementos do nı́vel zero do número
fuzzy D.

3

Metodologia

Lotfi Zadeh introduziu o conceito de conjuntos fuzzy em Zadeh (1965) e,
desde então, uma grande quantidade de pesquisas tem sido desenvolvidas, incluindo os estudos sobre equações diferenciais parciais (EDP), juntamente com
a teoria dos conjuntos fuzzy. Da teoria de conjuntos fuzzy iremos usar o conceito de número fuzzy, que é um par (D, µD ) de um conjunto D, subconjunto
de X, espaço métrico não vazio, e µD : X → [0, 1] função de pertinência associada ao número fuzzy D. O valor de µD (x) representa o grau de pertinência
do elemento x ao conjunto fuzzy D. Também usamos o conceito de α-nı́veis
e o princı́pio da extensão de Zadeh, cujas definições, bem conhecidas na área
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da teoria fuzzy, podem ser revisadas em Barros e Bassanezi (2006). O processo de fuzzificar a solução de equações diferenciais, fuzzificando o parâmetro
é discutido largamente em Cecconello (2010).
Observamos que, como consequência do princı́pio da extensão de Zadeh,
temos que a imagem de α-nı́veis estritos são os mesmos α-nı́veis do número
fuzzy gerado pela extensão. Foi provado que a propriedade anterior vale para
α-nı́veis que não são necessariamente estritos, desde que a aplicação que gera
o número fuzzy da extensão seja contı́nua. A demonstração desta afirmação
pode ser encontrada em Barros et al. (1997) e seu enunciado é dado na seguinte
proposição:
Proposição 3.1 Propriedade de continuidade da extensão de Zadeh. Sejam
X e Z espaços métricos não vazios, D um conjuntohfuzzy ide X, e f : X → Z
α
contı́nua. Então, para cada 0 ≤ α ≤ 1 é válido que fˆ(D) = f ([D]α ), onde
[D]α = {x ∈ X : µD (x) ≥ α}, denota o nı́vel α do conjunto fuzzy D e fˆ a
extensão de Zadeh de f .
É bem conhecido que a solução da equação (3) para Ω = [0, a] × [0, a]
vem dada por
Z aZ a
(4)
ud (x) =
d f (ξ, η)G(x, ξ, η)dη dξ
0

0

onde d = −α e G é a função de Green representada por
G(x, ξ, η) = 2/a

∞
X

(sin(pn x1 ) sin(pn ξ))/(pn sinh(pn a))Hn (x2 , η),

n=1

sendo pn = πn/a e H uma função dada por
(
sinh(pn η) sinh(pn (a − x2 ))
Hn (x2 , η) =
sinh(pn η) sinh(pn (a − η))

for
for

a ≥ x2 > η ≥ 0,
a ≥ η > x2 ≥ 0.

(5)

.
Considerando a solução de (3) como função do parâmetro d ∈ R, obtemos a fuzzificação desta solução a partir do princı́pio da extensão de Zadeh,
como detalhamos a seguir. Consideramos o número fuzzy D cujo nı́vel zero denotamos por [D]0 , (x1 , x2 ) um ponto do domı́nio da EDP e a função S(x1 ,x2 ) :
[D]0 → R, que faz corresponder a cada d um valor real, S(x1 ,x2 ) (d), que é o
valor da solução determinı́stica do problema correspondente ao parâmetro d no
ponto (x1 , x2 ).
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Seja Sb(x1 ,x2 ) (D) a extensão de Zadeh da função S(x1 ,x2 ) (d) para d ∈ [D]0 .
Então, a fuzzificação da solução determinı́stica, através do princı́pio da extensão
de Zadeh, vem dada pela famı́lia
[

Sb(x1 ,x2 ) (D).

(6)

(x1 ,x2 )

Nosso objetivo é estudar propriedades qualitativas de (6) usando a proposição
3.1. Para isso, precisamos provar a continuidade de S(x1 ,x2 ) (·) com respeito
ao parâmetro d da solução determinı́stica da EDP (3) em cada ponto fixado
(x1 , x2 ) do seu domı́nio. Para este trabalho consideramos o número fuzzy D
triangular como mostra a figura 1, onde dp é o valor modal e δ é a dispersão
do número fuzzy D.

Figura 1: O número D triangular.
Logo, se ds → d quando s → ∞, para (x1 , x2 ) fixado, obtém-se
lim |(uds (x1 , x2 )) − ud (x1 , x2 )| =
Z aZ a
= lim |ds − d|
f (ξ, η)G(x1 , x2 , ξ, η)dη dξ = 0,

s→∞

s→∞

0

0

o que prova o afirmado.
Observação 3.1 Como consequência da proposição 3.1 temos as seguintes observações:
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(a) A solução determinı́stica é a preferida, ou seja tem grau de pertinência
1, desde que
i1
¡
¢ h
S(x1 ,x2 ) (dp ) = S(x1 ,x2 ) [D]1 = Ŝ(x1 ,x2 ) (D) ,

(7)

(b) O diâmetro do nı́vel zero tende para 0 quando y → 0. Além disso, como
[D]0 é compacto, existem ε1 , ε2 ∈ [D]0 tais que
uε1 (x1 , x2 ) = min0 S(x1 ,x2 ) (d) e uε2 (x1 , x2 ) = max0 S(x1 ,x2 ) (d).
d∈[D]

d∈[D]

(8)

Assim, temos que
lim |(uε2 (x1 , x2 ) − uε1 (x1 , x2 )| =
Z aZ a
= lim |ε2 − ε1 |
f (ξ, η)G(x1 , x2 , ξ, η)dη dξ.

x2 →a

x2 →a

0

(9)

0

desde que η in (5) tende para a quando x2 → a, mostra que (9) quando
x2 → a é zero.
Uma simulação numérica da fuzzificação é mostrada na figura 2 em que,
de baixo para cima, os α-nı́veis iniciam em tom escuro até valores médios, para
escurecer novamente quando se aproximam de α = 1.

Figura 2: Solução fuzzy da equação de Poisson-Boltzman
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Defuzzificação via o centro de gravidade

Denotemos por Wx1 = [uε1 (x1 , x2 ∗ ), uε2 (x1 , x2 ∗ )], o nı́vel zero da extensão de Zadeh de S(x1 ,x2 ∗ ) , para cada x; ud (x1 , x2 ∗ ) = ux ; Ŝ(x1 ,x2 ∗ ) (D) = Ŝ ∗ .
Assim, o valor de saı́da u∗ (x1 , x2 ∗ ) da defuzzificação de Ŝ ∗ é definido para cada
x1 como
R
ux1 µŜ ∗ (ux1 )dux1
u∗ (x1 , x2 ∗ ) =

Wx1

R

Wx1

µŜ ∗ (ux1 )dux1

.

(10)

Pela fórmula (4), temos que a defuzzificação u∗ é dada pela expressão
u∗ (x1 , x2 ∗ ) = µZ
Z
=

Z

aZ

a

0

∗

R

0



Z

=
0

¶

a

d f (ξ, η)G(x1 , x2 , ξ, η)dη dξ

0

Wx1

Z

a

Wx 1



Wx1

µŜ ∗ (ux )
dux1
µŜ ∗ (ux1 )dux

 R µŜ ∗ (ux1 )

dux1  f (ξ, η)G(x1 , x2 ∗ , ξ, η)dη dξ.
d
µŜ ∗ (ux1 )dux
Wx

Usando o teorema fundamental do valor esperado, observando que
Z
µŜ ∗ (ux1 )dux1
R
dux1 = 1,
µŜ ∗ (ux1 )
Wx1 Wx
1

chegamos a
Z
u∗ (x1 , x2 ∗ =
0

a

Z

a
0

Z

[D]0





 R µD (d)

dd  f (ξ, η)G(x1 , x2 ∗ , ξ, η)dη dξ,
d
µD (d)dd
[D]0

Finalmente, pelo teorema do valor médio para integrais, existe d∗ ∈ [D]0
tal que
Z Z
a

u∗ (x1 , x2 ∗ ) =
0

a

d∗ f (ξ, η)G(x1 , x2 ∗ , ξ, η)dη dξ,

0

o que mostra que a superfı́cie que resulta da defuzzificação, que é uma média
da extensão de Zadeh para x2 ∗ fixado, interseção com o plano x = x2 ∗ , é de
fato a solução da EDP equação (3) correspondente ao valor do parâmetro d∗ e
à posição x2 ∗ .
Uma simulação numérica de u∗ (x1 , x2 ∗ ) e da determinı́stica correspondendo ao mesmo x2 ∗ é mostrada na figura 3.
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Figura 3: Defuzzificação extensão de Zadeh versus solução determinı́stica
preferida: a determinı́stica é gradeada e a defuzzificada é dissipada, apresentando um erro relativo próximo de zero.
Notamos numericamente que u∗ (x1 , x2 ∗ ) ≥ u(x1 , x2 ∗ ), solução determinı́stica para o parâmetro d.
Uma outra observação é que
d = sup {d∗ (x2 )}.

(11)

x2 ∈[0,a]

De fato, a afirmação (11) pode ser provada analiticamente. Como a
função de pertinência é triangular, define uma curva de probabilidade normal,
portanto, unimodal. Assim, temos d = E(D), que é esperança do conjunto D.
Daı́, usando a desigualdade de Jensen temos que
d∗ (x2 ∗ ) ≤ d
obtendo a afirmação (11).

5

Conclusões

Neste trabalho foi utilizada a teoria dos números fuzzy e o Princı́pio de
Extensão de Zadeh para obter uma famı́lia de soluções fuzzificadas da equação
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de Poisson-Boltzman. As aplicações na Biomedicina são numerosas e entre elas
temos os efeitos eletrostáticos de biomoléculas em solução iónica. Um modelo
matemático foi mostrado como motivação onde a condutividade elétrica foi considerada como um número fuzzy. Uma defuzzificação da famı́lia é feita através
do método de centro de gravidade, concluı́ndo que a superfı́cie defuzzificada
interseção com x2 = x2 ∗ é também uma solução do mesmo problema para o
parâmetro α = −d∗ .
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Um modelo para evolução de HIV positivo para
populações em doença plenamente manifesta
com parâmetros fuzzy correlacionados.
Francielle Santo Pedro1, Laécio C. Barros2,
DMA, IMECC, UNICAMP – 13.083-970, Campinas/SP.

Resumo. Nesse trabalho estudamos um modelo simples para evolução de HIV
positivo para populações em doença plenamente manifesta com parâmetros incertos. Devido o tipo de incerteza, utilizamos a teoria dos conjuntos fuzzy para
modelar matematicamente tal incerteza. Consideramos que os parâmetros incertos são numeros fuzzy correlacionados. Primeiro, supomos que as condições
iniciais são linearmente correlacionados e depois, que a condição inicial está
correlacionada com a taxa de transferência. Finalmente, são feitas comparações do modelo fuzzy com o modelo determinı́stico.

Palavras-chave: HIV; conjuntos fuzzy; números fuzzy correlacionados.

1. Introdução
HIV é a sigla em inglês do vı́rus da imunodeficiência humana. Causador da AIDS (sı́ndrome da imunodeficiência adquirida), ataca o sistema
imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. As células
mais atingidas são os linfócitos T CD4+ . É alterando o DNA dessa célula que
o HIV faz cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, rompe os linfócitos em
busca de outros para continuar a infecção (www.aids.gov.br).
Ter o HIV não significa ter AIDS. Após a exposição e infecção do vı́rus,
indı́viduos podem viver anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver qualquer doença. Este perı́odo de tempo entre a infecção e a manifestação de
1 fran.stopedro@gmail.com
2 laeciocb@ime.unicamp.br
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doenças, que varia de indivı́duo para indivı́duo, é um valor impreciso, sendo
essa, uma dificuldade no estudo desta sı́ndrome, pois o indı́viduo pode transmitir o vı́rus sem saber que está infectado. Outra dificuldade nesse estudo é
a falta de dados concretos sobre o número da população soropositiva. Como
ainda não existe cura para a AIDS, a principal forma de combate são medidas
preventivas (Jafelice, 2003).
Alguns estudos mostram que a contagem de células CD4+ é o principal indicativo para a resposta terapêutica, ou seja, sugere que quanto menor
for a quantidade dessas celúlas no organismo, mais progredida está a doença
(www.aids.gov.br).
Um modelo simples de tranferência do número de indivı́duos assintomáticos para sintomáticos, porém de grande importância pedagógica, foi proposto
por Anderson et. al (1986) (cf. Murray, 2002).
O modelo é dado pelo sistema de equações diferenciais

dx



dt
 dy


dt

=

−λx; x(0) = x0 > 0
(1)

=

λx; y(0) = y0 > 0,

onde λ é a taxa de tranferência da fase assintomática para a sintomática
(AIDS), x(t) e y(t) são, respesctivamente, a fração dos indivı́duos infectados
que não desenvolveram AIDS e os que já desenvolveram os sintomas em cada
instante t.
No modelo (1) se considera que
x(t) + y(t) = 1,

∀t ≥ 0.

(2)

Resolvendo a primeira equação do sitema (1), temos
x(t) = x0 e−λt .

(3)

Logo, de (2), y(t) é dado por
y(t) = 1 − x0 e−λt .
Note que lim x(t) = 0 e lim y(t) = 1.
t→+∞

t→+∞

(4)
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Figura 1: Retrato de fase para a solução determinı́stica. A seta indica que a população tende ao ponto (0, 1).

A figura 1 representa o retrato de fase de (1), supondo x + y = 1 com
condição inicial x0 = 0.95 e λ = 0.7. Os pontos em destaque representam os
valores do fluxo de (1), dado pelo operador
µ
¶
−λt
−λt
Lt (x0 , y0 ) = x0 e , 1 − x0 e
,

(5)

para diversos valores de t.
Em epidemiologia, uma mesma doença pode se manifestar de diversas
formas em distintos indivı́duos, e com diferentes graus de gravidade. Doenças
são geralmente descritas por termos linguı́sticos, que são diversas vezes vagos.
No caso do HIV, apesar da alta sensibilidade dos testes usados na detecção do vı́rus, indı́viduos recém-infectados podem permanecer soronegativos
nas primeiras seis semanas (Jafelice, 2003). Dificultando a precisão do número
de indivı́duos soropositivos e, consequentemente, o número de indivı́duos assintomáticos e sintomáticos nesta população.
Assim, estudamos esse modelo, supondo incertezas nas condições iniciais
através da teoria de conjuntos fuzzy, uma vez que os modelos determı́nisticos
(tradicionais) não atendem a subjetividade presente em alguns fenômenos epidemiológicos.
Vamos considerar o operador dado em (5), que é solução de (1) em t,
como função da condição inicial.
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Consideraremos então que as condições iniciais de (1) sejam incertas,
modeladas por números fuzzy. O fato de x + y = 1, sugere que x0 e y0 sejam
linearmente correlacionados – ou completamente correlacionados – (Cabral e
Barros, 2010; Cabral, 2011). Faremos a abordagem da solução de (1), com incertezas, por duas técnicas: via inclusão diferencial e via extensão (fuzzificação)
da solução determinı́stica (Cabral e Barros, 2010; Mizukoshi et al., 2007). Para
essas abordagens, se fazem necessários alguns conceitos e resultados, próprios
da teoria dos conjuntos fuzzy.

2. Conceitos Básicos
Definição 2.1 Um subconjunto fuzzy A de Rn é caracterizado por uma função
de pertinência µA : Rn −→ [0, 1].
Definição 2.2 Seja A um subconjunto fuzzy de R e α ∈ [0, 1]. O α-nı́vel de A
é o subconjunto clássico de R definido por
[A]α = {x ∈ Rn : µA (x) ≥ α} para 0 < α ≤ 1 e [A]0 = {x ∈ Rn : µA (x) > 0}
para α = 0.
Definição 2.3 O suporte de A é o subconjunto clássico de R definido por
supp(A) = {x ∈ R : µA (x) > 0}.
Definição 2.4 Um subconjunto fuzzy A é chamado de número fuzzy quando o
conjunto universo no qual µA esta definida, é o conjunto dos números reais R
e satisfaz:
1. todos os α-nı́veis de A são intervalos fechados e não vazios de R;
2. supp(A) é um conjunto limitado
Definição 2.5 Uma t-norma é uma operação binária t : [0, 1] × [0, 1] → [0, 1]
que satisfaz:
1. elemento neutro: 1tx = x;
2. comutativa: xty = ytx;
3. associativa: xt(ytz) = (xty)tz;
4. monotonicidade: se x ≤ u e y ≤ v, então xty ≤ utv.
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A famı́lia dos subconjuntos fuzzy do Rn é denotada por F(Rn ), enquanto
a dos números fuzzy é denotada por E(R).
Definição 2.6 Uma distribuição de possibilidade sobre R2 é um subconjunto
fuzzy C de R2 com função de pertinência µC : R2 −→ [0, 1] que satisfaz
µC (x0 ) = 1 para algum x0 ∈ R2 .
A famı́lia de distribuição de possibilidade de R2 será denotada por Fc (R2 ).
Definição 2.7 Sejam A, B ∈ E(R) números fuzzy e C ∈ Fc (R2 ), então µC é
uma distribuição de possibilidade conjunta de A e B se max µc (x, y) = µA (x) e
y

max µc (x, y) = µB (y), para todo x, y ∈ R. Além disso, µA e µB são chamadas
x
distribuições marginais de C.
Definição 2.8 Os números fuzzy A e B são ditos não interativos se, e somente
se, sua distribuição de possibilidade conjunta C for dada por
µC (x, y) = min{µA (x), µB (x)}. Caso contrário, são ditos interativos.
Definição 2.9 Dois números fuzzy A e B são ditos interativos de acordo com
a t-norma T , se a distribuição de possibilidade conjunta C de A e B é definida
pela t-norma T , isto é, µC : R2 −→ [0, 1] é tal que µC (x, y) = T (µA (x), µB (y)).
Definição 2.10 Sejam f uma função tal que f : X → Z e A um subconjunto
fuzzy de X. O princı́pio de extensão de Zadeh de f é a função fb que, aplicada
a A, fornece o subconjunto fuzzy fb(A) de Z, cuja função de pertinência é dada
por

 sup µA (x) se f −1 (z) 6= ∅
f −1 (z)
µfb(A) (z) =
.

0
se f −1 (z) = ∅
Definição 2.11 Dois números fuzzy A e B são ditos linearmente correlacionados se existem q, r ∈ R, com q 6= 0, tais que sua distribuição de possibilidade
conjunta é dada por
µC (x, y) = µA (x)X{qx+r=y} (x, y) = µB (y)X{qx+r=y} (x, y)
onde

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

1 se qx + r = y
0 se qx + r 6= y

é a função caracterı́stica da reta {(x, y) ∈ R2 : qx + r = y}.

(6)
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x−r
α
α
α
Neste caso, se [A]α = [aα
1 , a2 ] então [B] = q[A] + r, µB (x) = µA ( q ),
q 6= 0, ∀x ∈ R e
α
[C]α = {(x, qx + r) ∈ R2 : x = (1 − s)aα
1 + sa2 , s ∈ [0, 1]}, para α ∈ [0, 1].

Vamos apresentar agora o princı́pio de extensão para dois números fuzzy
linearmente correlacionados.
Definição 2.12 Seja C uma distribuição de possibilidade conjunta com distribuições de possibilidades marginais µA e µB , e seja f : R2 −→ R2 uma
função contı́nua. Se A e B são números fuzzy linearmente correlacionados,
então a extensão de f aplicada a (A, B) é o conjunto fuzzy fC (A, B) cuja
função de pertinência é definida por


sup
µc (x, y) se f −1 (u, v) 6= ∅
−1
(x,y)∈f (u,v)
µf (A,B) (u, v) =
C

0
se f −1 (u, v) = ∅,
onde f −1 (u, v) = {(x, y) : f (x, y) = (u, v)}.
A seguir apresentaremos um teorema cuja prova se encontra em (Cabral
e Barros, 2010; Cabral, 2011), o qual será útil na solução de (1), via fuzzificação
da solução determinı́stica, supondo incertezas nas condições iniciais.
Teorema 2.1 (Cabral, 2011) Sejam A, B ∈ E(R) números fuzzy linearmente
correlacionados, seja C sua distribuição de possibilidade conjunta e
f : R2 −→ R2 uma função contı́nua. Então,
[fC (A, B)]α = f ([C]α ).

3. Modelo de tranferência de assintomático para
sintomático com condições iniciais fuzzy linearmente correlacionadas
Voltando ao modelo (1), as condições iniciais são tais que x0 + y0 = 1.
Como dito anteriormente, vamos supor que as condições iniciais sejam números
fuzzy x0 e y0 linearmente correlacionados, com distribuição conjunta C. Assim,
sua função de distribuição de possibilidade conjunta é dada por
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(7)

onde X{x0 +y0 =1} (x0 , y0 ) é a função caracterı́stica da reta {(x0 , y0 ) ∈ R2 :
x0 + y0 = 1}.
α
Se [X0 ]α = [aα
1 , a2 ], vem que
α
[C]α = (x0 , 1 − x0 ) ∈ R2 : x0 = (1 − γ)aα
1 + γa2 , γ ∈ [0, 1].

(8)

Na abordagem aqui proposta, (1) deve ser substituı́do pelo seguinte sistema

¶
µ
¶
 µ
 dx , dy
=
−λx, λ(1 − x)
dt dt
.

(x0 , y0 )
∈
C

(9)

O significado de (9) será dado na secção seguinte uma vez que C é fuzzy
e o sentido de (x0 , y0 ) ∈ C deve ser dado.
Outra forma
(9) é a fuzzificação do operador
µ de resolver o problema
¶
(5) Lt (x0 , y0 ) =

x0 e−λt , 1 − x0 e−λt , baseada no princı́pio de extensão de

Zadeh (Definição 2.12). Do ponto de vista teórico, esse método é bem mais
simples e a solução produzida por ele será comparada com aquela dada por
(11). Mizukoshi et al. (2007) mostra que a Definição 2.12, sob certas hipóteses,
essas duas metodologias produzem a mesma solução.

3.1. Solução do modelo fuzzy de transferência de assintomáticos para sintomáticos via inclusão diferencial
Resolver o problema (9) via inclusão diferencial significa resolver a famı́lia de problemas
(

dy
( dx
dt , dt )
(x0 , y0 )

=
∈

(−λx, λ(1 − x))
[C]α ,

(10)

para cada α ∈ [0, 1], onde [C]α é dado por (8) (Cabral, 2011).
A solução de (9) é um conjunto fuzzy de funções cujos α-nı́veis são
formados pela famı́lia de soluções de (10). Os conjuntos atingı́veis de (9) são
conjuntos fuzzy de R cujos α-nı́veis são soluções de (10) e são dados por
At ([C]α ) = {zα (t, x0 , y0 ) : zα (., x0 , y0 ) é solução de (10)},
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de maneira que
At ([C]α ) = {zα (t, x0 , y0 ) : zα0 (t, x0 , y0 ) = (−λx, λ(1 − x)),
(x0 , y0 ) ∈ [C]α }
½µ
¶
¾
x0 e−λt , 1 − x0 e−λt : (x0 , y0 ) ∈ [C]α
=
½µ
¶
¾
α
=
x0 e−λt , 1 − x0 e−λt : x0 = (1 − γ)aα
+
γa
,
γ
∈
[0,
1]
1
2

(11)

3.2. Solução do modelo fuzzy de tranferência de assintomáticos para sintomáticos via extensão da solução
determinı́stica
Nossa principal ferramenta será a fuzzificação do operador linear Lt (·, ·)
dado em (5), onde (Lt )C é obtido pela aplicação do princı́pio de extensão via
C na solução determinı́stica do problema (1). De acordo com o Teorema 2.1
temos que [(Lt )C (x0 , y0 )]α = Lt ([C]α ).
Assim, os α-nı́veis da solução do sistema (9), para cada α ∈ [0, 1], são
α
α
α
[(Lt )C (x
½0 , y0 )] = Lt ([C] ) = {Lt (x0 , y0 ) : (x0 , y0 ) ∈ [C]¾}
α
Lt (x0 , 1 − x0 ) : x0 = (1 − γ)aα
1 + γa2 , γ ∈ [0, 1]
¾
½µ
¶
α
,
γ
∈
[0,
1]
.
+
γa
=
x0 e−λt , 1 − x0 e−λt : x0 = (1 − γ)aα
2
1

=

(12)

Podemos observar que, neste caso, os conjuntos (11) e (12) são iguais.
Portanto, tanto a solução do problema (9) por inclusões diferenciais, quanto a
solução por extensão da solução determinı́stica são iguais. Em Cabral (2011),
esse resultado é demonstrado de maneira geral, sob algumas hipóteses para um
sistema mais geral que (1).

3.3. Solução determinı́stica × solução fuzzy
Até aqui encontramos, para cada t, soluções fuzzy para (9). A função de
pertinência da solução fuzzy X(t) é obtida por (Puri e Ralescu (1983))
µXt (x) = sup {α ∈ [0, 1] : x ∈ At ([C]α )}.
0≤α≤1

λt

−b
. Para realizar uma correspondência entre a solução
Assim, µXt (x) = xex0 −b
fuzzy e a solução determinı́stica, é razoável defuzzificar a solução fuzzy já que
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assim, para cada t, tem-se um número real. Uma maneira é fazer isso pelo
método do centro de gravidade.
Para cada t ≥ 0, seja µXt a função de pertinência da solução fuzzy de
(10), que é dada por (12). Para simplificar a notação, chamemos de xt os
possı́veis valores assumidos por Xt . A curva x(t), que é a defuzzificação de Xt ,
é dada por
Z
xt µXt (xt )dxt

supp(Xt )

x(t) = Z
Z

.

supp(Xt )

(13)

µXt (xt )dxt

µXt (xt )
dxt = 1.
supp(Xt ) supp(Xt ) µXt (xt )dxt
Portanto, (13) é exatamente a esperança matemática da variável aleatória Xt . Essa observação é importante, pois no decorrer do texto, usaremos a
desigualdade de Jensen, que é própria para variável aleatória.
Exemplo 1:
Para o nosso problema, vamos denotar a solução fuzzy de (1) por:
Xt (X0 ) = X0 e−λt , e para o número de assintomáticos no instante t, X0 um
número fuzzy triangular cuja a função de pertinência de X0 é dada por
R

Observemos que x(t) =




µX0 (x0 ) =




x0 −b
a−b
c−x0
c−a

se
se
se

0

b ≤ x0 ≤ a
a < x0 ≤ c,
x0 ∈
/ [b, c]

α
onde a, b, c ∈ [0, 1], a 6= b 6= c e [X0 ]α = [aα
1 , a2 ] = [(a − b)α + b, (a − c)α + c].

Figura 2: Em (a) X0 como número fuzzy triângular com pertinência máxima em a
e em (b) X0 como número fuzzy triangular com pertinência máxima em c.
Daı́,

Z
x(t) =
b

c

x0 e−λt R c
b

µX0 (x0 )
dx0 .
µX0 (x0 )dx0

(14)
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Como

Z
b

temos,
x(t) =

2
c−b

Z
b

c

c

µX0 (x0 )dx0 =

c−b
,
2

x0 e−λt µX0 (x0 )dx0 =

1
(a + b + c)e−λt .
3

(15)

(16)

A função de pertinência de Xt é
µXt (x) =

xeλt − b
.
x0 − b

(17)

Calculando a pertinência da solução determinı́stica na fuzzy em (17)
−λt λt
e −b
obtemos µXt (x) = x0 e x0 −b
= 1.

3.4. Defuzzificação da solução fuzzy Xt
A Figura 3(a) representa a solução fuzzy de (9), em que x e y são linearmente correlacionadas, e estão sobre a reta x + y = 1.
A seguir, iremos comparar x(t) com a solução fuzzy Xt = X0 e−λt , cujos
α-nı́veis são dados por (12). Para isso, usaremos a desigualdade de Jensen:
Teorema 3.1 Seja f uma função convexa e Y uma variável aleatória, então
E(f (Y ))) ≥ f (E(Y )).
Para cada t > 0, definimos
gt (x) = xe−λt .

(18)

A função gt (x) é convexa e concâva para todo x. Portanto, a desigualdade de Jensen nos dá
x(t) = E(gt (X0 )) = gt (E(X0 )) = gt (X0 )
Z
onde X0 =

R

(19)

µX0 (x0 )
dx0 .
µX0 (x0 )dx0

Quando defuzzificamos a solução fuzzy, tratada na Figura 3(a), encontramos a curva real x(t) = 0.95e−0.7t (com parâmetros a = 0.95, b = 0.9,
c = 1 e λ = 0.7), que é solução determinı́stica do sistema (1). Essa mesma
solução tem grau de pertinência 1 na fuzzy e esta encontra-se no centro de cada
“segmento fuzzy” para cada t > 0.
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Exemplo 2:
Agora façamos o mesmo estudo para um caso particular de quando a = c.
Seja X0 o número fuzzy triangular dado como na figura 3.3(b).
Assim,
(
x0 −b
se b ≤ x0 ≤ c
c−b
µX0 (x0 ) =
0 se x0 ∈
/ [b, c]
α
onde b, c ∈ [0, 1], b 6= c e [X0 ]α = [aα
1 , a2 ] = [(c − b)α + b, c].
Daı́,
Z c
µX0 (x0 )
x0 e−λt R c
x(t) =
dx0 .
µ (x0 )dx0
b
b X0

Como

Z
b

temos,
2
x(t) =
c−b

Z

c
b

c

µX0 (x0 )dx0 =

c−b
,
2

x0 e−λt µX0 (x0 )dx0 =

Percebemos que para c = 1 temos
menor valor que b pode assumir é zero.

2
3

≤

1
3 (b

(20)

(21)

1
(b + 2c)e−λt .
3

(22)

+ 2c) < 1, uma vez que o

Figura 3: (a) Retrato de fase para a solução fuzzy de (9) quando tomamos a = 0.95,
b = 0.9, c = 1 e taxa de transmissão λ = 0.7. (b)Retrato de fase para a solução
fuzzy de (9) quando tomamos b = 0.9, c = 1 e taxa de transmissão λ = 0.7. Para
cada t ≥ 0, em ambas as figuras, regiões mais escuras significam que maior é sua
possibilidade (pertinência) à solução do problema, isto é, maior a confiabilidade dos
números de assintomático e de sintomático.

Quando defuzzificamos a solução fuzzy tratada na figura 3(b) encontramos a curva real x(t) = 0.96e−0.7t (com parâmetros b = 0.9, c = 1 e λ = 0.7)
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que possui grau de pertinência 1 na solução fuzzy. E, se notarmos a figura 3(b)
vemos que, de fato, as regiões mais escuras, que indicam maior pertinência, se
encontram à direita do “segmento fuzzy”.
É interessante notar que a adoção de X0 simétrico produz as “distribuições centradas” para cada t como representada na figura 3(a). Por outro
lado, supondo X0 uma distribuição não simétrica (figura 3.3(b)) produz “distribuições não simétricas” das soluções, como pode ser visto na 3(b).

4. Modelo de tranferência de assintomático para
sintomático com condição inicial e taxa de
conversão linearmente correlacionadas
Do ponto de vista biológico é razoável supor que λ e x0 estão correlacionados, pois esses dois parâmetros estão intimamente dependentes da
carga viral (v) e do nı́vel de CD4+ de cada indivı́duo (ver: Jafelice, 2003). O
parâmetro CD4+ é o mais importante do ponto de vista médico, pois estudos
mostram que a contagem da célula de CD4+ é o melhor indicador para a resposta terapêutica, uma vez que, quanto maior a quatidade de célula melhor
o estado de saúde do paciente (Jafelice, 2003). Assim, faremos λ = λ(CD4) e
x0 = x0 (CD4).
Em nosso modelo, consideraremos x0 e λ números fuzzy (Λ, X0 ) correlacionados. Mais especificamente, que são linearmente correlacionados com
correlação linear negativa: Λ = qX0 + r em que q é negativo.
Desta forma, ao problema (1) associaremos o sistema aumentado
¶
µ
¶
 µ
dx dλ

,
=
−λx, 0
dt dt
,
(23)

(x(0), λ(0)) =
(x0 , λ)
cuja solução é dada por x(t) = x0 e−λt e λ(t) = λ, ∀t ≥ 0.
De maneira análoga ao que foi feito na secção 3, considere o operador
para cada t fixo
µ
¶
Lt (x0 , λ) =

x0 e−λt , λ ,

(24)

Supondo que x0 e λ são incertos e modelados por números fuzzy linearmente correlacionados, X0 e Λ, então existem q, r ∈ R tais que a distribuição
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de possibilidade conjunta C de X0 e Λ é dada por
µC (x0 , λ) = µX0 (x0 )X{qx0 +r=λ} (x0 , λ) = µΛ (λ)X{qx0 +r=λ} (x0 , λ),

(25)

onde X{qx0 +r=λ} (x0 , λ) é a função caracterı́stica da reta
{(x0 , λ) ∈ R2 : qx0 + r = λ}.
α
Se [X0 ]α = [aα
1 , a2 ], vem que
α
[C]α = (x0 , qx0 + r) ∈ R2 : x0 = (1 − γ)aα
1 + γa2 , γ ∈ [0, 1].

(26)

Dessa forma, o sistema (1) lida com parâmetros incertos. Nesta abordagem devemos ter (23) substituı́do por
¶
µ
¶
 µ
 dx , dλ
=
−λx, 0
dt dt
.
(27)

(x0 , λ)
∈
C

4.1.

Solução do modelo fuzzy de tranferência de assintomáticos para sintomáticos via inclusão diferencial
Resolver o problema (27) via inclusão diferencial significa resolver o prob-

lema

(

dλ
( dx
dt , dt )
(x0 , λ)

=
∈

(−λx, 0)
[C]α ,

(28)

onde [C]α é dado por (26).
Os conjuntos atingı́veis de (28) são dados por
At ([C]α )

= {zα (t, x0 , λ) : zα0 (t, x0 , λ) = (−λx, 0), (x0 , λ) ∈ [C]α }
½µ
¶
¾
=
x0 e−λt , λ : (x0 , λ) ∈ [C]α
(29)
½µ
¶
¾
α
=
x0 e−(qx0 +r)t , qx0 + r : x0 = (1 − γ)aα
+
γa
,
γ
∈
[0,
1]
.
1
2

4.2. Solução do modelo fuzzy de tranferência de assintomáticos para sintomáticos via extensão da solução
determinı́stica
Estudaremos o modelo fuzzy (27) de tranferência de assintomáticos para
sintomáticos, onde nós fuzzificaremos o operador linear Lt (·, ·) dado em (24).
Como sabemos, para os α-nı́veis da solução, é válido
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[(Lt )C (X0 , Λ)]α = Lt ([C]α ).
Assim, os α-nı́veis da solução (28) são
[(Lt )½
(X0 , Λ)]α = Lt ([C]α ) = {Lt (x0 , λ) : (x0 , λ) ∈ [C]α¾}
C
α
Lt (x0 , qx0 + r) : x0 = (1 − γ)aα
1 + γa2 , γ ∈ [0, 1]
½µ
¶
¾
−(qx0 +r)t
α
α
=
x0 e
, qx0 + r : x0 = (1 − γ)a1 + γa2 , γ ∈ [0, 1] .

=

(30)

Portanto, temos que, tanto a solução do problema (27) por inclusão diferencial, quanto por extensão da solução determinı́stica são as mesmas. Como já
dito antes, em Cabral (2011), esse resultado é demonstrado de maneira geral,
sob algumas hipóteses para o sistema (1).
Representando A = X0 e−Λt como número fuzzy em que
[A]α = {x0 e−λt tal que x0 ∈ [X0 ]α e λ = qx0 + r},
é interessante lembrar que, para cada t ≥ 0, as quantidades At ([C]α ) são αnı́veis dos conjuntos fuzzy At (C) com distribuições de possibilidades conjunta
dos números fuzzy X0 e−Λt e Λ, que são claramente correlacionados, uma vez
que, X0 e Λ o são.
No entanto, tal correlação não é do tipo linear, uma vez que, suas distribuições estão sobre a curva parametrizada γ(s) = (se−(qs+r)t , qs + r), onde
0 ≤ s ≤ 1 para cada t. Na figura 4 estão representadas At (C) que, como vimos,
coincide com (Lt )C , para alguns valores de t.

4.3. Solução determinı́stica × solução fuzzy
Para encontrar uma curva real é necessário fazer a defuzzificação das
soluções fuzzy para (27). Uma maneira é fazer isso pelo método do centro de
gravidade.
Para cada t ≥ 0, seja µXt a função de pertinência da solução fuzzy de
(27), que é dada por (30). Para simplificar a notação, chamemos de xt os
possı́veis valores assumidos por Xt . A curva x(t), que é a defuzzificação de Xt ,
é dada por
Z
supp(Xt )
x(t) = Z

xt µXt (xt )dxt

supp(Xt )

.
µXt (xt )dxt

(31)
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µXt (xt )
dxt = 1.
µ (xt )dxt
supp(Xt ) Xt

R

Observemos que x(t) =
supp(Xt )

Portanto, (31) é exatamente a esperança matemática da variável aleatória
Xt . Essa observação é importante, pois no decorrer do texto, usaremos a desigualdade de Jensen, que é própria para variável aleatória.
Neste problema, temos X0 e−(qX0 +r)t e seja X0 um número fuzzy.
Assim,
Z c
µX0 (x0 )
x0 e−(qx0 +r)t R c
x(t) =
dx0 .
(32)
µ
(x0 )dx0
b
b X0
A seguir, iremos comparar x(t) com a solução fuzzy Xt = X0 e−(qX0 +r)t .
Para isso, usaremos o teorema 3.1.
Deste modo, para cada t > 0, definamos a função
gt (x) = xe−(qx+r)t .

(33)

Pela desigualdade de Jensen (teorema 3.1), como gt (x) é convexa para
todo x, temos
x(t) = E(Xt ) = E(gt (X0 )) ≥ gt (E(X0 )) = gt (X0 ).
Z
onde X0 =

R

(34)

x0 µX0 (x0 )
dx0 .
µX0 (x0 )dx0

Concluı́mos, dessa forma, que a solução determinı́stica sub-avalia o número
médio de indivı́duos assintomáticos.
Exemplo 3:
Para o nosso problema, temos Xt (X0 ) = X0 e−(qX0 +r)t , e X0 um número
fuzzy triangular cuja a função de pertinência de X0 é dada como na Figura
3.3(a). Assim,
Z c
2
x(t) =
x0 e−(qx0 +r)t µX0 (x0 )dx0
c−b b
=

2e−((a+b)q+r)t (eaqt (2+bqt)+ebqt (−2+qt(−2a+b+a(b−a)qt)))
(c−b)(a−b)(qt)3

+ 2e
Fazendo

−((a+c)q+r)t

(35)

(−eaqt (2+cqt)+ecqt (2+qt(2a−c+a(a−c)qt)))
.
(c−b)(a−c)(qt)3

lim x(t) obtemos ce−(cq+r)t que é a solução determinı́stica

(a,b)→c

de (1) para o caso em que λ e x0 estão sobre a reta λ = qx0 + r.
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Figura 4: O gráfico de [(Lt )C (X0 , Λ)]α (30) para diferentes valores do tempo. E o
fato dos conjuntos X0 e Λ serem completamente correlacionados faz com que seja
unidimensional para cada α ∈ [0, 1]. Em Xt = X0 e−(qX0 +r)t admitimos X0 como na
Figura 3.3(a) onde a = 0.5, b = 0 e c = 1 e tomamos q = −1 e r = 1.

Figura 5: Retrato de fase para a solução fuzzy (1) quando tomamos a = 0.95, b = 0.9,
c = 1, q = −1 e r = 1. Para cada t ≥ 0, regiões mais escuras significa que maior é
sua possibilidade (pertinência) à solução do problema, isto é, maior a confiabilidade
dos números de assintomático e de sintomático.

Quando defuzzificamos a solução fuzzy tratada na figura 5 encontramos
a curva real x(t) = t13 e−0.2t (7.1 × 10−14 e0.15t (−1.07 × 1016 + t)(−2.1 + t) +
e0.1t (−800 + 360t) + e0.2t (400t − 800)) e para os valores de t dados na figura 5
temos, x(0.55) = 0.92, x(2.5) = 0.84 e x(5) = 0.74 . É importante notar que as
regiões mais escuras encontram-se na parte central de cada “segmento fuzzy”,
onde também escontram os valores de x(t), devido à escolha da distribuição de
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X0 .
Na figura 5, é importante observar que à medida que t aumenta, as
distribuições do número de assintomático (x) diminui enquanto o de sintomático
(y) aumenta, e ambos estão sobre a reta x + y = 1. Isto está em concordância
com o fato observado inicialmente (ver figura 1).

5. Conclusões
Neste trabalho tratamos da solução do modelo de tranferência de indivı́duos assintomáticos para sintomáticos com interatividade nas condições
iniciais fuzzy e também com interatividade na taxa λ e na condição incial
fuzzy. Consideramos que as condições iniciais das populações envolvidas são
linearmente correlacionadas. Assim, resolvemos o sistema de equações diferenciais fuzzy através de dois métodos distintos: via teoria de inclsão diferencial e
via “fuzzificação” ou extensão da solução determinı́stica.
Concluı́mos, assim, que ambos os métodos nos dão o mesmo conjunto
solução e, dessa forma, a solução determinı́stica é um caso particular da solução
fuzzy, uma vez que, no caso clássico para todo t ≥ 0, o par de solução (x(t), y(t))
se encontra na reta x + y = 1 e, no caso fuzzy, para todo t ≥ 0 as distribuições
de possibilidades para x e y também se encontram sobre a reta x + y = 1.
Analisamos a esperança matemática da variável aleatória Xt e comparamos com a solução determinı́stica, no primeiro caso, onde as condições iniciais
são fuzzy linearmente correlacionadas percebemos que são iguais. Já no segundo caso, onde a taxa λ e a condição inicial são fuzzy e correlacionadas,
notamos que a solução determinı́stica sub-avalia o número médio de indivı́duos
assintomáticos.
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Resumo. Neste artigo estudamos equações diferenciais fuzzy com coeficientes
e condições iniciais incertas e modeladas por conjuntos fuzzy interativos. A
interatividade é formalizada com o auxı́lio de t-normas semicontı́nuas superiormente. Apresentamos soluções para o problema por dois caminhos diferentes:
o primeiro usa uma famı́lia de inclusões diferenciais enquanto o segundo é dado
pela fuzzificação da solução determinı́stica a partir do princı́pio de extensão
de Zadeh. Concluı́mos que as soluções obtidas pelos dois métodos são iguais.
Além disso, uma espécie de hierarquia nas incertezas das soluções é estabelecida quando optamos por uma das t-norma básicas (do mı́nimo, a t-norma do
produto, a t-norma de Lukasiewicz e a t-norma produto drástico) para modelar a interatividade nos parâmetros. Finalmente, para ilustrar os conceitos
introduzidos no artigo, estudamos o modelo malthusiano com parâmetros interativos.

Palavras-chave: Numeros fuzzy interativos, t-normas; Equações diferenciais fuzzy; Princı́pio de extensão; Inclusão diferencial.

1. Introdução
Nosso objetivo é estudar o problema de valor inicial (PVI)
(

1 valtemircabral@yahoo.com.br
2 laeciocb@ime.unicamp.br

x0 (t) = f (x(t), w)
x(t0 ) =
x0 ,

(1)
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em que w é um parâmetro da equação e x0 a condição inicial.
Se x0 e w forem números reais, esse é um problema já bem estudado. No
entanto, se esses parâmetros forem incertos, existem pelo menos duas modelagens matemáticas para eles: via teoria estocástica (May, 1973; Oksendal, 1992;
Turelli, 1986) e via teoria dos conjuntos fuzzy (Cabral, 2011; Mizukoshi et al.,
2007). Aqui trataremos do segundo caso.
Podemos associar ao problema (1) o problema de valor inicial (2) no qual
o parâmetro passa a fazer parte da condição inicial
(
(x0 (t), w0 (t)) = (f (x(t), w), 0)
(2)
(x(t0 ), w(t0 )) =
(x0 , w).
Os parâmetros da equação (2) são modelados por conjuntos fuzzy interativos (Dubois e Prade, 1981; Carlsson et al., 2004; Carlsson e Fullér, 2001)
e estudado sob o ponto de vista das inclusões diferenciais fuzzy (Aubin, 1990;
Baisodov, 1990; Diamond, 1999; Hullermeier, 1997) e também pela fuzzyficação
da solução determinı́stica (Barros e Bassanezi, 2010; Buckley, 1992; Buckley e
Feuring, 2000; Mizukoshi et al., 2007; Oberguggenberger e Pittschmann, 1999).

2. Conceitos e resultados básicos
Denotamos por Kn a famı́lia de todos os subconjuntos compactos e não
vazios de Rn . Para A, B ∈ Kn e λ ∈ R as operações adição e multiplicação por
escalar são definidas por
A + B = {a + b : a ∈ A, b ∈ B} e λA = {λa : a ∈ A}.
Um subconjunto fuzzy A de Rn é dado por uma função de pertinência
µA : Rn −→ [0, 1].
que generaliza a função caracterı́stica de um conjunto clássico.
Os α-nı́veis de A são definidos da seguinte maneira
[A]α = {x ∈ Rn : µA (x) ≥ α} para 0 < α ≤ 1 e [A]0 = supp(A),
onde, supp(A) = {x ∈ Rn : µA (x) > 0} é o suporte de A.
Denotamos por F(Rn ) o espaço de todos os subconjuntos fuzzy de Rn em que
[A]α ∈ Kn ∀α ∈ [0, 1].
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O subconjunto fuzzy A de R é chamado um número fuzzy se todos os
α-levels de A são intervalos fechados de R e o suporte de A é limitado.
A famı́lia de todos os números fuzzy é denotado por E(R).
Definição 2.1 O operador T : [0, 1] × [0, 1] −→ [0, 1] é chamado uma norma
triangular ou simplesmente t-norma, se para todos x, y, z, w ∈ [0, 1], as propriedades abaixo forem satisfeitas:
t1 ) T (x, y) = T (y, x)
(Comutativa)
t2 ) T (x, T (y, z)) = T (T (x, y), z)
(Associativa)
t3 ) Se y ≤ z então T (x, y) ≤ T (x, z)
(Monotonicidade)
t4 ) T (x, 1) = x
(Elemento Neutro).
A seguir apresentamos as quatro t-normas básicas deste trabalho, a tnorma do mı́nimo TM , do product TP , de Lukasiewicz TL , e do produto drástico
TD , as quais são dadas, respectivamente, por:
TM (x, y) = min{x, y}
TP (x, y) = x.y
TL (x, y) = max{x
+ y − 1, 0}


0,
se x 6= 1 e y 6= 1

TD (x, y) =
x, se y = 1


y, se x = 1.
Proposição 2.2 (Cabral, 2011; Klement et al., 2000) Para todo (x, y) ∈ [0, 1]×
[0, 1] valem:
a) TD (x, y) ≤ T (x, y) ≤ TM (x, y),

T uma t-norma arbitrária.

b) TD (x, y) ≤ TL (x, y) ≤ TP (x, y) ≤ TM (x, y).
Definição 2.3 Uma distribuição de possibilidade sobre Rn é um conjunto fuzzy
C de Rn com função de pertinência µC : Rn −→ [0, 1] satisfazendo µC (x0 ) = 1
para algum x0 ∈ Rn .
A famı́lia das distribuições de possibilidade de Rn será denotada por
Fc (Rn ).
Definição 2.4 Considere A ∈ F (Rn ) e B ∈ F (Rm ) então C ∈ Fc (Rn+m ) é
chamada uma distribuição de possibilidade conjunta de A e B se
max µc (x, y) = µA (x),
y

max µc (x, y) = µB (y),
x

48

Cabral & Barros

para todos x ∈ Rn , y ∈ Rm .
Além disso, A e B são chamados as distribuições marginais de C.
Neste caso, temos µC (x, y) ≤ min(µA (x), µB (y)) e [C]α ⊆ [A]α × [B]α .
Definição 2.5 Dois números fuzzy A ∈ Rn e B ∈ Rm são ditos interativos
segundo a t-norma T se a distribuição de possibilidade conjunta CT de A e B
é definida pela t-norma T , isto é, µCT : Rn+m −→ [0, 1] é tal que µCT (x, y) =
T (µA (x), µB (y)).
Neste contexto (Cabral, 2011; Dubois e Prade, 1981),
[
[CT ]α =
[X0 ]β × [W ]γ .

(3)

T (β,γ)≥α

Definição 2.6 Os subconjuntos fuzzy A e B são ditos não interativos se,
e somente se, sua distribuição de possibilidade conjunta CTM for dada por
µCT (x, y) = min{µA (x), µB (x)}. Caso contrário, são ditos interativos (Dubois
M
e Prade, 1981, 1988; Carlsson e Fullér, 2001).
Para números fuzzy não interativos temos (Cabral, 2011; Dubois e Prade,
1981):
[CTM ]α = [A]α × [B]α ,
para todo x ∈ Rn , y ∈ Rm e todo α ∈ [0, 1].
A seguir apresentamos o princı́pio de extensão para dois subconjuntos
fuzzy interativos segundo t-normas.
Definição 2.7 Sejam f : Rn × Rm −→ Rk uma função, A ∈ F (Rn ) e B ∈
F(Rm ) subconjuntos fuzzy interativos segundo a t-norma T . A extensão de f
aplicada a (A, B) segundo T é o subconjunto fuzzy fT (A, B) de Rk cuja função
de pertinência é definida por

sup
T (µA (u), µB (v)), se f −1 (w) 6= ∅


 (u,v)∈f −1 (w)
µfT (A,B) (w) =



0
, se f −1 (w) = ∅,
onde f −1 (w) = {(u, v) : f (u, v) = w}.
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Teorema 2.8 Suponha que f : Rn × Rm −→ Rk seja uma função contı́nua, T
uma t-norma semicontı́nua superiormente, A ∈ F(Rn ) e B ∈ F(Rm ). Nestas
condições vale a igualdade
[fT (A, B)]α =

[

f ([A]β × [B]γ ), ∀α ∈ (0, 1].

T (β,γ)≥α

A prova do Teorema (2.8) pode ser encontrada em Fullér e Keresztfalvi
(1990).
Teorema 2.9 Sejam f : Rn × Rm −→ Rk seja uma função contı́nua, T1 e
T2 t-normas semicontı́nuas superiormente com T2 (x, y) ≥ T1 (x, y) para todos
x, y ∈ (0, 1], A ∈ F (Rn ) e B ∈ F(Rm ). Então
fT1 (A, B) ⊆ fT2 (A, B), ou seja, [fT1 (A, B)]α ⊆ [fT2 (A, B)]α , ∀α ∈ (0, 1].
Prova: Seja z ∈ [fT1 (A, B)]α =

[

f ([A]β ×[B]γ ), então existem β1 , γ1 ∈

T1 (β,γ)≥α

(0, 1] tais que
z ∈ f ([A]β1 × [B]γ1 ) e T1 (β1 , γ1 ) ≥ α.
Como T2 (β1 , γ1 ) ≥ T1 (β1 , γ1 ) ≥ α, temos
z ∈ f ([A]β1 × [B]γ1 ) e T2 (β1 , γ1 ) ≥ α.
Logo z ∈

[

f ([A]θ × [B]τ ) = [fT2 (A, B)]α .

T2 (θ,τ )≥α

Portanto,
[fT1 (A, B)]α ⊆ [fT2 (A, B)]α .
2
No resultado seguinte apresentamos a versão do Teorema 2.9 para as 4
t-normas básicas.
Corolário 2.10 Sejam f : Rn × Rm −→ Rk uma função contı́nua. Então com
relação as t-normas semicontı́nuas superiormente TM , TP , TL e TD , valem as
inclusões
fTD (A, B) ⊆ fTL (A, B) ⊆ fTP (A, B) ⊆ fTM (A, B).
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Prova: De acordo com o item (b) da Proposição (2.2), temos TD (x, y) ≤
TL (x, y) ≤ TP (x, y) ≤ TM (x, y).
Usando o Teorema (2.9) concluı́mos que
fTD (A, B) ⊆ fTL (A, B) ⊆ fTP (A, B) ⊆ fTM (A, B).
2

3. Inclusão diferencial
Considere a seguinte inclusão diferencial,
(

x0 (t)
x(t0 ) = x0

∈ F (t, x(t))
∈
X0 ,

(4)

onde F : R × Rn −→ Kn é uma multifunção e X0 ∈ Kn .
Uma função x(., x0 ), com x0 ∈ X0 , é uma solução de (4) no intervalo
[t0 , T ] se é absolutamente contı́nua e satisfaz (4) para quase todo t ∈ [t0 , T ].
O conjunto atingı́vel no tempo t ∈ [t0 , T ], associado ao problema (4), é o
subconjunto de Rn dado por
At (X0 ) = {x(t, x0 ) : x(., x0 ) é solução de (4) }.
Uma generalização do problema (4), para modelar sistemas dinâmicos
fuzzy, é obtida substituindo o conjunto F (t, x) em (4) por um subconjunto
fuzzy, ou seja, podemos considerar o problema de valor inicial fuzzy
(
x0 (t)
∈ Fe(t, x(t))
(5)
e0 ,
x(t0 ) = x0 ∈
X
e0 ∈ F(Rn )
onde Fe : [t0 , T ] × Rn −→ F (Rn ) é uma multifunção fuzzy e X
(Mizukoshi et al., 2007).
De acordo com Hullermeier (1997), o problema (5) é interpretado como
a famı́lia de inclusões diferenciais
(
x0 (t)
∈ [Fe(t, x(t))]α
(6)
e 0 ]α ,
x(t0 ) = x0 ∈
[X
Para cada α ∈ [0, 1], xα : [t0 , T ] −→ Rn , é uma α-solução de (5) se é
uma solução de (6).
e0 ]α ) :=
O conjunto atingı́vel das α-soluções de 6 é denotada por At ([X
Aα
t , t0 ≤ t ≤ T , isto é,
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e α
Aα
t = At ([X0 ] ) = {xα (t, x0 ) : xα (., x0 ) é solução de (6)}.
n
e
Aα
t são os α-nı́veis de um subconjunto fuzzy At (X0 ) ∈ F(R ) para todo
t0 ≤ t ≤ T (para mais detalhes ver Aubin e Cellina (1984); Barros e Bassanezi
e0 ) é dito o conjunto fuzzy
(2010); Diamond (1999)). O subconjunto fuzzy At (X
atingı́vel do problema (5).

4. Equações diferenciais com parâmetros fuzzy
interativos
Considere o problema de valor inicial (2), isto é,
(
(x0 (t), w0 (t)) = (f (x(t), w), 0)
(x(0), w(0)) =
(x0 , w).
Admitindo que x0 e w são incertos e modelados por conjuntos fuzzy X0
e W , os quais são interativos segundo uma t-norma T semicontı́nua superiormente, a distribuição de possibilidade conjunta CT de X0 e W possui a função
de pertinência µCT (x, y) = T (µA (x), µB (y)).
Com isto, o problema (2) origina o seguinte problema
(

(x0 (t), w0 (t)) =
(x(t0 ), w(t0 )) ∈

(f (x(t), w), 0).
CT

(7)

Como comentado na introdução, estudaremos o problema (7) de duas
formas:

4.1. Via inclusão diferencial fuzzy
Neste caso, a solução de 7) é obtida a partir da familia de soluções do
problema auxiliar
(

(x0 (t), w0 (t))
(x(t0 ), w(t0 ))

=
∈

(f (x(t), w), 0)
[CT ]α .

(8)

A função x : [0, t0 ] −→ Rn × Rm é uma solução de (8) se x é absolutamente contı́nua e satisfaz o problema (8) para quase todo t ∈ [0, t0 ].
Os conjuntos atingı́veis do problema (8) são da forma:
α

At ([CT ] )

=
=

α

{y(t, x0 , w) : y(., x0 , w) é solução de (8) com (x0 , w) ∈ [CT ] }
[
β
γ
{y(t, x0 , w) : y(., x0 , w) é solução de (8) com (x0 , w) ∈
[X0 ] × [W ] }.
T (β,γ)≥α
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4.2. Via fuzzificação da solução determinı́stica de (2)
A solução do problema (7) é construı́da utilizando o princı́pio de extensão
segundo t-normas, isto é, a partir do Teorema 2.8, olhando a solução de (2)
como função da condição inicial.
A solução determinı́stica do problema (2) é dada pelo operador
Rn × Rm −→ Rn × Rm .

Lt :

(9)

(x0 , w) 7−→ Lt (x0 , w) = y(t, x0 , w).
Com isto, a solução (Lt )T (X0 , W ) do problema (7) é obtido pela aplicação do princı́pio de extensão segundo t-normas no operador Lt (x0 , w) =
y(t, x0 , w) da equação (9).
Utilizando o Teorema (2.8) temos, para todo α ∈ (0, 1], que
[
[(Lt )T (X0 , W )]α =
Lt ([X0 ]β × [W ]γ )
=

[

T (β,γ)≥α
½

¾
Lt (x0 , w) : (x0 , w) ∈ [X0 ]β × [W ]γ .

(10)

T (β,γ)≥α

Assim, com a metodologia da extensão temos o seguinte
Corolário 4.1 Para as soluções do problema (7), valem as seguintes identidades:
(a) Se a t-norma for a do mı́nimo, ou seja, quando
µCT (x, y) = TM (µA (x), µB (y)),
M

[(Lt )TM (X0 , W )]α = Lt ([X0 ]α × [W ]α ).
(b) Se a t-norma for a do produto, isto é, quando
µCT (x, y) = TP (µA (x), µB (y)),
P

[(Lt )TP (X0 , W )]α =

[

α

Lt ([X0 ]γ × [W ] γ ).

γ∈[α,1]

(c) Se a t-norma for a de Lukasiewicz. Neste caso,
µCT (x, y) = TL (µA (x), µB (y)),
L

[(Lt )TL (X0 , W )]α =

[
γ∈[α,1]

Lt ([X0 ]γ × [W ]1+α−γ ).
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(d) Se a t-norma for a do Produto Drástico, isto é,
µCT (x, y) = TD (µA (x), µB (y)),
D

[(Lt )TD (X0 , W )]α = Lt ([X0 ]α × [W ]1 ) ∪ Lt ([X0 ]1 × [W ]α )
A seguir, apresentaremos o resultado que relaciona a solução do problema
(7) obtida por meio da teoria de inclusão diferencial fuzzy com a solução obtida
através do princı́pio de extensão.
Teorema 4.2 Suponha que para cada (x0 , w) ∈ Rn × Rm exista uma única
solução para o problema (2) no intervalo [0, t0 ]. Então para o problema (7)
existem os conjuntos At (CT ) e (Lt )T (X0 , W ) e vale a igualdade.
At (CT ) = (Lt )T (X0 , W ),
para todo 0 ≤ t ≤ t0 , onde T é uma t-norma semicontı́nua superiormente.
Prova: Vamos mostrar que vale a igualdade At ([CT ]α ) = [(Lt )T (X0 , W )]α ,
∀α ∈ (0, 1].
Por hipótese a função f é contı́nua e existe, para cada (x0 , w) ∈ Rn ×Rm ,
uma única solução para o problema (2). Então , para cada t fixo, a função
Lt (x0 , w) = y(t, x0 , w), a qual é solução de (2), é contı́nua em (x0 , w) (Hartman,
1964). Aplicando o princı́pio de extensão segundo T em Lt (x0 , w) = y(t, x0 , w)
obtemos a solução (Lt )T (X0 , W ) do Problema (7). Neste caso,
¾
[ ½
α
β
γ
[(Lt )T (X0 , W )]
=
Lt (x0 , w) : (x0 , w) ∈ [X0 ] × [W ] .
T (β,γ)≥α

Por outro lado, o conjunto atingı́vel do problema (8), para cada α ∈
(0, 1], é dado por
At ([CT ]α ) = {y(t, x0 , w) : y(., x0 , w) é solução de (8), (x0 , w) ∈

[

[X0 ]β × [W ]γ }.

T (β,γ)≥α

Vamos agora mostrar que os conjuntos At ([CT ]α ) e [(Lt )T (X0 , W )]α são
idênticos.
Seja u ∈ [(Lt )T (X0 , W )]α . Existem β0 , γ0 ∈ [0, 1] tais que T (β0 , γ0 ) ≥ α
e (x0 , w) ∈ [X0 ]β0 × [W ]γ0 .
β0
γ0
Como
[ (x0 , w) ∈ [X0 ] × [W ] e T (β0 , γ0 ) ≥ α, então em particular (x0 , w) ∈
β
γ
([X0 ] × [W ] ). Isto significa que u é um elemento do conjunto
T (β,γ)≥α
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{y(t, x0 , w) : y 0 (t, x0 , w) = (f (x(t), w), 0), (x0 , w) ∈

[

([X0 ]β × [W ]γ )}.

T (β,γ)≥α

Logo, u ∈ At ([CT ]α )
Reciprocamente,[
seja v ∈ At ([CT ]α ), isto é, v 0 (t, x0 , w) = (f (x(t), w), 0)
e (x0 , w) ∈ [CT ]α =
([X0 ]β × [W ]γ ).
T (β,γ)≥α

[

Porém, (x0 , w) ∈

([X0 ]β × [W ]γ ), significa que para algum β1 ∈

T (β,γ)≥α

[0, 1] e para algum γ1 ∈ [0, 1] teremos T (β1 , γ1 ) ≥ α e (x0 , w) ∈ [X0 ]β1 × [W ]γ1 .
Com isto,
T (β1 , γ1 ) ≥ α, v 0 (t, x0 , w) = (f (x(t), w), 0) e (x0 , w) ∈ [X0 ]β1 × [W ]γ1 .
Portanto,
v

∈
⊆

{y(t, x0 , w) : y(., x0 , w) é solução de (7),(x0 , w) ∈ [X0 ]β1 × [W ]γ1 }
[
{y(t, x0 , w) : y(., x0 , w) é solução de (7),(x0 , w) ∈ [X0 ]β × [W ]γ }
T (β,γ)≥α

= [(Lt )T (X0 , W )]α .
Assim, os conjuntos At ([CT ]α ) e [(Lt )T (X0 , W )]α são idênticos.
2
Usando o Teorema 2.9 podemos comparar as soluções do problema (7)
quando utilizamos as t-normas básicas para modelar as interatividades entre
os parâmetros. Concluı́mos que a solução obtida segundo a t-norma do mı́nimo
TM possui diâmetro maior que a solução segundo a t-norma TP , que por sua
vez possui diâmetro maior que a solução segundo TL e o diâmetro da solução
segundo TL é maior que a solução segundo TD .
Corolário 4.3 Suponha que para cada (x0 , w) ∈ Rn × Rm existe uma única
solução para o problema (2) no intervalo [0, t0 ]. Então com relação às soluções
do problema (7) via princı́pio de extensão, quando T é respectivamente TM ,
TP , TL e TD , valem as inclusões
(Lt )TD (X0 , W ) ⊆ (Lt )TL (X0 , W ) ⊆ (Lt )TP (X0 , W ) ⊆ (Lt )TM (X0 , W ).
Observação 4.4 Vale observar que esse resultado permite ordenar a incertezas
do problema (7) quando são usadas cada uma das t-normas básicas. Além disso,
em função do Teorema 4.2 vemos que com relação a solução via inclusão diferencial , os conjuntos atingı́veis também preservam a ordenação das incertezas
do problema (7).
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Exemplo 4.5 Considere o modelo Malthusiano
(
x0 (t) = wx(t)
x(0) =
x0 ,

(11)

com x0 ∈ R e w ∈ R.
Ao problema (11) associamos o seguinte problema de valor inicial
(
(x0 (t), w0 (t)) = (wx(t), 0)
(12)
(x(0), w(0)) = (x0 , w),
cuja solução é dada por Lt (x0 , w) = (x0 ewt , w).
Quando x0 e w são incertos e modelados respectivamente pelos números
fuzzy X0 = (2; 3; 4) e W = (−5; −3; −1) interativos segundo uma t-norma
semicontı́nua T , obtemos o problema de valor inicial fuzzy
(
(x0 (t), w0 (t)) = (wx(t), 0)
(13)
(x(0), w(0)) ∈
CT
onde, µCT (x, w) = T (µX0 (x), µW (w)), [X0 ]α = [α + 2, 4 − α] e
[W ]α = [2α − 5, −2α − 1].
O α-nı́vel da solução do problema (13) via princı́pio de extensão segundo
T é dado por
[(Lt )T (X0 , W )]α

[

=

Lt ([X0 ]β × [W ]γ )

T (β,γ)≥α

[

=

½
¾
Lt (x0 , w) : (x0 , w) ∈ [X0 ]β × [W ]γ

T (β,γ)≥α

[

=

½
¾
(x0 ewt , w) : (x0 , w) ∈ [β + 2, 4 − β] × [2γ − 5, −2γ − 1] .

T (β,γ)≥α

Por outro lado, a solução do problema (13) via inclusão diferencial é obtida
através da solução do problema auxiliar
(
(x0 (t), w0 (t)) = (wx(t), 0)
(14)
(x(0), w(0)) ∈
[CT ]α .
O conjunto atingı́vel do problema (14) é
At ([CT ]α )

=
=
=

{y(t, x0 , w) : y(., x0 , w) é solução de (14), (x0 , w) ∈ [CT ]α }
[
{y(t, x0 , w) : y(., x0 , w) é solução de (14),(x0 , w) ∈
[X0 ]β × [W ]γ }
[

T (β,γ)≥α

{Lt (x0 , w) : y(., x0 , w) é solução de (14), (x0 , w) ∈ [X0 ]β × [W ]γ }

T (β,γ)≥α

=

[

½
¾
(x0 ewt , w) : (x0 , w) ∈ [β + 2, 4 − β] × [2γ − 5, −2γ − 1]

T (β,γ)≥α

=

[(Lt )T (X0 , W )]α .
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Agora vamos considerar os casos em que a t-norma T é respectivamente
TM , TP , TL e TD .
Quando os conjuntos fuzzy X0 e W são não interativos, isto é, T = TM , temos
½
¾
α
wt
α
α
[(Lt )TM (X0 , W )] = (x0 e , w) : x0 ∈ [X0 ] e w ∈ [W ] .
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Figura 1: Nı́vel 0.3 da solução do problema (13) com X0 e W não interativos
para alguns valores de t.
Na figura (1) apresentamos o nı́vel α = 0.3 do conjunto [(Lt )TM (X0 , W )]α ,
para diferentes valores do tempo. Para t = 0.1, t = 0.5 e t = 1 aparecem os
conjuntos {(x0 ewt , w) : x0 ∈ [X0 ]0.3 e w ∈ [W ]0.3 }.

TP

Quando os conjuntos fuzzy X0 e W são interativos segundo a t-norma
temos
¾
[ ½
α
[(Lt )TP (X0 , W )]α =
(x0 ewt , w) : (x0 , w) ∈ [X0 ]γ × [W ] γ .
γ∈[α,1]

Na figura (2) temos os conjuntos [(Lt )TM (X0 , W )]0.3 e [(Lt )TP (X0 , W )]0.3 .
A parte mais escura corresponde ao conjunto [(Lt )TP (X0 , W )]0.3 . Podemos ver
na figura que [(Lt )TP (X0 , W )]0.3 ⊆ [(Lt )TM (X0 , W )]0.3 , como prevê o Corolário
4.3. Com isto, dizemos que o conjunto [(Lt )TM (X0 , W )]α é mais fuzzy que o
conjunto [(Lt )TP (X0 , W )]α , isto é, o diâmetro da solução do problema (13) segundo a t-norma TM é maior que a solução segundo a t-norma TP .
Quando os conjuntos fuzzy X0 e W são interativos segundo a t-norma
TL temos
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Figura 2: Nı́vel α = 0.3 das soluções do problema (13) para T = TM e T = TP
para alguns valores de t.

α

[(Lt )TL (X0 , W )] =

[ ½

¾
wt

γ

(x0 e , w) : (x0 , w) ∈ [X0 ] × [W ]

1+α−γ

.

γ∈[α,1]
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Figura 3: Nı́vel α = 0.3 das soluções do problema (13) para T = TP e T = TL .
Na figura (3) temos os conjuntos [(Lt )TP (X0 , W )]0.3 e [(Lt )TL (X0 , W )]0.3 .
A parte mais escura do gráfico corresponde ao conjunto [(Lt )TL (X0 , W )]0.3 .
Como vemos na figura [(Lt )TL (X0 , W )]0.3 ⊆ [(Lt )TP (X0 , W )]0.3 , com isto,
como no caso anterior, o conjunto [(Lt )TP (X0 , W )]α é mais fuzzy que o conjunto [(Lt )TL (X0 , W )]α , isto é, o diâmetro da solução do problema (13) segundo
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a t-norma TP é maior que a solução segundo a t-norma TL .
Quando os conjuntos fuzzy X0 e W são interativos segundo a t-norma
TD temos
S
[(Lt )TD (X0 , W )]α = {(x0 ewt , w) : (x0 , w) ∈ [X0 ]α ×[W ]1 } {(x0 ewt , w) :
(x0 , w) ∈ [X0 ]1 × [W ]α }.
Neste exemplo vemos que as soluções do problema (13) segundo as tnormas TM , TP , TL e TD satisfazem o Corolário (2.10), isto é, valem as inclusões
[(Lt )TD (X0 , W )]α ⊆ [(Lt )TL (X0 , W )]α ⊆ [(Lt )TP (X0 , W )]α ⊆ [(Lt )TM (X0 , W )]α .

Cabe observar que devido ao Teorema 4.2 também são válidas as inclusões
At ([CTD ]α ) ⊆ At ([CTL ]α ) ⊆ (At ([CTP ]α ) ⊆ At ([CTM ]α ).

5. Conclusão
Neste trabalho tratamos das equações diferenciais fuzzy com parâmetros
interativos segundo t-normas semicontı́nuas superiormente. Isto significa que
a distribuição de possibilidade conjunta dos conjuntos fuzzy, dos parâmetros
da equação, têm função de pertinência definida com o auxı́lio desta t-norma .
As equações diferenciais fuzzy foram estudadas sob o ponto de vista da teoria
das inclusões diferenciais e também pela fuzzificação da solução determinı́stica
associada à equação diferencial fuzzy. Ambas metodologias produzem a mesma
solução.
Quando abordamos as equações diferenciais fuzzy utilizando o princı́pio
de extensão como ferramenta para a obter a solução, verificamos que para as tnormas básicas os diâmetros das soluções verificam uma importante relação de
inclusão. A solução que possui maior diâmetro ocorre quando os parâmetros são
não interativos, isto é, quando são modelados via t-norma do mı́nimo (TM ),
seguida do diâmetro da solução via t-norma do produto (TP ), depois vem o
diâmetro da solução via t-norma de Lukasiewicz (TL ) e finalmente o diâmetro
da solução via t-norma do produto drástico (TD ). A partir do Teorema 4.2,
essa mesma relação nos diâmetros se mantêm caso a abordagem adotada fosse
via inclusões diferenciais fuzzy.
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Os resultados obtidos neste trabalho foram exemplificados e ilustrados
através do modelo de crescimento populacional malthusiano com parâmetros
fuzzy interativos.
Por fim, queremos dizer que estudo semelhante a esse foi feito em que a
interatividade nos parâmetros não é dada por t-normas, e sim a partir do conceito de números fuzzy completamente correlacionados (Cabral e Barros, 2010;
Carlsson et al., 2004). Neste caso, as soluções são obtidas apenas pelo princı́pio
de extensão e concluı́mos também que as soluções das equações diferenciais
fuzzy obtidas dessa forma possuem diâmetros menores que os das soluções via
TM . Mais ainda, é mostrado que a solução via TM contém as soluções dos sistemas quando os parâmetros são considerados completamente correlacionados
(Cabral e Barros, 2010).
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Resumo. A proposta deste trabalho é apresentar sistemas parcialmente fuzzy
(p-fuzzy) modificados, cujas funções de pertinência são alteradas por uma
potência. Foram considerados sistemas do tipo modificado autônomo e não
autônomo, sendo que nesse último, as funções de pertinência são alteradas a
cada iteração no tempo. Para alguns modelos de dinâmica populacional, um
estudo de erros foi feito e verificamos que os sistemas do tipo não autônomo
tiveram melhores respostas que os autônomos. Por este motivo, usamos essa
abordagem no estudo do controle de pragas, cujas simulações numéricas foram
obtidas por meio de programas no Matlab. Analisando os resultados alcançados, pode-se concluir que o controle da praga dado pelo sistema não
autônomo é superior aos sistemas análogos autônomos, utilizando modificadores do tipo expansivos (0 < potência < 1) e sem modificações (potência
= 1).

Palavras-chave: Teoria dos conjuntos fuzzy, equações de diferenças,
sistemas p-fuzzy modificados, sistemas p-fuzzy modificados não autônomos.

1. Introdução
Em muitos problemas de fı́sica e matemática não temos dificuldade em
classificar elementos como pertencentes ou não a um dado conjunto clássico, ou
seja, dado um conjunto A e um elemento x do conjunto universo U conseguimos
1 thiagovocal@hotmail.com
2 rmotta@ufu.br
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dizer: se x ∈ A ou se x ∈
/ A. Esta ideia foi publicada em 1965, representando
o marco do nascimento da teoria dos conjuntos fuzzy (Zadeh, 1965).
Em diversas áreas de ciências aplicadas podemos encontrar modelagens
com a teoria dos conjuntos fuzzy. Em particular, Cecconelo (2006); Peixoto
(2005) e Silva (2005) utilizaram um sistema baseado em regras fuzzy (SBRF)
para modelar a densidade populacional de uma espécie, utilizando regras de
inferência do tipo “Se ... então ...”, sendo que Peixoto (2005) foi o primeiro
trabalho que apresentou os sistemas p-fuzzy. Nos trabalhos citados anteriormente, as equações diferenciais ordinárias são substituı́das por um sistema
baseado em regras fuzzy (SBRF) no qual a relação que descreve as variações
com as suas respectivas variáveis de estado é descrita por uma base de regras
fuzzy no lugar de equações.
O objetivo deste trabalho é estudar os sistemas p-fuzzy para o modelo
do controle de pragas, com aplicação da teoria dos modificadores linguı́sticos.
Como o próprio nome sugere, os modificadores linguı́sticos são frequentemente
utilizados para alterar atributos, ou seja, modelar advérbios. As funções que
determinam o grau de pertinência dos elementos aos subconjuntos fuzzy serão
alteradas por modificadores do tipo potência que elevam a função de pertinência
a potências diferentes de um. Se o valor da potência está entre zero e um, o
modificador é chamado expansivo e se o valor for maior do que um, é chamado
restritivo.
Dessa forma, trabalhamos com sistemas p-fuzzy modificados e verificamos se existe vantagem na utilização destes, em relação aos sistemas p-fuzzy
sem modificações. O procedimento para encontrar o valor da potência adequada pode ser visto em Ferreira (2012).
Finalmente, verificamos a possibilidade de aplicação da teoria dos modificadores, a cada iteração de alguns modelos de fenômenos biológicos. Esse
sistema construı́do é chamado sistema p-fuzzy não autônomo, tema não encontrado na literatura conhecida. A seguir apresentamos alguns conceitos importantes utilizados no trabalho.

2. Conceitos preliminares
Apresentamos inicialmente a definição de modificadores linguı́sticos, e
em seguida os métodos de defuzzificação abordados no trabalho.
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Modificadores linguı́sticos

Como o próprio nome sugere, modificadores linguı́sticos são frequentemente utilizados para alterar atributos, ou seja, modelar advérbios. A teoria
dos conjuntos fuzzy dá-nos a representação de subconjuntos fuzzy que representam atributos de variáveis linguı́sticas. Neste caso, os modificadores linguı́sticos
são denominados modificadores fuzzy.
Um modificador fuzzy m sobre U é uma aplicação definida em z(U ) com
valores em z(U ):
m : z(U ) → z(U )

(1)

onde z(U ) é a classe dos subconjuntos fuzzy de U Barros e Bassanezi (2010).
Os principais modificadores fuzzy são:
1. Expansivo se, para todo A ∈ z(U ), A ⊆ m(A), ou seja, ϕA (x) ≤
ϕm(A) (x);
2. Restritivo se, para todo A ∈ z(U ), A ⊇ m(A), ou seja, ϕA (x) ≥
ϕm(A) (x).
Os modificadores fuzzy mais usados são do tipo potência.
Um modificador é do tipo potência se para cada A ∈ z(U ) tem-se
um(A) (x) := (uA (x))s , para algum s ∈ [0, ∞) (Barros e Bassanezi, 2010).
Podemos observar que 0 < s < 1 então mS é expansivo e se s > 1, então
mS é restritivo, já que ϕA (x) ∈ [0, 1].
Para que a função de pertinência triangular seja programada, são considerados três parâmetros [a b c], como entrada da função de pertinência triangular. Esses pontos determinam os vértices para o gráfico da função de
pertinência triangular, que pode ser vista na figura 1.
Para modificarmos essa função, foi inserido mais um parâmetro para
a função de pertinência triangular na base do toolbox fuzzy, ou seja, agora
a função deve ter quatro parâmetros de entrada [a b c d], onde esse novo
parâmetro d representa a potência que será elevada a função de pertinência.
Considerando d = 0.5, temos a função de pertinência modificada na figura 2.
Ressaltamos que, tanto o método de escolha da potência que proporciona
o maior controle da praga, como o critério de escolha e o modo de se modificar
as funções de pertinência triangulares e trapezoidais, podem ser encontrados
em Ferreira (2012).
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Figura 1: Função de pertinência triangular com parâmetros [a b c].
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Figura 2: Função de pert. trian.
modificada pela potência d = 0.5.

Métodos de defuzzificação

No sistema baseado em regras fuzzy, a cada entrada fuzzy o método de
inferência produz uma saı́da fuzzy que indica o controle que deve ser adotado.
Deve existir um método para defuzzificar a saı́da e assim obter um número real
que indicará o controle a ser adotado.
O mais comum dentre esses métodos é o método do centro de gravidade
(Zadeh, 1965).
2.2.1

Centro de gravidade

Este método assemelha-se à média ponderada para a distribuição de
dados, com diferença que os pesos são os valores que indicam o grau de compatibilidade da saı́da zi com o conceito modelado pelo conjunto fuzzy A em z.
A equação (2) apresenta o centro de gravidade G(A) para o domı́nio discreto.
Pn
zi ϕA (zi )
G(A) = Pi=0
.
(2)
n
i=0 ϕA (zi )
Neste trabalho utilizamos também o método do bissector, média dos
máximos (‘Mean of Maxima’ - MOM), menor dos máximos (‘Smallest of Maxima’ - SOM) e maior dos máximos (‘Largest of Maxima’ - LOM), que serão
definidos a seguir.
2.2.2

Bissector de área

Este método consiste em encontrar a abcissa x que particiona a área
sobre a função de pertinência em duas áreas de igual tamanho (Rosseto, 2008).
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Para conjuntos discretos, o bissector denotado ub é a abcissa xj que minimiza
¯ j
¯
i=j+1
¯X
¯
X
¯
¯
ϕA (xi ) −
ϕA (xi )¯ ,
¯
¯
¯
i=1

1 < j < imax

(3)

imax

onde o conceito é modelado pelo conjunto fuzzy A.
2.2.3

Média dos máximos (MOM)

O método da média dos máximos consiste em escolher o ponto do universo de discurso com o mais alto grau de pertinência (Rosseto, 2008). Vários
pontos de máximo podem existir, portanto é comum utilizar a média de vários
máximos. O cálculo é feito através de
P
xi
uM OM = i∈X , X = {i tal que ϕA (xi ) = ϕmax },
(4)
X
em que A é o conjunto fuzzy que modela o conceito.
2.2.4

Menor dos máximos (SOM)

O método do menor dos máximos consiste em escolher o menor dos
pontos do universo de discurso com mais alto grau de pertinência. Calculamos
através de
uSOM = min(xi ), tal que ϕA (xi ) = ϕmax ,

(5)

onde o conceito é modelado pelo conjunto fuzzy A.
2.2.5

Maior dos máximos (LOM)

O método do maior dos máximos consiste em escolher o maior dos pontos
do universo de discurso com mais alto grau de pertinência. Calculamos através
de
uSOM = max(xi ), tal que ϕA (xi ) = ϕmax ,

(6)

em que ϕA é a função de pertinência do conjunto A que modela o conceito
tratado.
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3. Sistema p-fuzzy para o modelo do controle de
pragas
Quando surge uma praga em alguma lavoura, os agricultores têm se
utilizado de inseticidas eficientes ao maior número de espécies e isso tem sido
a tônica dos últimos 30 anos no Brasil. Atualmente, o controle de pragas é
feito com uso de inseticidas, cujos efeitos colaterais, tais como a contaminação
de alimentos, de mananciais, do homem, do ar e do solo, são conhecidos. A
ressurgência de pragas num curto perı́odo após a aplicação do defensivo é um
problema comum e ocorre devido ao vácuo biótico ocasionado pelo uso do
inseticida. A praga retorna livre de seus inimigos naturais, podendo desenvolver
grandes populações (Braga e Sousa-Silva, 1999).
Inseticidas são “substâncias quı́micas utilizadas para matar, atrair e repelir insetos, sendo sua descoberta, isolamento, sı́ntese, avaliação toxicológica e
de impacto ambiental um vasto tópico de pesquisas no mundo inteiro e que tem
se desenvolvido bastante nas últimas décadas” (Braga e Sousa-Silva, 1999).
Em Santos (2008), foi proposto um modelo de controle que será construı́do com base nos modelos de densidade populacional p-fuzzy, sem levar em
consideração o tipo de praga, descrito na equação:
(
xk+1
= (xk + ∆x (xk )) × (1 − C(xk , ∆x (xk )))
(7)
x0 ∈ R,
em que xk é a população no instante k, ∆x (xk ) é a variação populacional
e C(xk , ∆x (xk )) é a porcentagem da população de pragas que morre após
aplicação do biocida.
O valor (1 − C(xk , ∆x (xk ))) ∈ [0, 1] representa a porcentagem da população que sobreviverá à aplicação (Santos, 2008).
Foram construı́dos dois SBRF, o primeiro é um sistema cuja variável
de entrada é xk e a de saı́da é ∆x (xk ). O segundo SBRF, para o controle de
pragas, utiliza como entrada o par (xk , ∆x (xk )), em que ∆x (xk ) é dado pelo
sistema anterior e a saı́da C(xk , ∆x (xk )). Após 15 iterações, com x0 = 20, o
SBRF aciona o controle e mantém a densidade populacional das pragas a um
nı́vel adequado. A arquitetura dos sistemas pode ser vista na figura 3.
O primeiro SBRF tem como variável de entrada a população no instante
k, xk e variável de saı́da a variação da população ∆x (xk ). As funções de pertinência para as variáveis de entrada e saı́da desse SBRF estão representadas,
respectivamente, nas figuras 4 e 5.
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Figura 3: Arquitetura do sistema p-fuzzy para o modelo do controle de pragas
(Santos, 2008).
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Figura 4: Funções de pertinência de
entrada para xk .

Figura 5: Funções de pertinência de
saı́da para ∆xk .

Para este SBRF, temos a seguinte base de regras:
r1 : Se a população xk é baixa (B), então a variação ∆x (xk ) é baixa positiva
(BP );
r2 : Se a população xk é média baixa (M B), então a variação ∆x (xk ) é média
positiva (M P );
r3 : Se a população xk é média (M ), então a variação ∆x (xk ) é alta positiva
(AP );
r4 : Se a população xk é média alta (M A), então a variação ∆x (xk ) é média
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positiva (M P );

r5 : Se a população xk é alta (A), então a variação ∆x (xk ) é baixa positiva
(BP );
r6 : Se a população xk é altı́ssima (ALT ), então a variação ∆x (xk ) é baixa
negativa (BN ).
O segundo SBRF tem como variáveis de entrada a população no instante k, xk e a variação da população ∆x e a variável de saı́da é o controle
C(xk , ∆x (xk )).
A figura 6 representa a função de pertinência de saı́da para o segundo
SBRF, onde os termos linguı́sticos são: Controle Nulo (C0), Controle Baixo
(CB), Controle Médio (CM ) e Controle Alto (CA).
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Figura 6: Funções de pertinência de saı́da para o SBRF que produz o controle
das pragas.
A figura 7 representa a evolução da praga com e sem controle. Pode-se
verificar que aplicando o biocida, a população de pragas não ultrapassa o valor
de 40, considerando a população no intervalo [0, 300]. Dessa forma, pode-se
dizer que o modelo de controle atinge o resultado esperado, visto que há um
controle visı́vel das pragas com controle fuzzy.
Estudamos, a seguir, os sistemas p-fuzzy modificados segundo a teoria
dos modificadores linguı́sticos, ou seja, as funções de pertinência de cada um
dos sistemas serão modificados de modo a obter um controle ainda maior da
praga.
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Figura 7: Dinâmica populacional do SBRF que produz o controle de pragas,
com condição inicial x0 = 20 e número de iterações n = 400.

4. Sistemas p-fuzzy modificados autônomos e não
autônomos
Descreveremos, a seguir, uma sı́ntese de como a potência e função de
alteração de potência, respectivamente para o sistema p-fuzzy modificado e
sistema p-fuzzy modificado no tempo foram obtidas.

4.1

Metodologia para escolha da potência e critérios de
comparação

A princı́pio devemos ressaltar que os sistemas p-fuzzy modificados são
assim chamados por suas funções de pertinência serem modificadas por uma
potência diferente de 1. Se tal potência s for igual a 1, não ocorrerão modificações, e então teremos os sistemas p-fuzzy. Além disso, os critérios apresentados foram utilizados para todos os métodos de defuzzificação descritos
anteriormente.
Consideramos o intervalo I1 = [0.1, 1.9] que está em torno do número
1, que significa não alteração das funções de pertinência. Dividimos I1 com
espaçamento 0.1. Dessa forma, utilizamos a rotina no Matlab para o modelo
populacional considerado, obtendo então um sistema p-fuzzy modificado para
cada uma das potências s F = {0.1, 0.2, 0.3, . . . , 1.9}.
Seja x o vetor com os pontos da solução determinı́stica e xsi o vetor
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com os pontos gerado pelo sistema p-fuzzy modificado através das funções
de pertinência dos modelos estudados elevadas a potência si , onde si ∈ F .
Determinamos os erros E1 (si ) e E2 (si ), que são considerados os erros para
cada potência si , calculados entre o modelo determinı́stico e o modelo p-fuzzy
modificado. Aplicando a cada uma das potências testadas, temos que esses
erros são:
E1 (si ) = max|x − xsi |,

(8)

max|x − xsi |
.
max|xsi |

(9)

E2 (si ) =

Em seguida, calculamos o E1 = max{E1 (si )} e E2 = max{E2 (si )}, pois
para este modelo queremos saber qual a função que produz um erro maior, ou
seja, qual função altera as potências de modo a se obter um maior controle
da praga, e determinamos s1 e s2 que são as potências que geram E1 e E2 ,
respectivamente.
Repetimos o procedimento para a potência si no intervalo [s1 − 0.5, s1 +
0.5] e si no intervalo [s2 − 0.5, s2 + 0.5], com espaçamento 0.01, isto é, elevamos
as funções de pertinência dos modelos estudados as potências si e si . Em
seguida, determinamos a melhor potência dentre as testadas no programa.
Comparando as potências encontradas para os critérios E1 e E2 , obtidos
pelas equações (8) e (9), podemos observar em todas as simulações que utilizamos quaisquer um dos dois critérios adotados, a potência resultante como
a melhor entre as calculadas, ou seja, aquela que produzia menor erro entre o
modelo determinı́stico e o sistema p-fuzzy modificado, e em ambos os critérios
a potência resultante é a mesma.
A descrição acima foi feita para o sistema p-fuzzy modificado autônomo.
Para sistemas não autônomos descrição é similar.

4.2

Sistema p-fuzzy modificado autônomo para o controle
de pragas

O sistema p-fuzzy para o modelo do controle de pragas mantém o nı́vel
de população das pragas abaixo de 40, devido ao controle.
A seguir, ilustraremos na tabela 1 algumas das simulações efetuadas,
utilizando a teoria dos modificadores fuzzy, e utilizando a metodologia descrita
anteriormente.
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Tabela 1: Resultado das simulações para busca da potência s para o Modelo
Presa-Predador Modificado.
Potência
E1
E2
s=1
0.00
0.00
s=0.96
0.005041 0.02616
s=0.92
0.008571 0.04447
s=0.9
0.009850 0.05111

Podemos concluir que a melhor potência encontrada é s = 0.9, ou seja,
o modificador será expansivo, e elevando as funções de pertinência de saı́da a
esta potência, obtemos as funções de pertinência modificadas da figura 8.
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Figura 8: Funções de pertinência de entrada modificadas pela potência s = 0.9.
Com as funções de pertinência modificadas pela potência s = 0.9, temos
que o sistema p-fuzzy modificado produz, em relação ao sistema p-fuzzy, os
erros E1 = 0.009850 e E2 = 0.05111, ou seja, temos um controle maior da praga
com a utilização do sistema modificado em relação ao sistema sem modificações.
Dessa forma, podemos afirmar que o modelo é melhor aproximado pelo
sistema modificado do que pelo sistema sem modificações. A figura 9 mostra o
controle do sistema modificado em relação ao sistema sem controle.
Todos os métodos defuzzificação descritos na seção 2 foram utilizados
nas simulações, e para todos os métodos os resultados encontrados foram os
mesmos, conforme tabela 1.
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Figura 9: Solução do sistema p-fuzzy modificado e solução determinı́stica com
número de iterações n = 400.

4.3

Sistema p-fuzzy modificado não autônomo para o controle de pragas

O desafio deste trabalho é aplicar a teoria dos modificadores fuzzy no
tempo, isto é, as funções de pertinência devem ser modificadas por uma potência diferente a cada iteração. Esses sistemas p-fuzzy modificados no tempo são
denominados sistemas p-fuzzy não autônomos.
Para o modelo p-fuzzy não autônomo é necessário encontrar uma função
que alterasse as funções de pertinência a cada iteração. O ponto de partida para
encontrar essa função foram as funções f (i), onde i = 1, 2, 3, . . . é o número de
iterações do sistema. Se a dificuldade dos modelos modificados autônomos é
a busca da potência adequada, para os modelos modificados ão autônomos, a
grande dificuldade é encontrar essa função responsável por alterar as potências
das funções de pertinência. A metodologia utilizada para encontrar tal função
é similar a descrita na seção 2 e pode ser vista em Ferreira (2012).
O sistema p-fuzzy para o modelo do controle de pragas mantém o nı́vel
de população das pragas abaixo de 40, devido ao controle. Aplicando a teoria
dos modificadores fuzzy encontramos a potência s = 0.9, e elevando as funções
de pertinência de saı́da a esta potência, obtemos as funções de pertinência
modificadas da figura 8.
Na tabela 2 estão descritos os erros, segundo os critérios apresentados
nas expressões (8) e (9), para as simulações que foram feitas, aplicando a teoria
dos modificadores fuzzy juntamente com a metodologia descrita em (Ferreira,
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2012).
Tabela 2: Resultado das simulações para busca da função f (i) para o modelo
do controle de pragas não autônomo.
Função
E1
E2
f (i) = 1/i
0.001318 0.3445
f (i) = 0.5 + 1/i 0.01693 0.7898
f (i) = 0.9 + 1/i 0.02108 0.9963
1
Portanto, a melhor função encontrada para este modelo é f (i) = 0.9+ ,
i
que determina a sequência de potências que alteram as funções de pertinência,
de entrada e saı́da, com i = 1, . . . , n, sendo n = 400 o número de iterações.
Até a iteração número 3, os modificadores utilizados são restritivos, ou seja,
maiores do que um. A partir da iteração número 4, temos que os modificadores
são expansivos. A figura 10 representa a evolução da praga com e sem controle,
em que pode-se verificar que aplicando o biocida, a população de pragas não
ultrapassa o valor de 40, considerando a população no intervalo [0, 300]. As
vantagens do sistema não autônomo em relação ao sistema sem modificações
e em relação ao sistema modificado autônomo, em relação ao erro E1 são,
respectivamente, V1 = 0.215841 e V10 = 0.02108, e em relação ao erro E2 são,
respectivamente, V2 = 1.02246 e V20 = 0.9963 (figura 11).
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Figura 10: Dens. pop. do sistema
p-fuzzy não autônomo.
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Figura 11: Comparação de eficiência
entre os sistemas.

Observamos que para os dois critérios utilizados, a função de alteração
de potências f (i) que resulta em um controle maior da praga é a mesma,
independente do método de defuzzificação adotado.
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5. Resultados
Concluı́mos que, se encontrada a função de alteração de potências adequada, o sistema p-fuzzy com controle não autônomo tem maior eficácia para
o modelo do controle de pragas (Ferreira e Jafelice, 2012). Para o intervalo
de aplicação de biocida de 15 iterações (que pode representar o intervalo da
aplicação em dias), a quantidade de biocida de cada aplicação pode ser alterada,
podendo obter um controle maior da praga e proporcionar melhor qualidade e
maior produção da lavoura.

6. Conclusões
Concluı́mos que, a utilização da teoria dos modificadores linguı́sticos
aplicadas em sistemas p-fuzzy proporciona uma vantagem em relação a sistemas p-fuzzy sem modificações, considerando os critérios adotados. Quando
elevamos as funções de pertinência a potências entre 0 e 1, obtemos vantagens
calculadas numericamente. Depois, utilizando as modificações aplicadas a cada
iteração, podemos perceber que sistemas não autônomos proporcionam maior
controle da praga do que os sistemas autônomos, deixando claro que modificar
no tempo é mais vantajoso.
Observamos que para os métodos de defuzzificação centro de gravidade,
bissector, média dos máximos, menor dos máximos ou maior dos máximos,
os resultados encontrados são os mesmos, ou seja, com os sistemas p-fuzzy
modificados autônomos ou não autônomos temos um maior controle da praga
em relação ao sistema sem modificações.
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Resumo. Estudamos o comportamento assintótico do modelo SIR, considerando que a subjetividade da condição inicial é dada por um conjunto
fuzzy. Mostramos que, assim como no caso determinístico, o fluxo fuzzy gerado pelas equações do modelo admite pontos de equilíbrio fuzzy que dependem
da condição inicial considerada.
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1. Introdução
Desde a atinguidade até os tempos atuais as doenças infecciosas têm causado muitos danos para a humanidade, dizimando populações inteiras, exterminando raças, contabilizando mais mortes que as guerras. Epidemias ocorreram
e continuam ocorrendo, muitas das quais ainda estão assolando populações de
muitos países, continentes e, até mesmo, a população mundial. Como dois exemplos de doenças infecciosas dos dias atuais , podemos citar a Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e a Influenza A H1N 1, também conhecida
como Gripe Suína.
Quando uma doença infecciosa incide sobre um grande número de indivíduos em um curto período de tempo temos caracterizado uma epidemia. A
1 moiseis@gmail.com
2 rodney@ime.unicamp.br
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análise do comportamento de uma doença em determinada população levandose em consideração diversas características ambientais é objeto da epidemiologia, cujo desenvolvimento está diretamente ligado ao avanço do conhecimento
médico sobre as causas das doenças infecciosas.
É no mínimo sensato fazer uma distinção entre os indivíduos que abrigam
a doença e aqueles que estão ainda saudáveis. Esta é a base de todos os modelos epidemiológicos. Em uma publicação de 1906, W. H. Hamer postulou
que o aparecimento de uma epidemia depende da taxa de contato entre indivíduos suscetíveis, que são os indivíduos da população que não apresentam
a doença, e os infecciosos, os indivíduos que apresentam a doença e são capazes de transmití-la para os suscetíveis (Murray, 2002). Este postulado, hoje
conhecido como o princípio de ação das massas, tornou-se o um importante
conceito na análise de propagação de doenças infecciosas, abrindo caminho para
a inclusão de ferramentas matemáticas em epidemiologia. Matematicamente,
o postulado de W. H. Hamer é traduzido pela ideia de que a disseminação da
doença em uma população é proporcional ao produto da densidade de indivíduos suscetíveis pela densidade de indivíduos infecciosos.
Um dos primeiros trabalhos que incorpora ferramentas matemáticas em
epidemiologia para descrever a propagação de uma doença infecciosa ao longo
do tempo é devido à Kermack e McKendrick (1927). Considerado um dos
primeiros modelos matemáticos para explicar a disseminação de doenças infecciosas em uma população, o modelo proposto por Kermack e McKendrick
(1927), denominado modelo SIR, assume que uma população de tamanho constante, N > 0, pode ser subdividida em três distintas classes: Suscetíveis, Infecciosos e Removidos. Os suscetíveis são indivíduos que estão sujeitos a contrair
a doença quando em contato com os infecciosos. Os infecciosos são aqueles indivíduos portadores e com capacidade de transmitir a doença para os suscetíveis.
Os indivíduos que após contraírem a doença adquirem imunidade e perdem a
capacidade de transmissão da doença formam a classe dos removidos. Neste
modelo, são analisados as quantidades ao longo do tempo dos indivíduos nas
três categorias levando em consideração que alguns dos suscetíveis adquirem a
doença ao entrarem em contado com indivíduos infecciosos da população. Além
disso, com o passar do tempo os infecciosos adquirem imunidade deixando assim
de contribuir para a propagação da doença.
Desde o modelo proposto por Kermack e McKendrick, diversos outros
modelos tem sido propostos para descrever a propagação de uma epidemia
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em uma população levando em conta características de cada doença específica
(Bassanezi e Ferreira Jr, 1988). No modelo compartimental do tipo SI, a
população é dividida em suscetíveis e infecciosos e este modelo é adequado
quando são consideradas doenças transmissíveis de caráter crônico, para as
quais os indivíduos infecciosos não voltam a ser suscetíveis nem se recuperam
da infecção. Nos modelos do tipo SIS, os infecciosos se recuperam da infecção
tornando-se suscetíveis à doença novamente. Já no modelos modelos do tipo
SIRS os infecciosos adquirem imunidade temporária, tornando-se suscetíveis
com a evolução no tempo.
Os modelos de epidemiologia mencionados no parágrafo anterior podem
ser descritos, de modo geral, por equações diferenciais não lineares sendo difícil
ou até mesmo impossível obter uma fórmula que estabeleça a solução em função
do tempo. Estas equações diferencias dependem de taxas de transmissão de
um compartimento para outro e condições iniciais que podem estar sujeitas a
incertezas.
Nosso objetivo neste trabalho é estudar o comportamento assintótico
do modelo SIR considerando que a condição inicial é fuzzy. Vamos mostrar
que, assim como no caso determinístico, o fluxo fuzzy gerado pelas equações
do modelo admite pontos de equilíbrio fuzzy que dependem da condição inicial
considerada.

2. O modelo SIR
Denotemos por S(t), I(t) e R(t) o número de indivíduos suscetíveis,
infecciosos e removidos respectivamente. Levando em consideração que parte
dos suscetíveis adquirem a doença ao entrarem em contado com indivíduos
infecciosos da população e que os infecciosos adquirem imunidade deixando
assim de contribuir para a propagação da doença, a dinâmica da epidemia
regida pelo modelo SIR é descrita pelo sistema de equações diferenciais não
lineares:

dS


= −γSI,
S(0) = So ≥ 0,


dt




dI
(1)
= γSI − σI, I(0) = Io ≥ 0,

dt





 dR

= σI,
R(0) = Ro ≥ 0,
dt
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no qual γ > 0 é o chamado taxa de infecção e σ > 0 é a taxa de remoção dos
infecciosos. Aqui, (1/σ) é o período de tempo no estágio infeccioso ou o período
de permanência da doença no organismo do indivíduo (Bassanezi e Ferreira Jr,
1988; Edelstein-Keshet, 2005).
Observemos que o número total de indivíduos da população é a soma
dos suscetíveis com os infectados e com os recuperados, isto é,
S(t) + I(t) + R(t) = N (t).

(2)

e assim a variação no número de indivíduos da população em relação ao tempo
é dada por
dN
dS
dI
dR
=
+
+
= 0,
dt
dt
dt
dt
de modo que S(t) + I(t) + R(t) = So + Io + Ro para todo t ∈ R+ .

2.1

Existência e unicidade de solução

Não é difícil ver que as funções que definem as equações do modelo SIR
possuem derivadas parciais contínuas portanto são de classe C 1 de modo que
podemos garantir a existência de existência e unicidade local de solução para
os sistema (Arnold, 1985). Assim podemos concluir que existe um intervalo
L ⊂ R com 0 ∈ L e uma função ϕt : L → R3 , ϕt = (S(t), I(t), R(t)), que
tornam verdadeiras as equações do sistema.
A afirmação a seguir mostra que se as condições iniciais do sistema são
não negativas, então S(t) ≥ 0, I(t) ≥ 0 e R(t) ≥ 0 para todo t no intervalo de
definição da solução.
Afirmação 1. Se ϕt = (S(t), I(t), R(t)) é a solução do sistema (1) definida
em L ⊂ R+ , então S(t) ≥ 0, I(t) ≥ 0 e R(t) ≥ 0 ∀t ∈ L. Além disso S0 > 0 e
I0 > 0 então S(t) > 0, I(t) > 0 e R(t) > 0 para todo t ∈ L − {0}.
Prova: Dado que as duas primeiras equações de (1) não dependem de R(t)
então vamos considerar o sistema

dS


 dt = −γSI,

S0 ≥ 0

(3)


 dI = γSI − σI,
I0 ≥ 0
dt
Não é difícil ver que se ϕt = (S(t), I(t), R(t)) é solução do sistema (1)
então z(t) = (S(t), I(t)) é solução de (3).
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Dada uma condição inicial zo = (So , Io ), a trajetória da solução z(t) =
(S(t), I(t)) do sistema (3) é o conjunto
©
ª
Γ(zo ) = z ∈ R2 : ∃ t ∈ R+ , z(t) = (S(t), I(t)) e zo = (So , Io ) .
Vamos mostrar que as trajetórias do sistema (1) estão contidas no conjunto
©
ª
B = (x, y) ∈ R2 /x ≥ 0 e y ≥ 0 .
Para a condição inicial z0 = (0, N ) a solução do sistema é z(t) = (0, N e−σt )
para todo t ≥ 0 e portanto, o conjunto
©
ª
Γ(0, N ) = (x, y) ∈ R2 : x = 0 e y ≤ N ⊂ B
é uma trajetória do sistema. Por outro lado para condições iniciais da forma
z0 = (S0 , 0) a solução é z0 = (S0 , 0). Assim todo o ponto do eixo horizontal
do plano SI é uma trajetória do sistema (3). Por unicidade, a solução z(t) =
(S(t), I(t)) com condição inicial S0 > 0, I0 > 0 não podem interceptar os eixos
S e I, de modo que a z(t) ∈ B para todo t ∈ L.
Falta mostrar então que R(t) é não negativa. Do sistema (1) temos:
dR
= σI ⇒ R(t) = R(0) +
dt

Z

t

σI (τ ) dτ .
0

Como I(τ ) ≥ 0 então R(t) ≥ 0 e se I0 > 0, então I(t) > 0 o que implica
R(t) > 0 ∀t ∈ L. Por (2) temos ainda que kϕt k = |S(t)| + |I(t)| + |R(t)| = N
para todo no domínio de definição de ϕt .

Com o resultado anterior, podemos mostrar que a solução do sistema (1)
está definida para todo t ∈ R+ .
Uma discussão mais profunda sobre o intervalo máximo de definição de
uma função pode ser encontrada em Hartman (1964). De modo geral a solução
de uma equação diferencial
dx
= f (t, x)
dt
com f : (a, b) × Rn → Rn , pode ser estendida para um intervalo máximo de
definição [0, T ), deste que tal solução exista. Se T < +∞ é possível mostrar
que para todo compacto K ⊂ Rn existe ε > 0 tal que para todo t ∈ (T − ε, T )
temos (t, ϕt ) ∈
/ [0, T )×K. Isto significa que a solução é ilimitada. Dessa forma,

82

Cecconello, Pereira & Bassanezi

sempre que a trajetória da solução estiver contida em um conjunto compacto,
então tal solução está definida para todo t ∈ R+ .
Afirmação 2. A solução do sistema SIR está definida para todo t não negativo.
Prova: Suponha que o intervalo máximo de definição da solução seja [0, T )
com T < +∞. Consideremos o conjunto K = [0, T ) x [0, N 3 ] ⊂ R4 , pelo
primeira afirmação a solução é positiva e kW (t)k = |S(t)| + |I(t)| + |R(t)| = N .
Logo (t, W (t)) ∈ K para todo t ∈ [0, T ], que é uma contradição pois deveríamos
ter (t, W (t)) ∈
/ K para algum t próximo de T . Logo, a solução do modelo está
definida para todo t ∈ R+ .

2.2

Analise qualitativa da solução

Como mostramos, o modelo SIR tem solução ϕt (So , Io , Ro ) definida
para todo t ∈ R+ . Vamos então analisar o comportamento assintótico de
ϕt (So , Io , Ro ) quando t → ∞.
Pelo sistema (3), a relação entre S e I é dada por:
dI
γSI − σI
σ
=
= −1 +
dS
−γSI
γS

(4)

cuja solução, obtida pelo método de separação de variáveis, é:
I(S) = −S +

σ
ln(S) + K
γ

Se S(0) = So > 0, I(0) = Io > 0 e R(0) = Ro = 0 da última expressão
temos
K=N−

σ
ln S0 ,
γ

de modo que
I(S) = N − S +

σ
S
ln .
γ S0

(5)

Da equação (4), observa-se que:
a)

dI
σ
σ
> 0 se S < . Assim, I crescente se S < ;
dS
γ
γ

b)

σ
σ
dI
< 0 se S > . Então, I é uma função decrescente de S se S > .
dS
γ
γ
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Temos também que:
dI
=0
dS

⇔

−1 +

σ
=0
γS

⇔

σ
=1
γS

⇔

S=

σ
.
γ

Substituindo em (5) obtemos
I=N−

σ σ
σ
+ ln
,
γ
γ γS0

que é valor máximo de infecciosos na população.
Do sistema (1) temos que S(t) é decrescente com relação ao tempo. Além
disso quando S → 0+ temos que I → −∞. Mas como I0 > 0, existe S̄, com
0 < S̄ < S0 tal que I(S̄) = 0, isto é ,
µ ¶
S̄
σ
= 0.
N − S̄ + ln
γ
S0
Desde que I(S) é crescente se S > σ/γ então S̄ ∈ (0, σ/γ).
A seguir, faremos a análise de estabilidade dos pontos de equilíbrio do
modelo SIR.

2.3

Pontos de equilíbrio

Considerando o sistema (1) os pontos de equilíbrio do modelo SIR ocorrem quando a variação em cada uma das equações diferenciais do sistema é nula,
isto é, os pontos de equilíbrio são as soluções constantes do sistema. Assim,
temos:
dR
= 0 ⇔ σI = 0 ⇔ I = 0.
dt
Portanto, se I = 0 então R = N −S e P̄ = (S, 0, N −S) são pontos de equilíbrio
de (1). Como o sistema depende apenas de S e I, podemos considerar

dS


 dt = −γSI

(6)


 dI = γSI − σI
dt
e, neste caso, os pontos de equilíbrio são da forma P̄ = (S̄, 0) com S̄ ∈ [0, N ].
A matriz jacobiana do sistema (6) em P̄ = (S̄, 0) é:
Ã
!
0
−γ S̄
J(S̄,0) =
0 γ S̄ − σ
que por análise dos autovalores podemos concluir que:
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a) Se S̄ > σ/γ os pontos (S̄, 0) são instáveis;
b) Se S̄ ≤ σ/γ tem-se um autovalor nulo e outro negativo.

Para os pontos do segundo item não é possível obter uma conclusão
sobre a estabilidade dos pontos de equilíbrio. Na próxima seção estudaremos a
estabilidade dos pontos, segundo o princípio da invariância de LaSalle.
2.3.1

Princípio de invariância de LaSalle

Antes de fazermos uma análise assintótica do sistema SIR, é interessante
enunciarmos o teorema de LaSalle sobre estabilidade assintótica de conjuntos invariantes. Apresentaremos aqui uma versão generalizada deste teorema
necessária para aplicação na análise do modelo SIR.
Para isso consideremos a equação diferencial autônoma
dx
= f (x)
dt

(7)

Teorema 3. (Hale e Koçak, 1991) Sejam V (x) : Rn → R e
ΩC = {x ∈ Rn : V (x) < C}
onde C é um número real. Suponha que V seja contínua em Ω̄C e de classe
C 1 com V 0 (x) = ∇V (x) · f (x) ≤ 0 no interior de ΩC . Considere o subconjunto
S = {x ∈ ΩC : V 0 (x) = 0} ⊂ Ω̄C e seja B o maior conjunto invariante contido
em E. Então, toda solução de (7) iniciando em ΩC converge para B quando
t → ∞.
Vamos aplicar o teorema acima na análise da solução do modelo SIR
e para isso consideremos o sistema (6). Seja U = R+ × R+ e seja também
V : U → U definida por
V (z) = (S − ρ)H(S − ρ) + I
com z = (S, I) ∈ U no qual H é a função Heaviside


1 se x > 0,
H(x) =

0 se x ≤ 0.
e ρ = σ/γ.
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Consideremos ainda o conjunto
ΩN = {(S, I) : V (S, I) < N }.
A função V é contínua em Ω̄N e além disso a função V possui derivadas parciais
contínuas em ΩN , dadas por
∂V
∂V
=
=1
∂S
∂I
e, portanto, V é de classe C 1 . Seja z(t) a solução do sistema. Como mostramos
z(t) ∈ ΩN para todo t ∈ R+ , e além disso
V 0 (z(t)) =

∂V dI
dS
dI
∂V dS
+
=
+
= −σI,
∂S dt
∂I dt
dt
dt

e assim temos V 0 (z) ≤ 0 para todo z ∈ ΩN . Os pontos nos quais V 0 (z) = 0
formam o conjunto
E = {(S, I) ∈ ΩN : S ∈ [0, ρ] e I = 0}.
Observemos que este conjunto é invariante pelo sistema (3). Tomando B = E
no teorema acima, podemos concluir que limt→∞ dist((z(t), B) = 0. Portanto
a solução do sistema (6) converge para algum ponto [0, ρ] × {0}.
Pelos resultados da seção anterior temos que, se a condição inicial (S0 , I0 )
é tal que S0 + I0 ≤ N e S0 > ρ então, z(t) ∈ ΩN para todo t > 0. Portanto,
podemos concluir que nesse caso a solução também converge para o conjunto
[0, ρ] × {0}. Enfatizemos esse resultado na seguinte afirmação:
Afirmação 4. A solução z(t) = (S(t), I(t)) do sistema (6) converge para um
ponto do conjunto [0, ρ] × {0}.
Da expressão (5), considerando S = S̄ e I = 0, podemos obter o ponto
S̄ ∈ (0, ρ] para o qual a solução converge, resolvendo a equação:
N − S̄ = ρ ln

So
S̄

(8)

Resumidamente, as funções S(t), I(t) e R(t) apresentam o seguinte comportamento:
a) I(t) decresce para zero, t → ∞, se S0 ≤ ρ;
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b) I(t) cresce atingindo o valor máximo
µ
µ ¶¶
ρ
N − ρ 1 + ln
S0
e depois decresce para 0, se S0 > σ/γ;
c) S(t) é decrescente e converge para S̄, solução de (8).
d) R(t) é crescente e converge para N − S̄.

3. Solução fuzzy de equações diferenciais
Consideremos o conjunto U ⊂ Rn . Denotaremos por F(U ) o conjunto
formado pelos subconjuntos fuzzy de U cujos suportes 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 característica de A.
Consideremos a equação autônoma definida por
dx
= f (x)
dt

(9)

onde f : U ⊂ Rn → Rn é uma função suficientemente suave. Para cada xo ∈ U,
denotaremos por ϕt (xo ) a solução determinística da Eq. (9) 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 determinístico. 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. (9) cuja condição
inicial é o conjunto fuzzy xo .
As condições para existência de pontos de equilíbrio fuzzy bem como a
natureza da estabilidade de tais pontos foram primeiramente apresentados em
Mizukoshi et al. (2009). Os conceitos de estabilidade e estabilidade assintótica
para pontos de equilíbrio fuzzy são análogos aos de pontos de equilíbrio de
soluções determinísticas e as condições de estabilidade para pontos de equilíbrio
fuzzy podem ser encontradas em Mizukoshi et al. (2009); Cecconello (2010).
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No teorema seguinte, por convergência uniforme queremos dizer que: o
fluxo determinístico ϕt : U → U converge uniformemente, em K ⊂ A, para
xe : A → U quando, para todo ε > 0, existe T > 0 tal que
kϕt (xo ) − xe (xo )k < ε,
para todo t > T e xo ∈ K.
Teorema 5. (Cecconello, 2010) Sejam xe : A → U contínua, A ⊆ U , xo ∈
F(U ) com [xo ]0 ⊂ A e xe = x̂e (xo ). Sob essas condições temos:
a) Se ϕt (xe (x)) = xe (x) para todo x ∈ A, então ϕ̂t (xe ) = xe para todo
t ≥ 0;
b) Se ϕt : U → U converge uniformemente, em [xo ]0 ⊂ A, para xe : A → U
quando t → ∞, então ϕ̂t (xo ) converge para xe e ϕ̂t (xe ) = xe para todo
t ∈ R+ .
O teorema anterior fornece uma maneira relativamente simples de determinar o ponto de equilíbrio para o qual a solução fuzzy converge quando
t → ∞. Em outras palavras, o Teorema 5 afirma que se a solução determinística converge para uma função, que para cada condição inicial associa um ponto
de equilíbrio, então a solução fuzzy converge para a extensão de Zadeh desta
função. Este teorema será fundamental para estudarmos a existência de pontos
de equilíbrio para a solução fuzzy do modelo SIR.
Para uma visualização geométrica da do modelo SIR, vamos definir
projeções em subespaços de F(U ). Para isso, consideremos a aplicação Pn :
Rn+m → Rn que para cada (x, y) ∈ Rn+m associa o ponto Pn (x, y) = x.
Desde que podemos caracterizar Rn como um subconjunto de Rn+m
através da identificação com o subconjunto Rn × {0}, então a aplicação Pn
pode ser vista como a projeção de Rn+m sobre o conjunto Rn . Por esse motivo,
dizemos que x é a projeção, em Rn , do ponto (x, y) ∈ Rn+m .
Seja um ponto z ∈ F (Rn+m ) com função de pertinência µz : Rn+m →
[0, 1], isto é, µz (x, y) ∈ [0, 1] para todo (x, y) ∈ Rn+m . A imagem P̂n (z), obtida
pela extensão de Zadeh da projeção Pn , tem como função de pertinência
µx̄ (x) = sup µz (x, v).
v∈Rm

Definida dessa forma, a aplicação P̂n : F (Rn+m ) → F (Rn ), obtida pela
extensão de Zadeh de Pn , que para cada z ∈ F (Rn+m ) associa o ponto P̂n (z) ∈
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F (Rn ) pode ser vista como uma projeção de F (Rn+m ) em F (Rn ). Igualmente
à projeção Pn , não é difícil ver que a aplicação P̂n também satisfaz:
P̂n (P̂n (z)) = P̂n (z).
Mais propriedades da aplicação P̂n estão detalhadas em Cecconello (2010).

3.1

Solução fuzzy do modelo SIR

Pelas análises apresentadas anteriormente, podemos concluir que a solução determinística do modelo SIR converge para o ponto de equilíbrio
¶
µ
So
xe (So , Io , Ro ) = (S̄, 0, N − S̄) = S̄, 0, ρ ln
,
S̄
no qual N = So + Io + Ro , para todo (So , Io , Ro ) ∈ A = {(x, y, z) ∈ R3 : x >
0 , y > 0, z ≥ 0}. Isto nos mostra que a convergência para um ponto de equilíbrio vai depender, continuamente, da escolha que fizermos para as condições
iniciais. Se as condições inicias são consideradas fuzzy, então é intuitivo imaginar que a solução vai convergir para um ponto de equilíbrio fuzzy (Cecconello,
2010; Soares, 2010).
De acordo com o Teorema 5, para cada condição inicial xo ∈ F (R3+ ) com
α-níveis contidos no conjunto A, o fluxo fuzzy ϕ̂t : F (R3+ ) → F (R3+ ) converge
para o ponto de equilíbrio xe ∈ F (R3+ ) que é a imagem de xo pela aplicação
x̂e : F (R3+ ) → (R3+ ) obtida pela extensão de Zadeh de xe : R3+ → R3+ , isto é,
quando t → ∞ temos que ϕ̂t (xo ) converge para xe = x̂e (xo ).
Usando a definição do princípio da extensão de Zadeh, o ponto de equilíbrio xe = x̂e (xo ) neste caso possui função de pertinência

µxe (x, y, z) =



sup µxo (x ez/ρ , z + x(1 − ez/ρ ), Ro ),

se y = 0


0

se y 6= 0.

Ro

(10)

Exemplo 1. Para ilustrar os resultados apresentados, seja γ = 0.01 e σ = 0.2.
consideremos Ro = 0 com o número de suscetíveis e infecciosos seja dado pela
função de pertinência
µx0o (So , Io ) = max{1 − 0.01(So − 80)2 − 0.25(Io − 5)2 , 0}.
A condição inicial fuzzy para o sistema (1) é o produto cartesiano xo =
(x0o , χ{0} ). Para a condição inicial (80, 5, 0), a solução determinística converge
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para (1.2, 0, 83.8) e a solução fuzzy converge para xe cuja função de pertinência
é, para y = 0:

n
o
2
2
µxe (x, y, z) = max 1 − 0.01 (xr − 80) − 0.25 (z + x(1 − r) − 5) , 0

(11)

no qual r = ez/20 . Quando y 6= 0 temos µxe (x, y, z) = 0.
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Figura 1: Projeção da solução fuzzy ϕ̂t (xo ) sobre o eixo S.

A figura 1 mostra a evolução da projeção da solução fuzzy ϕ̂t (xo ) sobre
o eixo S. A projeção da solução fuzzy ϕ̂t (xo ) sobre o eixo S converge para x1
com função de pertinência

µx1 (x) = sup µxe (x, 0, z).
z∈R+
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Figura 2: Projeção da solução fuzzy ϕ̂t (xo ) sobre o eixo I.
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Figura 3: Projeção da solução fuzzy ϕ̂t (xo ) sobre o eixo R.
Na figura 2 temos a representação gráfica da da projeção da solução fuzzy
ϕ̂t (xo ) sobre o eixo I. A projeção da solução fuzzy sobre o eixo I converge para
x2 = χ{0} .
Já figura 3 temos a representação gráfica da na projeção da solução fuzzy
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sobre o eixo R. Esta projeção converge para
µx3 (z) = sup µxe (x, 0, z).
x∈R+

Nas representações gráficas anteriores, o grau de pertinência de um valor
é representado por tonalidades da cor cinza. Quanto maior o grau de pertinência de um valor x ∈ R+ no respectivo conjunto fuzzy mais escura é a tonalidade
de cinza.

4. Conclusão
Neste trabalho mostramos tanto a solução determinística quanto a solução fuzzy do modelo epidemiológico SIR convergem para pontos de equilíbrio
que dependem da escolha feita para a condição inicial do modelo. Por meio
de análise da solução determinística e de resultados de análise qualitativa de
solução fuzzy desenvolvidos em Cecconello (2010) caracterizamos as funções
de pertinência dos pontos de equilíbrio fuzzy. Além disso, apresentamos simulações numéricas para melhor ilustrar a técnica empregada.
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Teorema de Poincaré-Bendixson no espaço
métrico fuzzy E(R2)
Michael M. Diniz1,
Rodney C. Bassanezzi2,
DMA, IMECC, Unicamp – 13.083-859, Campinas/SP.

Resumo: Neste texto faremos um estudo sobre órbitas periódicas em fluxos
fuzzy bidimensionais com o intuito de estabelecermos uma versão do teorema
de Poincaré-Bendixson para estes fluxos. Tais fluxos são definidos sobre o
espaço E(R2 ) e são determinados pela extensão de Zadeh aplicada às soluções
de equações diferenciais autônomas. Embasaremos nossos argumentos em
ferramentas desenvolvidas por (Cecconello, 2010) e (Mizukoshi, 2004) para
análise qualitativa de sistemas dinâmicos fuzzy. Como resultado, apresentamos dois teoremas. Primeiramente o teorema 3.1, proposto por (Cecconello,
2010), que garante a existência de uma região A, tal que qualquer órbita fuzzy
iniciada em A converge para uma órbita periódica fuzzy. No teorema 3.1 é
necessária a existência de um ponto de equilı́brio instável, o que não ocorre na
versão clássica do teorema de Poincaré-Bendixson e, desta forma, propomos
o teorema 3.2, que é mais geral e garante, sob certas condições, a existência
de uma região A, tal que todas as soluções fuzzy iniciadas em A sejam uma
órbita periódica fuzzy ou sejam atraı́das para uma órbita periódica fuzzy. Este
teorema pode ser visto como uma versão do teorema de Poincaré-Bendixson
para espaços E(R2 ). Por fim, ilustramos estes resultados utilizando os modelos
presa-predador de Holling-Tanner e de Gause.
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1 ra100688@ime.unicamp.br
2 rodney@ime.unicamp.br

94

Diniz & Bassanezi

1. Introdução
Na natureza é frequente a ocorrência de fenômenos periódicos. Podemos
citar, por exemplo, o ciclo das águas, a quantidade de peixes em um rio, dentre
outros. Quando estes fenômenos são modelados por um sistema de EDO’s, as
soluções deste sistema também possuem caracterı́sticas periódicas assim como o
evento modelado. No escopo da teoria clássica de EDO, já existem ferramentas
direcionadas à análise qualitativa de soluções periódicas, em destaque o teorema
de Poincaré-Bendixson.
Entretanto, é notória a necessidade de estudarmos e desenvolvermos ferramentas similares para sistemas de EDO’s, nos quais determinados parâmetros
são incertos ou parcialmente conhecidos. Neste trabalho almejamos obter uma
versão do teorema de Poincaré-Bendixson para fluxos fuzzy em E(R2 ), onde
contemplamos as indeterminações inerentes na condição inicial utilizando conjuntos fuzzy.

2. Metodologia
2.1

Teorema de Poincaré-Bendixson em R2
Tomemos o seguinte sistema de equações diferenciais autônomas:
(

x0 (t) =
x(0) =

f (x(t))
x0

(1)

onde, f é de classe C 1 , ϕt (p) é uma solução da equação (1) com t ∈ R+ e a
condição inicial p = x0 ∈ R2 . Para viabilizar a notação, denotaremos como
órbita o conjunto γ = {ϕt (p) : t ≥ 0}. Dizemos que um ponto p∗ é dito θperiódico se ϕt0 (p) = ϕt0 +kθ (p) = p∗, onde p é a condição inicial, k é um
inteiro positivo e t0 é o primeiro instante que a solução passa por p∗. Por fim,
dizemos que uma órbita é θ-periódica se para ∀p ∈ γ, ϕt (p) = p para t = θ e
ϕt (p) 6= p para t ∈ (0, θ).
Definição 2.1. . Um ponto ω de uma determinada órbita γ, é um ponto z tal
que, existe pelo menos uma sequência {tn } → +∞ com ϕtn (p) → z. Definimos
como ω − limite o conjunto de todos os pontos ω de uma órbita γ (Hanche e
Olsen, 2007).
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Para simplificar, adotaremos ω(p) como sendo o ω-limite de ϕt (p). O
teorema 2.1 é um importante resultado para classificação de órbitas periódicas
quanto à sua estabilidade.
Teorema 2.1. Sejam γ ⊂ R2 uma órbita periódica para o fluxo bidimensional
e x0 ∈ R2 um ponto não periódico no exterior (interior). Então,
a) γ é estável pelo exterior (interior) se, e somente se, γ = ω(x0 ) ou, para
todo ² > 0, existe uma órbita periódica γ² no exterior(interior) tal que
dist(γ,γ² )¡²;
b) γ é assintoticamente estável pelo exterior (interior) se, e somente se, γ =
ω(x0 )
O teorema 2.2 pode ser enunciado de várias formas, adotamos a versão
encontrada em (Edelstein-Keshet, 1988), pois se adequa melhor ao contexto.
Teorema 2.2. (Teorema de Poincaré-Bendixson) Seja ϕt (p) uma solução do
sistema (1). Se para t ≥ t0 a trajetória é limitada e não se aproxima de nenhum
ponto singular, então esta trajetória é uma órbita periódica, ou se aproxima de
uma órbita periódica para t → +∞.

2.2

Soluções fuzzy em E(X)

Os conjuntos fuzzy podem ser caracterizados através de sua função de
pertinência como segue:
Definição 2.2. Seja U um conjunto (clássico), um subconjunto fuzzy A de U
é caracterizado por uma função
µA (x) : U → [0, 1]
Um conjunto fuzzy pode ser representado através de seus α-nı́veis (Ver
teorema de Representação de Negoita e Ralescu em Negoita e Ralescu (1975)),
cuja definição é a seguinte:
Definição 2.3. Seja A um subconjunto fuzzy de U e α ∈ (0, 1]. O α-nı́vel de
A é o subconjunto clássico de U definido por
[A]α = {x ∈ U : µA (x) ≥ α} para 0 < α ≤ 1
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O suporte de A é definido como suppA = {x ∈ U : µA (x) > 0} e
[A] = suppA. Os conjuntos anteriormente definidos são fundamentais na
interrelação entre resultados da teoria clássica com a teoria fuzzy. O espaço
métrico E(X) é induzido de um espaço métrico usual da seguinte forma:
0

Definição 2.4. Seja (X,d) um espaço métrico, então (E(X), d∞ ) é um espaço
métrico com
E(X) = {A ∈ F (X) : ∀α ∈ [0, 1], [A]α é compacto e não vazio}

(2)

d∞ (b
u, vb) = sup dH ([b
u]α , [b
v ]α )

(3)

α∈[0,1]

onde F(X) é o conjunto de todos os subconjuntos fuzzy com suporte em
X e dH é a distância de Hausdorff induzida de d.
Definição 2.5. (Princı́pio de extensão de Zadeh). Seja a função f : X → Z
e A um subconjunto fuzzy de X. A extensão de Zadeh de f é a função fb que,
aplicada a A, fornece o subconjunto fuzzy fb(A) de Z, cuja função de pertinência
(Bassanezi e Barros, 2010), é dada por

 sup µA (x) se f −1 (z) 6= ∅
x=f −1 (z)
µfb(A) (z) =

0
se f −1 (z) = ∅
onde f −1 (z) = {x; f (x) = z} denomina-se a pré-imagem de z.
A solução x(t) do sistema (1) é unicamente determinada pela condição
inicial, pois f é de classe C 1 . Podemos escrevê-la da seguinte forma:
ϕt (x0 ) : R+ × R2 → R2
0

ou seja, ϕ0 (x0 ) = x0 e ϕt (x0 ) = f (ϕt (x0 )); a solução ϕt (x0 ) é denominada
fluxo gerado pelo campo vetorial f .
Consideremos um modelo biológico cuja condição inicial é incerta, isto
é, x(0) = x 0 ∈ F (R2 ). Fazendo a extensão de Zadeh sobre ϕt (x0 ) em relação a
x0 , obtemos:
ϕ
bt (x 0 ) : R+ × F(R2 ) → F(R2 )

(4)

Para estudarmos o comportamento assintótico de ϕt (x 0 ) podemos definir
ω(x 0 ) da seguinte forma:
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Definição 2.6. Seja y ∈ E(U ) e x0 ∈ E(U ), dizemos que y é um ω-ponto de
ϕ
bt (x0 ) se existir uma sequência {tn }n∈N com tn → ∞ quando n → ∞ tal que:
d∞ (ϕ
btn (x0 ), y) → 0
o conjunto ω-limite, isto é, ω(x0 ) é o conjunto de todos os ω - pontos de ϕ
ct (x0 ).

2.3

Resultados preliminares
Podemos definir órbitas periódicas para fluxos fuzzy da seguinte forma:

Definição 2.7. A órbita γ da solução fuzzy ϕ
bt (x), onde x é um ponto periódico
fuzzy é chamada de órbita periódica fuzzy no conjunto E(U ), sendo
γ = {ϕ
bt (x) : t ≥ 0}
.
Em (Cecconello, 2010) e (Mizukoshi, 2004) são propostos diversos resultados para análise qualitativa de sistemas fuzzy. No escopo das órbitas
periódicas são estabelecidos resultados que relacionam órbitas determinı́sticas
com órbitas fuzzy. Tais resultados são fundamentais para nosso objetivo principal e serão enunciados como segue:
Teorema 2.3. Sejam A ⊂ U tal que todo x ∈ A é θ−periódico e x ∈ E(U ). Se
[x]α é convexo e [x]0 ⊂ A, então x é θ-periódico (Cecconello, 2010).
Portanto, se todos os elementos de [x ]0 são θ-periódicos então x é um
ponto periódico fuzzy com perı́odo θ.
Teorema 2.4. Sejam γ uma órbita periódica para ϕt com perı́odo θ > 0 e
©
ª
γ = x ∈ E(U ) : [x]0 ⊂ γ
(5)
o conjunto periódico fuzzy determinado por γ. Então:
a) γ é estável para ϕt se, e somente se, γ é estável para ϕ
bt ;
b) γ é assintoticamente estável para ϕt se, e somente se, γ assintoticamente
estável para ϕ
bt (Cecconello, 2010).
Pelo teorema 2.4, se todos os ponto de [x 0 ]0 pertencerem à uma órbita
periódica determinı́stica γ, então a estabilidade γ é igual a estabilidade da
órbita γ gerada por ϕ
bt (x 0 ). Lembrando que uma órbita é instável quando não
é estável.
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Teorema 2.5. Sejam γ uma órbita periódica determinı́stica assintoticamente
estável e x0 ∈ E(U ). Se [x0 ]0 ⊂ A(γ) então ω(x0 ) ⊂ γ é uma órbita periódica
fuzzy (Cecconello, 2010).
No teorema 2.5, o termo A(γ) denota a região de atração da órbita γ.
Em resumo, se [x 0 ]0 ⊂ A(γ) então ϕ
bt (x 0 ) converge para uma órbita periódica
fuzzy assintoticamente estável.

3. Resultados
3.1

Teorema de Poincaré-Bendixson em E(R2 )

Utilizando os resultados anteriores, apresentamos dois teoremas que podem ser vistos como versões do teorema de Poincaré-Bendixson para o caso
fuzzy.
Teorema 3.1. (Cecconello, 2010) Sejam K ⊂ R2 um conjunto compacto e
invariante, xe o único ponto de equilı́brio em K e x0 ∈ E(R2 ). Se xe é instável
então existe uma região A ⊂ K tal que para [x0 ]0 ⊂ A, ϕ
bt (x0 ) converge para
uma órbita periódica fuzzy.
Demonstração. Por hipótese, o conjunto compacto K é invariante e possui
um único ponto de equilı́brio instável. Desta forma, o teorema de PoincaréBendixson garante a existência de ao menos um ciclo limite, digamos γ, contido
em K.
Além disso, o item b do teorema 2.1 garante que γ é assintoticamente
estável pelo interior ou exterior. Seja então A a região de atração de γ, isto
é, A = A(γ). O teorema 2.4 garante então que o conjunto periódico fuzzy γ é
assintoticamente estável e atrai os pontos x 0 ∈ E(R2 ) cujos α- nı́veis estão em
A(γ).
Como consequência, pelo teorema 2.5 podemos afirmar que se [x 0 ]0 ⊂ A,
então ϕ
bt (x 0 ) converge para uma órbita periódica fuzzy contida em γ. Logo,
está provada a afirmação.
O teorema 3.1 exige que o ponto de equilı́brio em K seja instável, o que
restringe o teorema 3.1 ao caso de existir apenas um ciclo limite. A fim de
contornarmos essa restrição, propomos o teorema 3.2.
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Teorema 3.2. Seja K ⊂ R2 um conjunto compacto e invariante e x0 ∈ K. Se
ϕt (x0 ) não se aproxima de nenhum ponto de equilı́brio então existe uma região
A ⊂ K tal que para [x0 ]0 ⊂ A, ϕ
bt (x0 ) é uma órbita periódica fuzzy ou converge
para uma.
Demonstração. Por hipótese, o conjunto compacto K é invariante e a solução
ϕt (x0 ) não se aproxima de nenhum ponto de equilı́brio. Portanto, o teorema de
Poincaré-Bendixson garante que a solução ϕt (x0 ) se aproxima de uma órbita
periódica γ ou é a própria órbita periódica γ, em outras palavras, podemos
dizer que o ω(x0 ) é um ciclo periódico.
Se ϕt (x0 ) for igual a γ, x0 é um ponto periódico, então x0 ∈ ω(x0 ). Como
em uma órbita periódica todos os pontos tem o mesmo perı́odo (ver (Cecconello,
2010)), o teorema 2.3 garante que para qualquer x 0 , tal que [x 0 ]0 ⊂ ω(x0 ) = A
x 0 é periódico, portanto, pela definição 2.7, ϕ
bt (x 0 ) é uma órbita periódica
fuzzy.
Se ϕt (x0 ) converge para γ, então γ possui uma região de atração que
chamaremos de A(γ), isto é, γ é assintoticamente estável pelo interior e/ou
pelo exterior. O teorema 2.4 garante que o conjunto periódico fuzzy γ é assintoticamente estável e atrai os pontos x 0 ∈ E(R2 ) cujos α- nı́veis estão em
A(γ).
Como consequência, pelo teorema 2.5 podemos afirmar que se [x 0 ]0 ⊂
A(γ), então ω(x0 ) ⊂ γ, isto é, ϕ
bt (x 0 ) converge para uma órbita periódica fuzzy
contida em γ.

3.2

Exemplos

Para ilustrar os teoremas 3.1 e 3.2, tomaremos dois exemplos de modelos
biológicos baseados em EDO’s autônomas.
Exemplo 3.1. O modelo presa-predador de Holling-Tanner é representado pelo
sistema de EDO’s (6):

³
dx
x´
mxy


 dt = rx 1 − k − x + d
µ
¶

βy
dy


= ay 1 −
x>0
dt
x

(6)

A interpretação biológica deste modelo pode ser encontrada em (Braza,
2003). Tomemos os seguintes valores de parâmetros: r=0.2, k=100, β=0.12,
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m=0.03, d=20, α=0.02. Segundo (Cecconello e Bassanezi, 2010), com estes
valores de parâmetros, temos como ponto de equilı́brio instável
ze = (27.56, 229.66),
além disso, x(t) é limitada por k ou pela condição inicial x0 , enquanto que
y(t) ≤ max{k/β, y0 }.
Portanto, as condições do teorema 3.1 são satisfeitas, garantindo assim
a existência de uma região A, tal que ϕ
bt (x0 ) converge para uma órbita periódica
fuzzy quando [x0 ]0 ⊂ A. Na figura 1 podemos ver a convergência de uma órbita
determinı́stica para um ciclo limite assintoticamente estável, o que satisfaz as
hipóteses do teorema 3.2.
Podemos tomar o conjunto A como sendo todos os pontos internos ao
◦
ciclo limite γ1 menos o ponto de equilı́brio ze , isto é, A =γ 2 −{ze }.
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Figura 1: Modelo de Holling-Tanner
clássico.
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Figura 2: Modelo de Holling-Tanner
com condição inicial fuzzy.

Na figura 2 consideramos uma condição inicial fuzzy x 0 . Seja m ∈ [x 0 ]0 ,
o grau de pertinência do ponto m ao conjunto fuzzy x 0 é proporcional à sua
tonalidade. Seja x 0 ∈ E(R2 ) tal que [x 0 ]0 ⊂ A, notamos que a trajetória do
fluxo fuzzy converge para uma órbita periódica fuzzy conforme prevê o teorema
3.1 e o teorema 3.2.
O teorema 3.1 exige a existência de um ponto de equilı́brio instável para
garantir a existência de uma região de atração para o fluxo fuzzy enquanto que
o teorema 3.2 contempla casos mais gerais, conforme o exemplo 3.2.
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Exemplo 3.2. O modelo presa-predador de Gause é representado de maneira
simplificada( ver (Olivares e Palma, 2011)) pelo sistema de EDO’s (7).

dx


= ((1 − x)(x − M )(A − x2 ))x

dt
(7)

dy


= B(x2 − C 2 )y
dt
O sistema acima possui os seguintes pontos de equilı́brio.
O = (0, 0)

Q1 = (1, 0)

Q2 (M, 0)

Qe = (C, L)

Tomando como valores dos parâmetros A = 0.42, B = 0.1, C = 0.15 e
M = 0.01, o ponto de equilı́brio Qe = (C, L) = (0.15, 0.35) é assintoticamente
◦
◦
estável e é interior à 2 ciclos limites, isto é, Qe ∈ γ 1 ⊂ γ 2 , sendo γ1 instável e
γ2 assintoticamente estável, ver (Olivares e Palma, 2011). Como γ2 é um ciclo
limite atrator, toda órbita iniciada em um ponto interno à γ2 é limitada.
Na figura 3, apresentamos uma trajetória que não se aproxima de nenhum ponto de equilı́brio e é limitada, logo, pelo teorema 3.2, existe uma região
A onde qualquer órbita fuzzy ϕ
ct (x 0 ) com [x 0 ]0 ⊂ A é atraida por γ 2 tal fato é
ilustrado na figura 4. Esta região A é o conjunto de pontos entre γ1 e γ2 , isto
◦
◦
é, A =γ 2 − γ 1 . Para este exemplo não podemos aplicar o teorema 3.1, pois
não existe um ponto de equilı́brio instável na região limitada por γ2 .

2º

ˠ2

1º

y

3º

5º
4º

x

Figura 3: Modelo de Gause clássico.

Figura 4: Órbita fuzzy sendo atraı́da.

Como este modelo possui um ciclo limite instável, ele torna-se propı́cio
para ilustramos a necessidade de [y 0 ]0 ⊂ A(γ) para que ocorra a convergência
da solução fuzzy ϕ
ct (y 0 ) para uma órbita periódica. Tomemos uma condição
inicial y 0 tal que [y 0 ]0 ∩ γ1 6= ∅ e [y 0 ]0 6⊂ γ1 .
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Neste caso, a órbita é limitada e não se aproxima de nenhum ponto
de equilı́brio, porém [y 0 ]0 6⊂ A(γ2 ), tal fato faz com que o conjunto fuzzy se
expanda de tal forma que não possua nenhuma caracterı́stica periódica, este
evento está ilustrado nas figuras 5 e 6. Nestas figuras mostramos o comportamento da condição inicial em seu primeiro ciclo e no seu quarto ciclo, respectivamente, percebemos que ocorre uma “deformação” da condição inicial,
fazendo com que esta não se aproxime de nenhum ciclo periódico.

1º
1º
2º

ˠ1

y

y

ˠ1
3º

2º

x

x

1º ciclo

4º ciclo

Figura 5: Órbita fuzzy expandindo primeiro ciclo

Figura 6: Órbita fuzzy expandindo quarto ciclo

4. Conclusões
Com o intuito de estabelecermos um resultado análogo ao teorema de
Poincaré-Bendixson em espaços métricos E(R2 ) apresentamos dois teoremas. O
teorema 3.1, proposto em (Cecconello, 2010), garante a existência de uma região
de atração para uma órbita periódica fuzzy, se esta estiver em um conjunto
compacto e invariante e se nesse conjunto existir um único ponto de equilı́brio
instável. Um exemplo de aplicação deste teorema pode ser visto no exemplo
3.1.
O teorema 3.2 é mais geral e afirma que se existir uma órbita determinı́stica que satisfaça as condições do teorema de Poincaré-Bendixson então
existe uma região A, na qual qualquer órbita fuzzy iniciada em A é periódica ou
é atraı́da para uma órbita periódica fuzzy. Nota-se que não existe a necessidade
de haver um ponto de equilı́brio instável.
Os exemplos 3.1 e 3.2 ilustram a aplicação deste teorema. Em ambos os
teoremas é necessário que o fecho do suporte da condição inicial esteja contido
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em uma determinada região A, sendo A a região de atração de uma órbita
periódica assintoticamente estável ou um subconjunto de uma órbita periódica
estável. Um exemplo deste fato foi mostrado no exemplo 3.2.
É notável, portanto, que os exemplos apresentados justificam a aplicabilidade dos teoremas propostos em modelos de Biomatemática e ilustram estes
resultados.
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Hanche, H. e Olsen (2007). The poincaré-bendixson theorem. Notas de Aula http://www.math.ntnu.no/ hanche/kurs/dynsys/2007v/pb-a4.pdf.
Mizukoshi, M. (2004). Estabilidade de sistemas dinâmicos fuzzy. Tese de
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1. Introdução
O desperdı́cio de água, a má conservação dos rios, a contaminação dos
lençóis freáticos e a poluição dos corpos d’água são as principais causas da
escassez de água que, ano após ano, se agrava (Lee, 2000).
Dados da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB
(2011) indicam que poucas cidades do Brasil preocupam-se com o tratamento
de esgoto na ı́ntegra. O esgoto é considerado a principal fonte de contaminação
dos corpos d’água e, mesmo no estado de São Paulo, verificam-se diversos municı́pios que não possuem o tratamento de seus resı́duos gerados integralmente.
Concomitantes a este problema, têm-se os efluentes industriais e a utilização de agroquı́micos na agricultura brasileira que também se caracterizam
como grandes fontes de poluição nos corpos aquáticos (Marotta et al., 2008).
Embora diversas ações sejam tomadas no sentido de se minimizar os
prejuı́zos, na forma de investimentos municipais e legislações atuando principalmente os grandes impactos, tais estratégias ainda se caracterizam como
imperceptı́veis diante da dimensão que a poluição atinge; assim os impactos
resultantes da poluição dos corpos hı́dricos vêm se agravando devido ao fato
das soluções serem escassas e os investimentos mı́nimos (Araujo et al., 2009).
São diversas as atividades que podem auxiliar os procedimentos e as
análises de evolução destes fenômenos, dentre elas destacam-se as fiscalizações,
os monitoramentos, as coletas e análises de amostras locais, além de estudos
estatı́sticos e por meio de modelamentos (Pinho et al., 2009).
Atualmente há diversas áreas integradas de pesquisa contribuindo para
estudos transversais que têm se tornados eficazes, possibilitando maior conhecimento e melhor mapeamento do cenário em que se encontram os recursos
hı́dricos. Dentre estas áreas destacam-se os processos de modelagem, inclusive
atrelados a instrumentos matemáticos e suportes computacionais, que avaliem
estratégias e ações de impacto, preservação e recuperação dos recursos ambientais (Poletti e Meyer, 2010; Inforzato, 2008; Meyer e Diniz, 2007).
Muitos trabalhos de modelagem matemática têm favorecido discussões
baseadas em simulações, análises qualitativas e quantitativas, além de intervenções como tomada de decisões, e têm a vantagem da geração de cenários,
inclusive hipotéticos, com rapidez e baixo custo (Carniato, 2010; Alves, 2009;
Pinho et al., 2009; Meyer e Diniz, 2007).
E é dentro deste contexto que este estudo se situa: com o objetivo de
se avaliar o comportamento da concentração de plumas de poluente no Reser-
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vatório do Tatu, localizado na Bacia do Ribeirão do Pinhal, Limeira-SP, via
procedimentos de modelagem matemática e simulação computacional, baseados
no estudo e caracterização dessas águas.

2. Ribeirão do Pinhal e o Reservatório do Tatu
O municı́pio de Limeira pertence à Região Administrativa de Campinas, importante região do estado de São Paulo, e compõe um polo de desenvolvimento tecnológico na área industrial e de pesquisa, devido às diversas
instituições, empresas, centros e universidades que contribuem para o desenvolvimento do estado. Na ocupação do solo há predominância da área urbana
e cultivo de pastagens, cana-de-açúcar e citros, principalmente laranja (Souza,
2005).
O abastecimento de água da cidade ocorre através da captação dos mananciais: Rio Jaguari e Ribeirão do Pinhal com capacidade de reserva atual de
50 milhões de litros (Prefeitura Municipal de Limeira, 2012).
O Ribeirão do Pinhal possui 37 km de extensão e é uma sub-bacia da
sub-bacia do Rio Jaguari que também abastece a cidade de Limeira-SP. Seu
entorno é caracterizado pelas atividades agrı́colas de produção de laranja e
cana-de-açúcar.
A captação de água do municı́pio de Limeira, cujo consumo médio é de
185 L/habitante/dia de água, é proveniente ora do Rio Jaguari ora do Ribeirão
do Pinhal (Violante, 2012).
O Ribeirão do Pinhal é uma fonte alternativa de abastecimento do municı́pio atendendo uma população de 278.093 habitantes, onde destes, 269.796
são residentes na área urbana (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
– CETESB, 2011).
O Ribeirão do Pinhal se enquadra, de acordo com a Resolução CONAMA
no 357, de 2005, como um rio de classe 2 e, juntamente com o Rio Jaguari, é
monitorado por uma sonda multi-parâmetros, na Estação de Captação de Água
Jaguari que indica qual o rio apropriado para a captação de água no momento
(Foz do Brasil, 2012).
A captação de água em Limeira localiza-se após o Reservatório do Tatu,
à jusante da sub-bacia do Ribeirão do Pinhal, próximo a confluência com o Rio
Jaguari.
O Reservatório do Tatu possui as dimensões de um pequeno lago ar-
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tificial, é classificado como muito pequeno em relação à área, é classificado
como pequeno em volume com aproximadamente 1.005.063, 818m3 de água
armazenado. Apresenta profundidade máxima de 6, 50m e comprimento de
5, 9, km (Lima, 2012; Secretaria de Meio Ambiente, 2010; Mansor, 2005).
De acordo com as avaliações realizadas pela CETESB os parâmetros
alumı́nio dissolvido, ferro dissolvido e fósforo total, têm se apresentado fora
dos limites admitidos pela agência de monitoramento. Os dados podem ser
consultados nos relatórios disponı́veis no site da CETESB
(http://www.cetesb.sp.gov.br/agua/aguas-superficiais/35-publicacoes).
O fósforo total é um mineral indispensável nas plantações e pode causar
a eutrofização do corpo aquático ao sofrer lixiviação. Dentro dos limites admitidos pela CETESB o impacto causado pelo mineral não é agravante. Entretanto,
seu excesso provoca a eutrofização.
A eutrofização ocorre quando há um crescimento excessivo da produção
aquática tendo como resultado final o desequilı́brio ecológico; neste estágio
a água não tem condições de ser utilizada no abastecimento público devido
a elevada quantidade de substâncias tóxicas e malcheirosas excretadas pelas
algas, tais como gás sulfı́drico e amônia, os quais não são removidos através do
tratamento convencional.
Além dos problemas relacionados à qualidade da água e ao abastecimento
público alguns problemas econômicos podem surgir como na saúde pública
através de contaminação de sistemas de hemodiálise e surgimento de doenças,
e no mercado pesqueiro devido à qualidade e a mortandade de peixes (Borges,
1998).
Tabela 1: Concentração de fósforo em mg m−3 medida entre 2008 e 2011.
Concentração em mg m−3 2008 2009 2010 2011
Jan
100 1000 100
200
Mar
100
100
400
300
Mai
100
300 1000 100
Jul
20
100
700
29
Set
90
300 2000
20
Nov
40
200
90
13
Observa-se na tabela 1 os dados obtidos da medição de fósforo entre 2008
e 2011 em mg m−3 .
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Na época das chuvas, a superfı́cie do solo com pequena rugosidade superficial facilita o escoamento superficial das águas. Este escoamento pode
provocar grandes problemas de erosão, ocorrendo o transporte do fósforo contido no material orgânico e nas partı́culas de solo para o ambiente aquático.
A perda de fósforo nesse caso pode ser pequena, ocorrendo geralmente
por enxurrada, mas ao atingir um corpo aquático em quantidade superior a
100mg m deteriora a qualidade deste podendo, em pouco tempo, fazer com
que este ambiente se torne eutrófico, alterando sua qualidade organoléptica e
gerando um elevado custo para o tratamento (Bortolon, 2009).

3. O modelo matemático
O modelo utilizado neste estudo é baseado em um sistema de equações
de diferenças e, embora simples, permite o estudo da presença de poluente em
corpos aquáticos de baixa circulação e é utilizado pela principal agência de
proteção ambiental dos Estados Unidos, a Environmental Protection Agency
(EPA) e em institutos europeus de pesquisa (Inforzato, 2008).
Desta forma, conforme proposto por Meyer (2003), a represa é considerada homeomorfa à um retângulo. A quantidade de poluente C, existente na
represa, no tempo (k + 1), indicada por C k+1 , pode ser representada, de acordo
com Carniato (2010) e Alves (2009), por:
C k+1 =

µ
¶
F
1 − − d C k + qk
V

onde,
• C k+1 representa a concentração de poluentes no tempo (k + 1) dado em
semanas;
• (1 − VF − d)C k representa a concentração de poluente no instante atual,
C k , menos o que sai com o fluxo, VF , menos o que é degradado, d;
• q k representa o ingresso de poluente no instante atual.
Para a simulação do comportamento evolutivo do poluente na represa
considerou-se o comprimento de 5, 9 km e o fluxo proporcional ao volume de
cada compartimentoe. Vale ressaltar que o fluxo médio do ano de 2011 foi de
4, 52m3 s−1 .
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O reservatório, cujo volume é de 1.005.063, 818m3 , foi subdividido em
compartimentos, de acordo com sua batimetria superficial. Foram necessários 5
compartimentos, com volumes de: 78.163m3 , 93.810m3 , 184.080m3 , 224.200m3
e 424.800m3 , respectivamente.
A degradação foi tomada, hipoteticamente, como sendo 1%, 5% e 10%.
A concentração inicial considerada foi de 110mg m−3 , aproximadamente
a quantidade média de fósforo medida no ano de 2011.
A simulação computacional teve como aporte duas situações: a primeira
com aporte q fixo, sendo o valor médio de 2011 por compartimento, aproximadamente 22mg m−3 . A segunda com aporte variando conforme a função:
µ
q(k) = q̄ + ∆qsen

kπ
26

¶

onde,
• q̄ representa o valor médio de 2011;
• ∆q representa a variação do perı́odo.
Desta forma, considerou-se a segunda situação com o aporte variando ao
longo do ano, tendo-se perı́odos com maior ingresso de poluente, pelos processos
principalmente por lixiviação, e outros de menor ingresso.
Assim, determinado o modelo, baseado em um sistema com cinco equações, uma para cada compartimento, considerando as possı́veis interferências
de um no outro tais como perda ou ganho de concentração de fósforo, foram
realizadas as simulações baseadas nos valores obtidos das análises e medições.

4. Simulação e resultados
As simulações foram realizadas em ambiente Matlab, para um perı́odo
de 52 semanas, considerando o ciclo anual, completo.
Nas figuras 1, 2(a) e 2(b), seguem as simulações tendo-se o aporte fixo,
com degradação de 1%, 5% e 10%, respectivamente. Já, nas figuras 3(a), 3(b)
e 4, seguem as simulações tendo-se o aporte variando conforme especificado na
seção anterior e as mesmas taxas de degradação.
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Figura 1: Degradação de 1% e aporte fixo.
Verifica-se pela figura 1 que, com potencial de degradação de 1%, todos
compartimentos, exceto o compartimento A (o menor de todos), apresentam
um comportamento evolutivo do poluente acima da concentração especificada
pelo orgão governamental.

(a) Degradação de 5% e aporte fixo.

(b) Degradação de 10% e aporte fixo.

Figura 2: Simulações para dois valores de degradação e aporte fixo
Mesmo com potencial de degradação maior, de 5%, verifica-se a partir
da figura 2(a) que a maioria dos compartimentos, exceto os compartimentoa
A e B, continuam apresentando um comportamento fora das especificações
governamentais.
Com potencial de degradação maior ainda, de 10%, verifica-se pela figura
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2(b) que a maioria dos compartimentos, exceto os compartimentoa A e B,
continuam apresentando um comportamento fora das especificações governamentais. No geral, observa-se que quanto maior o potencial de degradação do
poluente, menor sua concentração.

(a) Degradação de 1% e aporte variando. (b) Degradação de 5% e 10% e aporte var-

iando.

Figura 3: Simulações para três valores de degradação e aporte variando.

Figura 4: Degradação de 10% e aporte variando.
Nas figuras 3(a), 3(b) e 4, assim como esperado, verifica-se novamente
que quanto maior o potencial de degradação da represa, menor a concentração
de fósforo.
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Com uma concentração inicial de fósforo de 110mg m−3 , com os aportes
considerados e as respectivas taxas de degradação, a quantidade de fósforo
nas simulações toma valores altos, quando comparados à quantidade máxima
permitida pelos órgãos governamentais que é de 100mg m−3 .
De acordo com os dados da tabela 1, a quantidade de fósforo das últimas
análises do ano de 2011 mostrou-se abaixo do limite estabelecido, entretanto na
média, o ano teve esse valor acima das especificações dos órgãos governamentais.
Vale ressaltar que os compartimentos de D a E são maiores e apresentam, no local, visı́vel aspecto de eutrofização de suas águas, entretanto não se
têm, neste momento, análises de amostras retiradas destes pontos para possı́vel
comparação. Tais análises serão realizadas em outros pontos do reservatório,
subsidiando, aprimoramentos do modelo.
Além disso, verifica-se que quando se toma a represa como sendo um
único compartimento, com as mesmas condições das simulações acima (e degradação de 1%), verifica-se que o comportamento evolutivo do fósforo ao longo
do tempo, com aporte variando, oscila entre 12mg m−3 e 104mg m−3 , valor
próximo ao obtido nas análises.

5. Discussão
Através das simulações apresentadas observa-se que os instrumentos de
modelagem matemática, aqui utilizados, embora simples, favorecem a representação de um dos fenômenos que ocorre comumente nos corpos aquáticos
que é o comportamento evolutivo de resı́duos nos corpos aquáticos.
De modo qualitativo, o modelo fornece dados que podem subsidiar discussões (e se aprimoradas, tomadas de decisão de prevenção e controle) favorecendo estudos sobre o tempo de reação em casos de contaminação ambiental e
evitando acidentes ambientais atinjam grandes proporções.
No caso estudado observa-se que com uma concentração inicial de fósforo
de 110mg m−3 e sem aporte durante o ano, o Reservatório demora aproximadamente 40 semanas para que a quantidade de fósforo atinja valores mı́nimos no
meio através de processo de autodepuração, além da saı́da do componente com
o fluxo normal do reservatório.
Embora não se tenha as medições especı́ficas mês a mês, sabe-se que
existem épocas do ano em que o ingresso de fósforo é maior na represa devido
à aplicação de agroquı́micos nas plantações do entorno e de épocas com maior
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ı́ndice pluviométrico.
Com relação especificamente ao poluente, sabe-se que cerca de 85% do
solo, na região, é deficiente em fósforo, portanto comumente são realizadas
adubações nas plantações, buscando-se suprir os problemas acarretados dessa
deficiência.
Vale ressaltar que muitas das informações aqui mencionadas continuam
sendo importantes para o estudo que não se finaliza aqui, pois esta pesquisa
é parte integrante de um estudo mais especı́fico com outros instrumentais
matemáticos e, portanto, este estudo tem o papel fundamental de dar contribuições para o referido trabalho.

Referências
Alves, L. F. B. (2009). Modelagens matemáticas para simulções computacionais
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Resumo. O presente trabalho tem por objetivo aplicar a teoria de conjuntos fuzzy a modelos de predição (inferência) de dados. O modelo utilizado
baseia-se em relações fuzzy em espaços contı́nuos, e a analogia com a inferência
bayesiana É feita reinterpretando implicações fuzzy que aparecem no processo.
Entretanto, são apenas analogias conceituais: o presente trabalho não lida com
nenhuma distribuição de probabilidades. A metodologia proposta é utilizada
com o objetivo de tornar mais precisa a previsão de um especialista, levando
em conta um registro histórico sobre o problema, ou seja, melhorar a previsão
do especialista levando em conta o que ocorreu com as previsões anteriores.

Palavras-chave: Conjuntos fuzzy; metodologia bayesiana; modelos de
predição; Biomatemática.

1. Introdução
O presente trabalho utiliza o método proposto em Lapointe e Bobée (2000),
que tem por objetivo melhorar a previsão fornecida por um especialista utilizando um registro histórico, de forma a também levar em conta o que ocorreu
com as previsões anteriores (Bacani, 2012).
Dessa forma, tem-se como objetivo propor um modelo matemático que
“capte” o conhecimento do especialista e, se possı́vel, melhore as previsões feitas
por ele. Isso será feito utilizando um registro histórico que contém informações
1 bacani@ime.unicamp.br
2 laeciocb@ime.unicamp.br
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sobre as previsões anteriores do especialista e as medidas correspondentes. Designando:
• X: Variável que se pretende prever (temperatura, por exemplo)
• Y : Previsão da variável X, fornecida por um especialista,
pretende-se melhorar a previsão Y sobre a variável X, levando em conta o
registro histórico.
Usualmente em tais problemas utiliza-se um modelo equivalente obtido
através da teoria de inferência bayesiana. Algumas das vantagens metodológicas do método proposto, se comparado ao modelo equivalente bayesiano:
• Uma solução analı́tica pode sempre ser obtida no caso fuzzy, conforme o
teorema 1. Isso nem sempre ocorre no caso bayesiano, pois muitas vezes
é preciso realizar aproximações numéricas de integrais, o que não ocorre
no modelo fuzzy;
• Ao lidar com poucos dados, o método bayesiano requer modelos demasiadamente especı́ficos cujos parâmetros precisam ser precisamente estimados. Por outro lado, na abordagem fuzzy, pouca informação, muitas
vezes, é suficiente para obter modelos satisfatórios.
Os primeiros trabalhos que foram na direção do artigo de (Lapointe e Bobée,
2000) datam dos anos 70, a partir de questionamentos do próprio Zadeh (criador
da teoria de conjuntos fuzzy) que foram levados adiante por (Nguyen, 1978)
e (Hisdal, 1978), estabelecendo sempre uma relação com a teoria de probabilidades. Talvez o primeiro trabalho a observar o problema como a resolução
de equações relacionais fuzzy foi feito por (Bouchon, 1987), que (assim como
(Lapointe e Bobée, 2000)) observa uma implicação fuzzy como uma relação
condicional entre o antecedente e o consequente do modus ponens.

1.1. Fundamentos Teóricos
1.1.1

Inferência Bayesiana

A realização de previsão utilizando a metodologia bayesiana é frequentemente utilizada em problemas em que há informação histórica escassa ou inútil
no momento que a previsão inicial é necessária.
Seja y uma variável aleatória com função de densidade f , caracterizada
por um parâmetro desconhecido x. Escreve-se essa densidade como f (y|x)
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para indicar que a distribuição de probabilidades depende do valor de x. O
parâmetro x é uma variável aleatória com função de densidade h0 (x), que é
chamada a densidade priori de x. Esta distribuição de probabilidades mede a
informação subjetiva (ou “grau de confiança”) sobre o valor de x.
Em uma situação de previsão, suponha que a estimativa inicial de x é dada
como uma distribuição de probabilidades h0 (x), e que a informação subsequente sobre o fenômeno é obtida na forma de uma variável aleatória y, cuja
distribuição de probabilidades f (y|x) (chamada de função de verossimilhança)
depende de x. A nova estimativa de x será na forma de uma distribuição revisada, h1 (x|y), chamada distribuição posteriori. Se as variáveis aleatórias x e
y forem contı́nuas, pelo teorema de Bayes(Montgomery, 1976, p. 241):
f (y|x) h0 (x)
f (y|x) h0 (x)
=
.
g(y)
f
(y|x)
h
(x)
dx
0
x

h1 (x|y) = R

(1)

A distribuição posteriori h1 (x|y) pode ser vista como um “acordo formal”
entre a verossimilhança f (y|x), que resume a evidência nos dados por si só,
e a distribuição priori h0 (x), que resume as evidências externas que sugerem
frequências maiores.
1.1.2

Distribuições de possibilidades

Neste trabalho escolhe-se por representar conjuntos fuzzy como distribuições
de possibilidade, pelo fato de ser mais diretamente comparada à teoria de probabilidades que conjuntos fuzzy. Isso se deve ao fato da teoria de possibilidades
propor (como probabilidades) funções associadas a conjuntos que quantificam
a incerteza de eventos(Dubois et al., 1997).
Pode-se enxergar uma distribuição de possibilidades como uma representação da função de pertinência ϕX de um conjunto fuzzy X(Zadeh, 1978). A
distribuição de possibilidades de uma variável X, que toma valores em um
conjunto universo U , é portanto, uma função de U em [0, 1], denotada por
πX (·).
1.1.3

Relações fuzzy

Definição 1.1 (Relação fuzzy) Uma relação fuzzy R sobre U1 ×U2 ×· · ·×Un
é qualquer subconjunto fuzzy de U1 × U2 × · · · × Un . Assim, uma relação fuzzy
R é definida por uma função de pertinência ϕR : U1 × U2 × · · · × Un −→ [0, 1].
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Definição 1.2 (Regra da composição) Sejam U e V dois conjuntos, F(U )
e F(V ) as classes de subconjuntos fuzzy de U e V respectivamente, e R uma
relação fuzzy sobre U × V . A relação R define um funcional de F(U ) em F(V )
que, a cada elemento A ∈ F(U ), faz corresponder o elemento B ∈ F(V ) cuja
função de pertinência é dada por
©
ª
ϕB (y) = sup ϕTR (x, y) ∧ ϕA (x) = sup {min (ϕR (x, y), ϕA (x))} .
x∈U

(2)

x∈U

Esta expressão é conhecida como regra da composição.
Trocando o operador ∧ por uma t-norma T = 4 arbitrária, a regra de
composição (Def. 1.2) toma a forma:
©
ª
© ¡
¢ª
ϕB (y) = sup ϕTR (x, y) 4 ϕA (x) = sup T ϕTR (x, y), ϕA (x) ,
x∈U

(3)

x∈U

onde ϕTR é a função de pertinência de uma implicação fuzzy, que é uma regra
que leva valores de pertinência do conjunto A em valores de pertinência de B.
Pode-se denotar, portanto, esta implicação por (ϕA =⇒ ϕB ).
Existem algumas complicações na obtenção de ϕR , pois os mesmos conjuntos A e B resultam, em geral, duas relações fuzzy distintas, caso se utilize duas
t-normas distintas. Isso faz com que ela seja denotada por ϕTR , em função da
t-norma T .
Supondo que os conjuntos A e B sejam dados, é possı́vel que exista mais
de uma solução ϕTR para a equação (3), e, como critério de escolha, busca-se
comumente a solução maximal (a “maior” solução).
Definição 1.3 (Solução maximal) Seja ϕTR uma relação solução de um problema relacional fuzzy. Se ocorrer que
∀x ∈ U, y ∈ V, ϕTR (x, y) ≥ ϕTR (x, y),
para toda solução ϕTR , então ϕTR é a solução maximal do problema em questão.
Um dos principais resultados teóricos deste trabalho é o Teorema 1, enunciado abaixo (ver (Barros e Bassanezi, 2010, p.176)). É ele que permite obter
a solução ϕTR (x, y) da equação 3 de forma analı́tica.
Teorema 1 (Existência da solução) Seja a equação relacional fuzzy (3):
© ¡
¢ª
ϕB (y) = sup T ϕTR (x, y), ϕA (x)
x∈U
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Dada uma t-norma T e os conjuntos fuzzy A ∈ F(U ) e B ∈ F(V ), a relação
R em (U × V ), que é solução maximal1 do problema acima, tem função de
pertinência dada pela expressão:
ϕTR (x, y) = sup {z ∈ [0, 1] : T (z, ϕA (x)) ≤ ϕB (y)} = ψT (ϕA (x), ϕB (y)) ,
z

onde ψT (a, b) = supz {z ∈ [0, 1] : T (z, a) ≤ b}
Demonstração. A prova é encontrada em (Pedrycz, 1982).
Neste trabalho foram utilizadas duas t-normas: a do mı́nimo (∧) e a do
produto (·). Para estes dois casos particulares de t-norma, o teorema 1 toma a
seguinte forma:
Corolário 1 (Solução para t-norma do produto) Se T =produto,

1
se ϕA (x) < ϕB (y)
ψ(·) ( ϕA (x), ϕB (y) ) = ϕB (y)

se ϕA (x) ≥ ϕB (y)
ϕA (x)

Corolário 2 (Solução para t-norma do mı́nimo) Se T =mı́nimo,
(
ψ(∧) ( ϕA (x), ϕB (y) ) =

1

se ϕA (x) ≤ ϕB (y)

ϕB (y)

se ϕA (x) > ϕB (y)

2. Metodologia
2.1. Regra de composição/Analogia com a inferência bayesiana
No método proposto, pretende-se obter informações sobre a variável X com
base em Y , uma previsão de X. Ao observar este problema a partir de relações
fuzzy (eq. 3), que obtém informações sobre o conjunto B com base em informações sobre A através da implicação (ϕA =⇒ ϕB ), no problema em questão
esta implicação torna-se (Y =⇒ X).
Representando X e Y como as distribuições de possibilidade πX ≡ ϕB e
πY ≡ ϕA , a implicação torna-se “πY =⇒ πX ”. Como implicações são proposições lógicas condicionais do tipo “Se p então q”, é possı́vel denotar a função de
1 Se

num problema de relações fuzzy houver uma única solução, esta solução é a maximal.
Portanto, se não houver solução maximal possı́vel, não existe solução para o problema em
questão.
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pertinência da relação fuzzy ϕTR como a distribuição condicional de possibilidaT
des πX|Y
, pois representa o conhecimento sobre a variável X dada condicionada
à informação sobre a variável Y . Reescrevendo a fórmula (3) em função das
distribuições de possibilidades, tem-se:
n
o
n ³
´o
T
T
T
πX
(x) = sup πX|Y
(x|y) 4 πY (y) = sup T πX|Y
(x|y), πY (y) .
(4)
y

y

Observando a equação da distribuição conjunta de probabilidades,
PX,Y (x, y) = PX|Y (x|y) · PY (y),
e comparando seu lado direito com o termo “πX|Y (x|y) 4 πY (y)” da equação
(4), define-se
³
´
T
T
T
πX,Y
(x, y) = πX|Y
(x|y) 4 πY (y) = T πX|Y
(x|y), πY (y)

(5)

como a distribuição conjunta de possibilidades de X, Y . De forma análoga,
pode-se também definir
³
´
T
πX,Y
(x, y) = πYT |X (y|x) 4 πX (x) = T πYT |X (y|x), πX (x) .

(6)

é importante notar que as distribuições probabilı́sticas foram trocadas pelas
análogas possibilı́sticas (fuzzy) nas equações (5) e (6), e o operador de produto
foi trocado por uma t-norma T arbitrária.
Agora, observando a equação da distribuição marginal de possibilidades da
variável aleatória Y :
Z
PY (y) = P(y|x) · PX (x) dx,
x

e substituindo o operador de integral em y por supremo em y e comparando
com a equação (4), pode-se designar
© ¡
¢ª
© T
ª
πYT (y) = sup T πY |X (y|x), πX (x) = sup πX,Y
(x, y) ,
x

x

(7)

como a distribuição marginal de possibilidades de Y . πYT |X (y|x) é a distribuição
condicional de possibilidades de Y dado X, segundo a t-norma T = 4.
As interpretações da função de verossimilhança e das distribuições priori
e posteriori têm neste trabalho o mesmo significado que no caso bayesiano
(Seção 1.1.1).
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(b) Processo proposto.

Figura 1: Analogia entre os processos de inferência bayesiano e o proposto.
Dessa forma, os dois padrões de inferência são análogos, conforme a figura
1.
Nota-se também que na presente abordagem a priori π(x) e a função de
verossimilhança π(y|x) não dependem da t-norma T, pois suas expressões são
obtidas a partir do registro histórico em mãos. Para um conjunto de dados de
exemplo, explica-se como obtê-las na seção 3.1.

2.2. Obtendo a distribuição posteriori
Como será visto adiante, existem duas formas possı́veis de se obter a distribuição posteriori π T (x|y). Com base em alguns argumentos, apenas uma
das duas formas será escolhida.
2.2.1

Forma 1: Utilizando a Regra de Composição

Lembrando que a equação (4),
© ¡
¢ª
Condição 1: π(x) = sup T π T (x|y), π T (y) ,
y

(8)

é apenas uma reinterpretação da equação relacional (3), pode-se, utilizando o
teorema 1, determinar π T (x|y) em função de π(x) e π T (y).
Assim, é possı́vel obter a primeira fórmula para a distribuição posteriori,
denotada por π1T (x|y):
¡
¢
π1T (x|y) = ψT π T (y), π(x) .
2.2.2

(9)

Forma 2: Forçando a consistência da distribuição conjunta

Procura-se por soluções em que haja consistência entre as duas formas de
definir a distribuição conjunta, ou seja, que as eqs. (5) e (6) sejam iguais:
¡
¢
Condição 2: ∀x, y, T π T (x|y), π T (y) = T (π(y|x), π(x))

(10)
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As distribuições posteriori π T (x|y) que satisfazem a condição 2 (eq. 10)
acima, são os elementos “z” do conjunto
©

¡
¢
ª
z ∈ [0, 1] : T z, π T (y) = T (π(y|x), π(x)) .

(11)

Como se procura apenas pela “maior” posteriori (ou solução maximal, no
contexto de relações fuzzy), toma-se o supremo entre as soluções do conjunto
definido na eq. 11 acima (ou seja, toma-se supremo em z), de forma a obter z̄:
©
¡
¢
ª
z̄ = sup z ∈ [0, 1] : T z, π T (y) = T (π(y|x), π(x)) ,
z

e, pela pela monotonicidade da t-norma T (Lapointe e Bobée, 2000, p. 128),
©
¡
¢
ª
z̄ = sup z ∈ [0, 1] : T z, π T (y) ≤ T (π(y|x), π(x)) .
z

(12)

Representando o conjunto da equação 12 acima através da notação do teorema 1:
¡
¢
z̄ = ψT π T (y), T (π(y|x), π(x)) .
(13)
A equação 13 permite obter a “maior solução” z̄ utilizando o mesmo teorema 1 que foi utilizado na “forma 1” (seção 2.2.1), pois ambas estão definidas
utilizando o conjunto ψT .
Assim, a eq. 13 é a segunda forma de se obter a distribuição posteriori:
¡
¢
π2T (x|y) = ψT π T (y), T (π(y|x), π(x)) .
2.2.3

(14)

Escolhendo entre as duas soluções

Duas formas de obter a distribuição posteriori π(x|y) foram obtidas, respectivamente π1T (x|y) (9) e π2T (x|y) (14), ambas em função do conjunto ψT
(teorema 1).
A escolha entre as soluções π1T (x|y) e π2T (x|y) leva dois fatos em consideração:
1. Conforme a observação abaixo, nem toda posteriori obtida através da
“Forma 1”, ou seja, que satisfaça a condição 1 (eq. 8) satisfaz a condição
2 (eq. 10);
2. Por outro lado, mostra-se (teorema 2) que toda posteriori obtida pela
“Forma 2”, ou seja, que satisfaça a condição 2 (eq. 10) satisfaz também
a condição 1 (eq. 8).
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Observação: Uma posteriori π1T (x|y) dada pela eq. 9, solução maximal que
satisfaz a condição 1 (eq. 8), em geral, não satisfaz a condição 2 (eq. 10).
Mostra-se este resultado através de um contra-exemplo:
(·)

Suponha a t-norma do produto, e a posteriori π̂1 (x|y) dada pela eq. 9,
(·)
que por construção satisfaz a condição 1 8. Seja π̂1 (x|y) tal que:
1. ∀x, y, π(x) ≥ π (·) (y) > 0
2. Existe x̄ tal que, ∀y, π(x̄) > π (·) (x̄, y)
Aplicando o corolário 1 à equação 9 (e usando o item 1 acima), obtém-se
uma distribuição posteriori contı́nua:
π(x)
(·)
π̂1 (x|y) = (·)
.
π (y)
(·)

Resta saber se a distribuição posteriori π̂1 (x|y) satisfaz a condição 2
(·)
(eq. 10). Aplicando π̂1 (x|y) no ponto x̄ no lado esquerdo da condição 2,
³
´
(·)
(·)
T π̂1 (x̄|y), π (·) (y) = π̂1 (x̄|y) · π (·) (y)
³
´ µ π(x̄) ¶
(·)
T π̂1 (x̄|y), π (·) (y) =
· π (·) (y) = π(x̄) > π (·) (x̄, y).
π (·) (y)
³
´
(·)
Então T π̂1 (x|y), π T (y) 6= π (·) (x, y) para algum x, ou seja, a condição 2 (eq. 10) não foi satisfeita. Dessa forma, foi obtida uma poste(·)
riori π̂1 (x|y) que satisfaz a condição 1 (eq. 8) mas que não satisfaz a
condição 2 (eq. 10).

Teorema 2 Uma posteriori π2T (x|y) dada pela equação (14), solução maximal
que satisfaz a condição 2 (eq. 10), sempre satisfaz a condição 1 (eq. 8).
Prova: 1 Demonstração: Suponha π2T (x|y) uma distribuição posteriori dada
pela eq. 14. Por construção ela satisfaz a condição 2 (eq. 10):
¡
¢
T π2T (x|y), π T (y) = T (π(y|x), π(x)) = π T (x, y)
©
ª
Tomando supremo em y e substituindo π(x) = supy π T (x, y) (eq. 7),
© ¡
¢ª
©
ª
sup T π2T (x|y), π T (y) = sup π T (x, y)
y

y

© ¡
¢ª
sup T π2T (x|y), π T (y) = π(x),
y

donde se conclui π2T (x|y) satisfaz a condição 1 (eq. 8).

126

Bacani & Barros

Escolha pela “Forma 2” de obter a posteriori:
Com base na observação acima e no teorema 2, escolhe-se obter sempre
a distribuição posteriori através da “Forma 2” (eq. 14). Denota-se, então, a
partir de agora π2T (x|y) = π T (x|y), ou seja:
¡
¢
π T (x|y) = ψT π T (y), T (π(y|x), π(x)) ,
(15)
onde ψT (a, b) = supz∈[0,1] {z : T (a, z) ≤ b}
A seguir, são obtidas as distribuições posteriori de possibilidade acima
para os casos particulares de t-norma do produto e mı́nimo, respectivamente,
π (·) (x|y) (corolário 1) e π (∧) (x|y) (corolário 2).
Posteriori π (·) (x|y), t-norma=produto:
Aplicando o corolário 1 para ϕA (x) = π (·) (y) e ϕB (y) = π(y|x) · π(x),


1
se π (·) (y) < π (·) (x, y)
π (·) (x|y) = π(y|x) · π(x)

se π (·) (y) ≥ π (·) (x, y)

π (·) (y)
Como ∀x, y tem-se que pela eq. (7), π (·) (y) = supx {π (·) (x, y)} ≥ π (·) (x, y). Assim a parte onde a posteriori vale sempre “1”é descartada, logo:
π (·) (x|y) =

π(y|x) · π(x)
π (·) (y)

(16)

Posteriori π (∧) (x|y), t-norma=mı́nimo:
Aplicando o corolário 2 para ϕA (x) = π (∧) (y) e ϕB (y) = π(y|x) ∧ π(x),

1
se π (∧) (y) ≤ π (∧) (x, y)
π (∧) (x|y) =
π(y|x) ∧ π(x) se π (∧) (y) > π (∧) (x, y)
Da eq. (7), conclui-se que π (∧) (y) ≥ π (∧) (x, y). Dessa forma:

1
se π (∧) (y) = π (∧) (x, y)
π (∧) (x|y) =
π(y|x) ∧ π(x) se π (∧) (y) > π (∧) (x, y)

(17)

Comparação entre o processo de inferência proposto o bayesiano:
Conclui-se que, para o caso particular de t-norma do produto, a distribuição
posteriori π (·) (x|y) solução assume a forma (eq. 16):
π (·) (x|y) =

π(y|x) π(x)
,
supx {π(y|x) π(x)}
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onde π(x) é a distribuição priori e π(y|x) a verossimilhança. Nota-se a clara
semelhança entre esta expressão e a posteriori h1 (x|y) do caso bayesiano (eq. 1):
f (y|x) h0 (x)
,
f
(y|x) h0 (x) dx
x

h1 (x|y) = R

onde h0 (x) é a priori e f (y|x) a verossimilhança. Deve-se ressaltar a correspondência entre a distribuição priori (π(x) ∼ h0 (x)) e verossimilhança (π(y|x) ∼
f (y|x)) nos dois casos, o que permite notar mais claramente a analogia das
duas metodologias, conforme o ilustra a figura 1.

2.3. Resumo das equações da metodologia
Com o objetivo de facilitar a consulta, as equações utilizadas na metodologia
são reproduzidas a seguir.
π T (x, y) = T (π(y|x), π(x))

(18)

©
ª
π T (y) = sup π T (x, y) = sup {T (π(y|x), π(x))}

(19)

x

π (∧) (x|y) =
π (·) (x|y) =

x


1

se π (∧) (y) = π (∧) (x, y)

π (∧) (x, y)

se π (∧) (y) > π (∧) (x, y)

π (·) (x, y)
π (·) (y)

(20a)
(20b)

3. Exemplo
Nesta seção, as equações da metodologia (seção 2) serão aplicadas a um
conjunto de dados de exemplo, com o objetivo de ilustrar a metodologia proposta. Obtém-se, para um conjunto de dados de exemplo, as funções necessárias
para a aplicação do método: a distribuição priori π(x) (seção 3.1.1) e a função
de verossimilhança π(y|x) (seção 3.1.2). A distribuição posteriori é obtida na
seção 3.2, para a t-norma do mı́nimo (eq. 17) e produto (eq. 16).

3.1. Obtendo a priori e a verossimilhança a partir do registro histórico
A seção 2 dedicou-se a motivar a natureza do processo de inferência abordado, e a obter expressões analı́ticas em função da t-norma T para a distribuição
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posteriori. Falta agora aplicar estas expressões para a posteriori comportam-se
à algum registro histórico de exemplo e, a partir disso, obter a distribuição
priori π(x) e a verossimilhança π(y|x). Por fim, a partir dessas duas obtém-se
a posteriori.
3.1.1

Distribuição priori

Uma vez que esta a priori representa o comportamento da variável X do
problema independentemente da previsão Y , a informação sobre quais valores
são relevantes para a variável X (e com que pesos) pode ser fornecida, por exemplo, por um histograma. Escolhe-se um número fuzzy trapezoidal para modelar
a função de pertinência de πX (x), então é preciso os parâmetros (a, u, v, b) na

equação (21):
(x−a)


u−a



1
trapez(a, u, v, b)(x) =
(x−b)



v−b



0

se a ≤ x < u

se u ≤ x ≤ v

(21)

se v ≤ x < b
caso contrário

Suponha que se tenha disponı́vel a informação sobre a ocorrência dos valores
da variável X, e seja possı́vel construir um histograma utilizando estes dados.
A quantidade e o tamanho das barras do histograma foram ajustadas de forma
ótima pelo programa utilizado. Informações importantes também podem ser
obtidas a partir de um histograma cumulativo, que mostra de que forma o total
de valores estão distribuı́dos. O histograma usual e o cumulativo para os dados
de exemplo são mostrados a seguir na figura 2:

  







































   


 














  





Figura 2: Histograma usual (à esquerda) e cumulativo (à direita) da variável
X, usados para obter a distribuição priori πX (x).
Um histograma cumulativo pode servir de grande ajuda, pois informa mais
facilmente o quanto cada uma das barras contribui na quantidade total de
pontos. Para obtê-lo, é preciso escolher os parâmetros a, u, v e b de acordo
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com a equação (21). Observando o histograma cumulativo da figura 2, nota-se
que a maior quantidade de valores (o maior salto do histograma cumulativo)
ocorre entre os valores X = 5 e X = 8 (40% dos valores está neste intervalo,
pois a porcentagem varia de 40 a 80%).
Assim, escolhe-se que u = 5 e v = 8. De forma a englobar os outros valores,
escolhe-se a = 2 e b = 10. Então, a distribuição priori, πX (x), é descrita pelo
número fuzzy trapezoidal de parâmetros (2, 5, 8, 10). Substituindo o valor na
equação (21), obtém-se:

(x−2)


 3


1
πX (x) = trapez(2, 5, 8, 10)(x) =
 (10−x)


2



0

3.1.2

se 2 < x < 5
se 5 ≤ x ≤ 8
se 8 < x < 10

,

(22)

caso contrário

Função de verossimilhança
Previsão Y

y = x +2

10

y = 23 x +2

8.7
8

y = 13 x +2

6

4
3.3

2

2

4

6

8

10

Medida X

Figura 3: Gráfico X ×Y , utilizado para obter a função de verossimilhança πY |X
Levando em consideração que este conjunto representa a relação entre as
medidas X e as previsões Y do problema, os parâmetros são obtidos a partir
de análises de um gráfico X × Y , de forma que cada par ordenado (x∗ , y ∗ )
corresponde à medida x∗ e sua previsão y ∗ .
Para obter os parâmetros do conjunto πY |X a partir da figura 3, é necessário
o ajuste linear de mı́nimos quadrados dos dados e duas retas-limite (uma inferior e outra superior, em tracejado) que englobam os pontos experimentais.
As citadas “retas-limite” da figura 3 são obtidas aumentando ou diminuindo
o coeficiente linear do ajuste linear até que se consiga englobar todos os pontos
experimentais, e, em seguida, fornecer maior ou menor “folga” conforme a
qualidade do ajuste linear (quanto melhor o ajuste, menor a folga).
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As retas-limite definem na verdade o suporte da função de verossimilhança.
Isto significa que somente os pares (x, y) que estiverem entre as duas retas pontilhadas têm possibilidade (valor de pertinência da verossimilhança) positivos.
Pela figura, conclui-se que os pares que têm maior possibilidade (que têm possibilidade “1”) são os que pertencem ao ajuste linear do gráfico. Então modelar
a verossimilhança pode resumir-se a determinar (1) as fronteiras (inferiores e
superiores) de valores relevantes e (2) quais os valores de máxima possibilidade.
Pode-se utilizar portanto um número fuzzy triangular, que é simplesmente um
número fuzzy trapezoidal (eq. (21)) com u = v (ou seja, com um único valor
que têm pertinência “1”), de forma que:
1. As retas-limite superiores e inferiores da figura 3 forem os limites superiores e inferiores do número fuzzy triangular (respectivamente a e b) em
questão;
2. O ajuste linear da figura 3 corresponda ao valor máximo do número
triangular u.
Um número triangular genérico é dado pela equação:

(y−a)


 u−a
triang(a, u, b)(y) =

(y−b)
 u−b



0

se a ≤ y < u
se u ≤ y < b

(23)

caso contrário.

Dessa forma, pode-se definir a função de verossimilhança a partir de informações de um gráfico. Para este exemplo, substituindo u = 23 x + 2, a = x3 +2
e b = x + 2 no número fuzzy triangular genérico (eq. 23), obtém-se2 :

(y−2)


3 − 3 x
πY |X (y|x) =

se y − 2 ≤ x ≤ 32 (y − 2)

3 (y−2) − 1 se 32 (y − 2) ≤ x ≤ 3(y − 2) .
 x


0
caso contrário

(24)

3.2. Posteriori para caso particular de previsão
Suponha que o especialista informe sobre a variável X a previsão Y = 4.
Deseja-se obter a distribuição posteriori de X dada essa informação, para a
2 Como

nesta aplicação recebe-se sempre um valor de y e se trabalha com uma função de
x, na eq. (23)isola-se os intervalos da expressão em termos da variável x.
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distribuição priori e a função de verossimilhança obtidas no caso particular de
registro histórico (eqs. (22) e (24), obtidas na seção 3.1).
A função de verossimilhança πY |X (y|x) (24), para a previsão y = 4 fica:

6


3 − x se 2 ≤ x ≤ 3
πY |X (4|x) = x6 − 1 se 3 < x ≤ 6 .
(25)



0
caso contrário
πY X(4 x)
|

|

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

x
2

3

4

5

6

Figura 4: Gráfico da função de verossimilhança πY |X (y|x), para o caso particular de previsão (eq. 25).
A função de verossimilhança, eq. (25), pode ser vista como: dada a previsão
Y = 4, os valores que se espera para a variável X estão em torno de X = 3
(que é o valor com maior grau de pertinência). A distribuição dos valores em
torno de X = 3 não é simétrica, pois à esquerda tem-se um intervalo de valores
com pertinência maiores que zero (entre 2 e 3) menor do que à direita (entre 3
e 6). Nota-se também que o crescimento (entre 2 e 3) e o decrescimento (entre
3 e 6) ocorrem de forma não linear.
Conforme a seção 1.1, a distribuição posteriori pode ser vista como um
“acordo” entre a informação da função de verossimilhança e a da distribuição
priori. Para a previsão Y = 4, a verossimilhança de Y (eq.25) informa que o
valor de X esperado é em torno de 3, com uma maior tolerância para valores
maiores do que para menores que 3. Mas qual a relevância destes valores com
relação à variável X, ou seja: qual sua relevância com relação à priori? Por
exemplo, de acordo com a verossimilhança, o valor mais relevante é X = 3.
Só que este valor não é tão relevante (no sentido de comum, frequente) para a
variável X, pois πX (3) = 1/3 (eq. 22). Então, pode-se dizer que dificilmente o
valor X = 3 seria o mais relevante da distribuição posteriori πX|Y (x|4), pois o
citado “acordo” que origina a posteriori deve levar em consideração a relativa
baixa relevância deste valor para a distribuição priori.
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A seguir, são realizados os cálculos da distribuição posteriori para os dois
casos de t-norma.
3.2.1

Posteriori em Y=4, t-norma=produto (·)
Definições da distribuição priori e da função de verossimilhança

De acordo com eq. (22) e (25):

(x−2)

se 2 < x < 5
 3


1
se 5 ≤ x ≤ 8
πX (x) = (10−x)

se 8 < x < 10

2



0




3 −
πY |X (4|x) =

6
x



0

6
x

se 2 ≤ x ≤ 3

−1

se 3 < x ≤ 6
caso contrário

caso contrário

i. Obtendo a distribuição conjunta
Partindo da fórmula (18):
 2
x −4x+4


x

πX,Y (x, 4) = πX (x) · πY |X (4|x) =

−x2 +8x−12
3x


6
−
1
x

se 2 ≤ x ≤ 3
se 3 ≤ x ≤ 5

(26)

se 5 ≤ x ≤ 6

ii. Obtendo a marginal de Y
Substituindo (26) na fórmula (19):
πY (4) = sup {πX,Y (x, 4)} ,
x
¾
½
¾
½
¾¶
µ
½ 2
−x + 8x − 12
6
x − 4x + 4
, sup
sup
−1
πY (4) =max sup
x
3x
3≤x≤5
5≤x≤6 x
2≤x≤3
µ
¶
1 1 1
1
πY (4) =max
, ,
=
(27)
3 3 5
3
iii. Obtendo a distribuição posteriori
Dividindo a eq. (26) por (27) (de acordo com eq. (20b)), obtém-se a distribuição
(·)
posteriori πX|Y (x|4):
 2
3(x −4x+4)

se 2 ≤ x < 3

x

2
(·)
−x
+8x−12
πX|Y (x|4) =
(28)
se 3 ≤ x < 5
x


 18
se 5 ≤ x < 6
x −3
O gráfico da posteriori de X no caso fuzzy, para o caso da t-norma do
produto (28), é mostrada na figura 6(a).
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Posteriori em Y=4, t-norma=mı́nimo (∧)

As funções utilizadas são as mesmas dos cálculos para a t-norma do produto,
ou seja, eq. 22 para a priori e 25 para a verossimilhança.
i. Obtendo a distribuição conjunta
A distribuição conjunta para a t-norma do mı́nimo em Y = 4, πX,Y (x, 4),
exige o cálculo de mı́nimo entre as duas funções. Esta é uma tarefa que aqui
será feita graficamente (Fig. 5), mas pode também ser feita de forma analı́tica.
πY X(4 x)
|

1

|

πX(x)

0.8

0.6

0.4

0.2

0

x
2

3.77

6

10

Figura 5: Figura que possibilita obter graficamente a distribuição conjunta de possibilidades
para a t-norma do mı́nimo.

A figura 5 acima destaca o mı́nimo entre as duas funções, πY |X (4|x) entre
2 e 3.77 e πX (x) entre 3.77 e 6, ou seja:

x−2


 3
πX,Y (x, 4) = x6 − 1



0

se 2 ≤ x ≤ 3.77
(29)

se 3.77 ≤ x ≤ 6
caso contrário

ii. Obtendo a marginal de Y
Substituindo (29) na fórmula (19):
µ
πY (4) = sup {πX,Y (x, 4)} = max
x

πY (4) =max

µ

½
sup

2≤x≤3.77

¶
6
6
1.77
,
−1 =
−1
3
3.77
3.77

x−2
3

¾

½
,

sup
3.77≤x≤6

iii. Obtendo a distribuição posteriori

¾¶

6
−1
x

(30)
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6
Utilizando as eqs. (29) e (30), nota-se que πX,Y (3.77, 4) = 3.77
− 1 = πY (4).
Então, por (20a), a distribuição posteriori para a t-norma do mı́nimo é:


x−2


3



1
(∧)
πX|Y (x|4) =
6



x −1



0

se 2 ≤ x < 3.77
se x = 3.77

(31)

se 3.77 < x ≤ 6
caso contrário

O gráfico da posteriori de X para a previsão Y = 4 para a t-norma do
(∧)
mı́nimo, πX|Y (eq. 31), é mostrado na figura 6(b).
3.2.3

Comentários sobre o exemplo

Os gráficos das distribuições posteriori para as t-normas do produto e do
mı́nimo, respectivamente, calculadas nas seções 3.2.1 (eq. 28) e 3.2.2 (eq. 31),
utilizando distribuição priori (22) e função de verossimilhança (25) obtidas a
partir de um registro histórico na seção 3.1, são mostrados abaixo na figura 6.
πX Y(x 4)
( ·)
|

πX∧|Y (x|4)
(

|

)

1

1

0.8

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

0

x
2

3

3.46

4

5

6

0

x
2

3

3.77 4

5

6

(·)
(a) Posteriori, t-norma=produto, πX|Y
(x|4)

(∧)
(b) Posteriori, t-norma=mı́nimo, πX|Y
(x|4)

(eq. 28).

(eq. 31).

Figura 6: Distribuição posteriori para a previsão Y = 4, πX|Y (x|4), obtida a
partir da priori e da função de verossimilhança desta seção (respectivamente,
eqs. 22 e 24), para os dois casos de t-norma.
Na seção 3.2, após algumas considerações simples, parecia correto afirmar
que o valor X = 3 não seria o mais relevante da distribuição posteriori de X.
Tal intuição foi confirmada, ao perceber que o valor mais relevante (cuja
pertinência vale “1”) de ambas as distribuições posteriori (figuras 6(a) e 6(b),
acima) não é X = 3.
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Baseando-se nos valores mais relevantes de ambos os casos da posteriori,
“3.46” para a t-norma do produto e “3.77” para a do mı́nimo (ambos destacados em seus respectivos gráficos), conclui-se então que, de acordo com a
metodologia:
“Para uma previsão Y = 4 do especialista, o registro histórico sugere que se
espera que a variável X assuma um valor ligeiramente menor que o da
previsão.”

4. Conclusões
Propõe-se aqui um método de revisão de previsões utilizando registro histórico, que tem a vantagem de retornar soluções analı́ticas que têm uma grande
riqueza interpretativa (pelo fato do processo de inferência ser análogo ao bayesiano). Este artigo tem o objetivo de apresentar o assunto do ponto de vista
teórico e prático e motivar sua exploração e aplicação, visto que os cálculos
realizados no exemplo podem abranger uma grande gama de aplicações.
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Resumo. Neste trabalhado foi realizado um estudo comparativo da dinâmica
populacional dos 22 municı́pios do estado do Acre, utilizando o modelo logı́stico
de Verhulst e também um modelo baseado em um sistema de regras fuzzy. A
partir de dados existentes, se projetou a capacidade suporte de cada municı́pio
com o propósito de construir regras fuzzy capazes de reproduzir um modelo
matemático que também considera inibição no crescimento populacional. Considerações sobre recentes divisões de alguns municı́pios do estado (1992) foram
feitas de modo adequar os dados existentes à metodologia. Em seguida, foi
feito um estudo de erros para os dois modelos, sempre em relação aos dados do
IBGE. Finalmente, se verificou que ambos os modelos têm forte concordância
na previsão da população dos diversos municı́pios estudados, com ênfase na
cidade de Rio Branco.
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1. Introdução
Diversos trabalhos cientı́ficos da atualidade têm modelado matematicamente a dinâmica populacional de municı́pios do Brasil. Estes vão desde a
interpolação dos dados relativos a quantidade de residentes dessas localidades
até a utilização de ferramentas mais recentes como a lógica fuzzy, todos eles
na tentativa de “prever” o comportamento da população evoluindo no tempo
(Roveda et al., 2009; Rocha e Botta, 2009).
Há uma dificuldade inerente aos modelos matemáticos para retratar a
complexidade dos fenômenos envolvendo a dinâmica populacional, cujos parâmetros são obtidos a partir de experimentos e observações que estão sujeitos a
imprecisões e são elas que motivam a utilização da lógica fuzzy, que foi introduzida em 1965 por Zadeh. Ele propôs tal teoria quando trabalhava com problemas de classificações de conjuntos que não possuı́am fronteiras bem definidas,
ou seja, a transição entre a pertinência dos elementos de 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
(Barros e Bassanezi, 2010; Zadeh, 1965; Silva e Junior, 2011). Segundo Dias
(2006), uma ferramenta útil para modelagem de fenômenos cujo comportamento é parcialmente conhecido é o sistema dinâmico p-fuzzy.
Nesse contexto, este trabalho tem a finalidade de apresentar e comparar
modelos determinı́stico e fuzzy para a dinâmica populacional dos municı́pios
do estado do Acre. Efetuou-se a comparação do comportamento evolutivo das
populações utilizando o modelo determinı́stico Verhulst e um modelo obtido
por um sistema dinâmico p-fuzzy.
Com 22 municı́pios em todo o estado, o Acre possui ainda municı́pios
que possuem densidades demográficas mais baixas e o acesso a esses municı́pios
é feito somente de avião ou navegando pelos rios, como é o caso de Santa Rosa
do Purus, Jordão, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter. O municı́pio mais
populoso na região do Alto Juruá é Cruzeiro do Sul, com a segunda maior
população do estado. (Martins, 2009)
A situação muda bastante no leste acreano, na região da capital. A
ocupação humana é mais densa e há uma rede de ramais e rodovias que dão
suporte às atividades econômicas entre os municı́pios da região. A capital Rio
Branco é o municı́pio mais populoso, com seus 336.038 habitantes, aproximadamente 45, 8% da população do Acre. Nela se concentra a maior parte da
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infraestrutura administrativa do estado, dos serviços de saúde e de outros setores que polarizam a vida na região e em todo Estado. Esse quadro torna esse
municı́pio como alvo principal de ocupação e o centro atrativo da região. Essa
condição e os impactos gerados pelo atual contexto regional estão desencadeando um processo de crescimento com alterações em sua estrutura urbana. Ao
longo da rodovia BR 317 que segue para o oeste, há muitas fazendas, além de
municı́pios mais novos como Senador Guiomard e Capixaba. (Secretaria, 2011;
Martins, 2009)
Na região do alto Acre estão localizadas Xapuri, Epitaciolândia e Brasiléia, que ali define a fronteira internacional com a Bolı́via. Seguindo para
o Oeste, na mesma região, se encontra Assis Brasil, municı́pio localizado na
trı́plice fronteira com Bolı́via e Peru (Martins, 2009).

2. Metodologia
2.1. Considerações sobre os dados de população do estado
do Acre
Dez municı́pios acrianos foram criados pelo decreto assinado pelo governador Edmundo Pinto em 28 de abril de 1992. Dessa forma, não se obteve
dados populacionais deles nos anos de 1980 e 1991. Além disso, a criação desses
novos municı́pios no estado do Acre provocou uma forte mudança no comportamento das populações de todos envolvidos na reorganização territorial, fazendo
com que elas estagnassem ou diminuı́ssem entre os censos do IBGE de 1991 e
1996. Para verificar o impacto dessas divisões nas populações dos municı́pios
desmembrados para a formação de outros, observou-se que Cruzeiro do Sul
possuı́a 66.603 habitantes em 1991 e no censo de 1996 passou a ter apenas
56.705 habitantes.

2.2. Modelos matemáticos
2.2.1

Modelo logı́stico clássico

O estudo da evolução das populações será feito por meio do clássico
modelo de Verhulst dado pela equação:
µ
¶
dP (t)
P
= λP 1 −
(1)
dt
K
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sendo que, λ é a taxa de crescimento intrı́nseca e K é a capacidade suporte da
população p(t).
Como é bem conhecido (Barros e Bassanezi, 2010; Bassanezi, 2002) para
o modelo de Verhulst a capacidade suporte K é caracterizada através da taxa
máxima de crescimento: a taxa máxima de crescimento se dá no momento em
que a população atingir o valor da metade da capacidade suporte K/2.
Os valores de cada K para os diversos municı́pios foram obtidos pelo
método de Ford-Walford (Bassanezi, 2002), que consiste em ajustar uma reta
que descreve como as populações consecutivas estão relacionadas, a partir dos
dados de população obtidos
Pt+1 = f (Pt ) = m.Pt + b.
Para encontrar o valor de equilı́brio, basta determinar a intersecção desta
reta com a bissetriz y = x, uma vez que estamos supondo que, no valor-limite,
a população permanece constante, isto é Pt+1 = Pt . Para que a estimativa de
K, dada por esse método, seja satisfatória, é necessário que sejam conhecidos
nı́veis populacionais do perı́odo no qual a taxa de crescimento já começou a
diminuir, próximo do final do processo.
A taxa λ foi obtida através de modificações na fórmula do crescimento
logı́stico
´
 ³
K
−
1
P0
1

λ = − ln P0 .
(2)
t
K − P0
para cada ano e o valor utilizado para o municı́pio é a média aritmética dos
valores calculados para o mesmo perı́odo utilizado na estimativa da capacidade suporte. Os parâmetros λ’s de cada municı́pio estão nas legendas dos
respectivos gráfico de evolução da população na seção 3.
2.2.2

Modelo logı́stico fuzzy

A lógica fuzzy trabalha com base em conceitos e situações incertos (Barros e Bassanezi, 2010). Com isso, os conjuntos fuzzy não possuem fronteiras
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. 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.
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Por exemplo, neste trabalho é usada a variável população de todos os
municı́pios que assume os estados: baixa negativa, muito baixa positiva,
baixa positiva, média baixa positiva, média positiva, média alta positiva, alta positiva e muito alta positiva.
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). O método de inferência utilizado neste trabalho é o de Mamdani (Barros e Bassanezi, 2010). 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 (população é muito baixa) ENTÃO (variação da população) é muito
alta positiva.
2. SE (população é média) ENTÃO (variação da população) é média positiva.
Para a modelagem fuzzy, feita aqui no sentido de estudo comparativo
com o de Verhulst e explicado acima, optou-se por um modelo do tipo p-fuzzy,
dado por Mamdani. Os sistemas p-fuzzy discretos têm a forma
(
Pk+1 = f (Pk )
(3)
t0 ∈ Rn dado
sendo f : Rn → Rn a função f (P ) = P + ∆P e ∆P ∈ Rn obtido por um
sistema baseado em regras fuzzy (Cecconello, 2006; Barros e Bassanezi, 2010;
Dias, 2006). Tanto o sistema p-fuzzy quanto o sistema iterativo utilizam controladores fuzzy que são construı́dos a partir de um sistema baseado em regras
fuzzy que têm como variáveis de entrada população P e de saı́da variação da
população (∆P ) (Cecconello, 2006).
Neste trabalho, utilizou-se a variação relativa anual P1 . dP
dt da população
e a respectiva capacidade suporte, obtida pelo método de Ford-Walford, para
construir as bases de regras. A variável linguı́stica variação da população é
a saı́da do sistema baseado em regras fuzzy utilizado no sistema dinâmico pfuzzy e após a defuzificação pelo centro de massa (Cecconello, 2006; Barros e
Bassanezi, 2010), obtém-se o valor de ∆P citado acima. Os conjuntos fuzzy
adotados foram todos do tipo trapezoidais e todos os modelos fuzzy foram
simulados no ambiente Matlabr .
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A tı́tulo de exemplo, serão feitos tanto o modelo determinı́stico como o
fuzzy, com detalhes, para o municı́pio de Rio Branco.

2.3. Municı́pio de Rio Branco
Para calcular a capacidade suporte do municı́pio de Rio Branco pelo
método de Ford-Walford, utilizou-se a tabela 1 que mostra as duas sequências
de dados de população de Rio Branco. A partir disso, calculou-se os parâmetros
da reta de regressão desses dados, obtendo a reta y = 0, 9222x + 57176 e, logo
após, se obteve a interseção dessa reta com a reta y = x, encontrando o valor
de população de 734.910 habitantes que é o valor da capacidade suporte do
municı́pio de Rio Branco.
Tabela 1: Dados de população de Rio Branco-AC: população correta e população deslocada no tempo.
População original População deslocada
83977
117101
117101
197376
197376
227438
227438
253059
253059
290639
290639
336038
Para o modelo logı́stico clássico calculou-se os parâmetros λ’s, através
da fórmula 2, para os anos que possuı́am valor de população de 1980 a 2010
e foram encontrados os valores apresentados na tabela 2. O valor do crescimento intrı́nseco utilizado foi a média aritmética dos valores da referida tabela,
0, 047058. O segundo parâmetro surge da solução do problema de valor inicial
(PVI), combinando a equação diferencial 1 com a condição inicial P0 = 83.977
chega-se ao valor de c = 7, 75133, resultando na função logı́stica:
P (t) =

734.910
.
1 + 7, 75133.e−0,047058.t

(4)

Para o modelo logı́stico fuzzy, foram calculadas as variações relativas
anuais dos dados disponı́veis para serem utilizadas na variável linguı́stica variação da população, os respectivos intervalos de quantidade de população e a
capacidade suporte auxiliou na elaboração da variável população. A base de
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regras foi a mesma para todos os municı́pios e está baseada nas hipóteses do
modelo de Verhulst, como por exemplo: Se a população é muito baixa, então
a variação da população é muito alta positiva.

Tabela 2: Valores do parâmetro λ para o municı́pio de Rio Branco.
Ano
λ
1980 0,038472123
1991 0,04980868
1996 0,04789615
2000 0,046795049
2007 0,043878675
2010 0,046911186

3. Resultados
Os valores de população obtidos pelos dois modelos matemáticos estudados nesse trabalho e os dados reais dos municı́pios (IBGE) foram organizados
em tabelas e separados por regional, assim como o gráfico da evolução temporal
que proporciona uma análise global de ambos os modelos.

3.1. Regional do Baixo Acre
A regional do Baixo Acre é a que possui maior quantidade de municı́pios,
sete no total, a capital Rio Branco pertence a ela e foi um municı́pio bastante
dividido no decreto de 1992, mas, apesar disso, manteve crescimento populacional e foi o único municı́pio para o qual conseguiu-se realizar a análise com
todos os dados desde 1980 a 2010.
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Tabela 3:

Comparação entre os dados do Censo (IBGE) do municı́pio de Rio Branco e os valores

da população obtidos pelos dois modelos com os respectivos erros Ed (erro determinı́stico) e Ef
(erro fuzzy)

Ano
1970
1980
1991
1996
2000
2007
2010

Censo
83.977
117.101
197.376
227.438
253.059
290.639
336.038

Determinı́stico
83.977
125.802
189.149
224.030
254.369
311.540
337.109

Ed
0
0,0743
-0,04168
-0,01498
0,000518
0,07191
0,00319

Fuzzy
83.977
124.911
188.722
221.448
251.668
302.634
325.911

Ef
0
0,0666
0,0438
0,0263
0,0055
0,0413
0,0301

Os municı́pios dessa regional, criados em 1992, no perı́odo de 1996 a 2010,
tiveram um forte crescimento populacional, Porto Acre cresceu 78%, Bujari
106, 6%, Capixaba 203, 5% e Acrelândia 98, 7%. A proximidade da capital é
um fator que colabora para esse rápido crescimento.
Tabela 4:

Comparação entre os dados do Censo (IBGE) do municı́pio de Porto Acre e os valores

da população obtidos pelos dois modelos com os respectivos erros Ed (erro determinı́stico) e Ef
(erro fuzzy)

Ano
1996
2000
2007
2010

Tabela 5:

Censo
8326
11418
13716
14806

Determinı́stico
8326
11418
13792
14735

Ed
0
-0,07252
0,00554
-0,00480

Fuzzy
8326
10437
13603
14682

Ef
0
-0,0859
-0,00824
-0,00838

Comparação entre os dados do Censo (IBGE) do municı́pio de Plácido de Castro e os

valores da população obtidos pelos dois modelos com os respectivos erros Ed (erro determinı́stico)
e Ef (erro fuzzy)

Ano
1996
2000
2007
2010

Censo
12101
15172
17258
17203

Determinı́stico
12101
14898
17064
17392

Ed
0
-0,01806
-0,01124
0,010986

Fuzzy
12101
15110
17527
17983

Ef
0
-0,0041
0,01559
0,04534
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Comparação entre os dados do Censo (IBGE) do municı́pio de Acrelândia e os valores

da população obtidos pelos dois modelos com os respectivos erros Ed (erro determinı́stico) e Ef
(erro fuzzy)

Ano
1996
2000
2007
2010

Tabela 7:

Censo
6308
7935
11520
12538

Determinı́stico
6308
8122
11400
12677

Ed
0
0,02357
-0,0104
0,01109

Fuzzy
6308
7988
11241
12594

Ef
0
0,00668
-0,02422
0,00447

Comparação entre os dados do Censo (IBGE) do municı́pio de Bujari e os valores da

população obtidos pelos dois modelos com os respectivos erros Ed (erro determinı́stico) e Ef (erro
fuzzy)

Ano
1996
2000
2007
2010

Tabela 8:

Censo
4101
5826
6543
8474

Determinı́stico
4101
5088
7309
8474

Ed
0
-0,12667
0,11707
0

Fuzzy
4101
5041
7139
8287

Ef
0
-0,13474
0,09109
-0,02207

Comparação entre os dados do Censo (IBGE) do municı́pio de Capixaba e os valores

da população obtidos pelos dois modelos com os respectivos erros Ed (erro determinı́stico) e Ef
(erro fuzzy)

Ano
1996
2000
2007
2010

Censo
2903
5206
8446
8810

Determinı́stico
2903
4811
8152
9100

Ed
0
-0,07587
-0,03481
0,03292

Fuzzy
2903
4655
8246
9348

Ef
0
-0,10584
-0,02368
0,06107
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Tabela 9:

Comparação entre os dados do Censo (IBGE) do municı́pio de Senador Guiomard e os

valores da população obtidos pelos dois modelos com os respectivos Erros Ed (Erro determinı́stico)
e (Ef Erro Fuzzy)

Ano
1996
2000
2010

Censo
14280
19761
20153

Determinı́stico
14280
18351
22112

Ed
0
-0,07135
0,09721

Fuzzy
14280
18875
22241

Ef
0
-0,04484
0,10361

Pelas tabelas 3–9 se pode perceber que os erros relativos dos valores
de população obtidos pelos dois modelos para todos os municı́pios ficam bem
próximos. Os erros do modelo determinı́stico dos anos de 1996 (1970 para Rio
Branco) e 2010 são iguais a zero porque foram utilizados para obtenção de
parâmetros da fórmula diferentemente do modelo fuzzy que utilizou apenas o
valor da população inicial, valores de variação relativa e a capacidade suporte,
resultando no erro de 2010 ser diferente de zero. O fato de haver uma quantidade maior de informações relativas a população de Rio Branco proporcionou
uma melhor estimativa da capacidade suporte e, consequentemente, o ajuste
dos modelos aos dados do censo.

(a) Rio Branco. K=734.910, T=2126 e λ =

(b) Porto Acre. K=17.072, T=2098 e λ =

0, 047058.

0, 135027.

Figura 1:

Evolução temporal da população dos municı́pios Rio Branco e Porto Acre, conforme

os modelos logı́sticos clássico e fuzzy.

A evolução temporal das populações dos municı́pios pertencentes a essa
regional, através dos modelos logı́sticos clássico e fuzzy, e os respectivos erros
relativos podem ser visualizados nos gráficos das figuras 1(a), 1(b), 2(a), 2(b),
3(a), 3(b) e 3(c).
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(a) Plácido de Castro. K=17.751, T=2060 e

(b) Acrelândia. K=18.227, T=2110 e λ =

λ = 0, 222833.

0, 10446.

Figura 2:

Evolução temporal da população dos municı́pios Plácido de Castro e Acrelândia,

conforme os modelos logı́siticos clássico e fuzzy.

(a) Bujari.

K=43.210, T=2175 e λ

0, 054321.

=

(b) Capixaba.

K=10.634, T=2060 e λ =

0, 197148.

(c) Senador Guiomard. K=22.630, T=2045 e
λ = 0, 229847.

Figura 3:

Evolução temporal da população dos municı́pios Bujari, Capixaba e Senador

Guiomard, segundo os modelos logı́sticos clássico e fuzzy. K é a capacidade suporte do municı́pio
e T é o ano em que a população alcança esse valor. λ é a taxa de crescimento intrı́nseca utilizada
no modelo clássico.
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3.2. Regional do Juruá

A regional do Juruá possui o segundo maior municı́pio em termos populacionais: Cruzeiro do Sul. Esse municı́pio junto com Mâncio Lima originaram
Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo no ano de 1992. Do
censo de 1991 ao de 1996 a população de Cruzeiro foi reduzida em 9.898 habitantes. Em contrapartida a esse declı́nio, no Censo do IBGE de 2000 voltou a
recuperar essa quantidade, atingindo 67.441 habitantes. Do Censo de 1996 a
2010, os municı́pios de Porto Walter e Rodrigues Alves cresceram aproximadamente 69% e Marechal Thaumaturgo cresceu aproximadamente 74%.

Tabela 10:

Comparação entre os dados do Censo (IBGE) do municı́pio Cruzeiro do Sul e os

valores da população obtidos pelos dois modelos com os respectivos erros Ed (erro determinı́stico)
e Ef (erro fuzzy)

Ano
1996
2000
2007
2010

Tabela 11:

Censo
56.705
67.441
73.948
78.444

Determinı́stico
56.705
64.705
74.792
77.678

Ed
0
-0,04057
0,01141
-0,00976

Fuzzy
56.705
65.208
75.971
78.177

Ef
0
-0,03311
0,02736
-0,00340

Comparação entre os dados do Censo (IBGE) do municı́pio Cruzeiro do Sul e os

valores da população obtidos pelos dois modelos com os respectivos erros Ed (erro determinı́stico)
e Ef (erro fuzzy)

Ano
1996
2000
2007
2010

Censo
8381
8295
13061
14200

Determinı́stico
8381
10290
13160
14099

Ed
0
0,24051
0,00758
-0,00711

Fuzzy
8381
10129
12965
13849

Ef
0
0,2211
-0,00735
-0,02472
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Comparação entre os dados do Censo (IBGE) do municı́pio Mâncio Lima e os valores

da população obtidos pelos dois modelos com os respectivos erros Ed (erro determinı́stico) e Ef
(erro fuzzy)

Ano
1996
2000
2007
2010

Tabela 13:

Censo
8.699
11.095
13.785
15.246

Determinı́stico
8699
10557
13850
15168

Ed
0
-0,04849
0,00472
0,00512

Fuzzy
8699
10511
13846
15388

Ef
0
-0,05262
0,00445
0,00934

Comparação entre os dados do Censo (IBGE) do municı́pio Porto Walter e os valores

da população obtidos pelos dois modelos com os respectivos erros Ed (erro determinı́stico) e Ef
(erro fuzzy)

Ano
1996
2000
2007
2010

Tabela 14:

Censo
5270
5485
8170
9172

Determinı́stico
5270
6278
8227
9099

Ed
0
0,14458
0,00698
-0,00796

Fuzzy
5270
6155
8062
8893

Ef
0
0,12215
-0,01322
-0,03042

Comparação entre os dados do Censo (IBGE) do municı́pio Rodrigues Alves e os

valores da população obtidos pelos dois modelos com os respectivos erros Ed (erro determinı́stico)
e Ef (erro fuzzy)

Ano
1996
2000
2007
2010

Censo
8501
8093
12428
14334

Determinı́stico
8501
19943
12714
13962

Ed
0
0,22859
0,03734
-0,02595

Fuzzy
8501
10065
12892
14252

Ef
0
0,24367
0,03734
-0,00572

Se pode observar pelas tabelas 10–14 que os erros relativos aos dados do
censo, tanto do modelo clássico quanto do fuzzy, ficaram bem próximos, porém
em determinados momentos ocorre um aumento súbito desses erros para os
Municı́pios de Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter no ano
de 2000. Isso ocorre pelo fato da taxa de variação média anual do crescimento
da população desses municı́pios sofrer mudança abrupta durante o perı́odo
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analisado, resultando que os modelos matemáticos utilizados não conseguem
acompanhar tal variação.
Verificou-se também que ao retirar o ano 2000 da análise, o erro máximo
cometido pelos modelos clássico e fuzzy foi de aproximadamente 4, 6%. A
evolução temporal dos modelos logı́sticos clássico e fuzzy para a regional do
Juruá são mostrados nas figuras 4(a), 4(b), 5(a), 5(b) e 6.

(a) Cruzeiro do Sul. K=85.880, T=2126 e

(b) Marechal Thaumaturgo.

λ = 0, 11312.

T=2098 e λ = 0, 112722.

Figura 4:

K=17140,

Evolução temporal da população dos municı́pios Cruzeiro do Sul e Marechal Thau-

maturgo, segundo os modelos logı́sticos clássico e fuzzy.

(a) Mâncio Lima. K=17.751, T=2175 e λ =

(b) Porto Walter. K=18.227, T=2110 e λ =

0, 083934.

0, 06398.

Figura 5:

Evolução temporal da população dos municı́pios Cruzeiro do Sul e Marechal Thau-

maturgo, segundo os modelos logı́sticos clássico e fuzzy.
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Evolução temporal da população do municı́pio Rodrigues Alves, segundo os modelos

logı́sticos clássico e fuzzy. K=29.479, T=2286 e λ = 0, 056978, onde K é a capacidade suporte do
municı́pio e T é o ano em que a população alcança esse valor. λ é a taxa de crescimento intrı́nseca
utilizada no modelo clássico.

3.3. Regional do Purus

A regional do Purus é formada por três municı́pios, Santa Rosa do Purus,
Manuel Urbano e Sena Madureira. Sena Madureira é o municı́pio mais populoso
dentre os três com quase 38 mil habitantes e o terceiro mais populoso do Estado.
Um fator que influencia na manutenção de uma densidade demográfica baixa
de Santa Rosa e Manuel Urbano são as condições de acesso a esses municı́pios.

Tabela 15:

Comparação entre os dados do Censo (IBGE) do municı́pio Manuel Urbano e os

valores da população obtidos pelos dois modelos com os respectivos erros Ed (erro determinı́stico)
e Ef (erro fuzzy)

Ano
1996
2000
2007
2010

Censo
5520
6374
7148
7989

Determinı́stico
5520
6104
7267
7825

Ed
0
-0,04236
0,01665
0,02053

Fuzzy
5520
6140
7399
8014

Ef
0
-0,03671
0,03512
0,00313
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Tabela 16:

Comparação entre os dados do Censo (IBGE) do municı́pio Sena Madureira e os

valores da população obtidos pelos dois modelos com os respectivos erros Ed (erro determinı́stico)
e Ef (erro fuzzy)

Ano
1996
2000
2007
2010

Tabela 17:

Censo
23330
29420
34230
37993

Determinı́stico
23330
25459
34772
37436

Ed
0
-0,13464
0,01437
-0,01466

Fuzzy
23330
25494
34835
37784

Ef
0
-0,13345
0,01767
-0,0055

Comparação entre os dados do Censo (IBGE) do municı́pio Santa Rosa e os valores

da população obtidos pelos dois modelos com os respectivos erros Ed (erro determinı́stico) e Ef
(erro fuzzy)

Ano
1996
2000
2007
2010

Censo
1633
2246
3948
4612

Determinı́stico
1633
2295
3882
4702

Ed
0
0,02182
-0,01672
0,01951

Fuzzy
1633
2236
3734
4521

Ef
0
-0,00445
-0,05421
-0,01973

Da mesma forma que acontece com os municı́pios do vale do Juruá,
existe uma mudança rápida na taxa de variação média da população de Sena
Madureira, fazendo com que os erros relativos assumam valores próximos de
13% no ano 2000, como pode ser visto na tabela 16.
Nos outros anos e nos demais municı́pios, o erro máximo cometido pelos
modelos matemáticos é, aproximadamente, 5, 4%. A evolução temporal dos
modelos logı́sticos clássico e fuzzy, para a regional do Purus são mostrados nas
figuras 7(a), 7(b), 8.
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(a) Manuel Urbano. K=93.375, T=2470 e

(b) Sena Madureira. K=51.913, T=2125 e

λ = 0, 026819.

λ = 0, 082366.

Figura 7:

Evolução temporal da população dos municı́pios Manuel Urbano e Sena Madureira,

segundo os modelos logı́sticos clássico e fuzzy. K é a capacidade suporte do municı́pio e T é o ano
em que a população alcança esse valor. λ é a taxa de crescimento intrı́nseca utilizada no modelo
clássico.

Figura 8:

Evolução temporal da população do municı́pio Santa Rosa do Purus, segundo os

modelos logı́sticos clássico e fuzzy. K=11.346, T=2108 e λ = 0, 102664, onde K é a capacidade
suporte do municı́pio e T é o ano em que a população alcança esse valor. λ é a taxa de crescimento
intrı́nseca utilizada no modelo clássico.

3.4. Regional do Alto Acre
Brasiléia é o municı́pio mais populoso da região do Alto Acre com aproximadamente 21,5 mil habitantes e Assis Brasil é o menos populoso com aproximadamente 6 mil habitantes. Xapuri e Epitaciolândia completam a região com
valores de população próximos a 16 mil e 15 mil habitantes, respectivamente.
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Tabela 18:

Comparação entre os dados do Censo (IBGE) do municı́pio Epitaciolândia e os

valores da população obtidos pelos dois modelos com os respectivos erros Ed (erro determinı́stico)
e Ef (erro fuzzy)

Ano
1996
2000
2007
2010

Tabela 19:

Censo
9255
11028
13433
15126

Determinı́stico
9.255
10668
13555
14958

Ed
0
-0,03264
0,00908
-0,01111

Fuzzy
9.255
10710
13787
15183

Ef
0
-0,02884
0,02635
0,00377

Comparação entre os dados do Censo (IBGE) do municı́pio Assis Brasil e os valores

da população obtidos pelos dois modelos com os respectivos erros Ed (erro determinı́stico) e Ef
(erro fuzzy)

Ano
1996
2000
2007
2010

Tabela 20:

Censo
2918
3490
5351
6072

Determinı́stico
2918
3693
5326
6105

Ed
0
0,05817
-0,00467
0,00543

Fuzzy
2918
3682
5307
6043

Ef
0
0,05501
-0,00822
-0,00478

Comparação entre os dados do Censo (IBGE) do municı́pio Basiléia e os valores da

população obtidos pelos dois modelos com os respectivos erros Ed (erro determinı́stico) e Ef (erro
fuzzy)

Ano
1996
2000
2007
2010

Censo
13955
17013
19065
21438

Determinı́stico
13955
15959
19481
20934

Ed
0
-0,06195
0,02182
-0,02351

Fuzzy
13955
16132
19752
21383

Ef
0
-0,05178
0,03603
-0,00257
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Comparação entre os dados do Censo (IBGE) do municı́pio Xapuri e os valores da

população obtidos pelos dois modelos com os respectivos erros Ed (erro determinı́stico) e Ef (erro
fuzzy)

Ano
2000
2007
2010

Censo
11956
14314
16016

Determinı́stico
11956
14641
15621

Ed
0
0,02284
-0,02466

Fuzzy
11956
14686
15463

Ef
0
0,02599
-0,0345

Ao observar as tabelas 18–21, da mesma forma que outras regionais, os
valores dos erros relativos no Censo de 2000 foram maiores que em outros anos e
de uma forma geral, as capacidades suportes estimadas para os municı́pios dessa
Regional apresentam valores bem superiores ao quantitativo populacional atual.
Dessa forma, eles ainda apresentam um crescimento relativamente acelerado.
A evolução temporal dos modelos logı́sticos clássico e Determinı́sticos para a
regional do Alto Acre são mostrados nas figuras 9(a), 9(b), 10(a) e 10(b).

(a) Epitaciolândia.
λ = 0, 041723.

Figura 9:

K=66.993, T=2.317 e

(b) Assis Brasil. K=13.911, T=2164 e λ =
0, 077181.

Evolução temporal da população dos municı́pios Epitaciolândia e Assis Brasil, segundo

os modelos logı́sticos clássico e fuzzy. K é a capacidade suporte do municı́pio e T é o ano em que
a população alcança esse valor. λ é a taxa de crescimento intrı́nseca utilizada no modelo clássico.
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(a) Brasiléia.

K=33.400, T=2175 e λ =

0, 060726.

(b) Xapuri.

K=20.432, T=2045 e λ

=

0, 083361.

Figura 10:

Evolução temporal da população dos municı́pios Basiléia e Xapuri, segundo o modelo

Logı́stico Clássico e o modelo Logı́stico Fuzzy. K é a capacidade suporte do municı́pio e T é o ano
em que a população alcança esse valor. λ é a taxa de crescimento intrı́nseca utilizada no modelo
clássico.

3.5. Regional do Tarauacá/Envira
A regional do Tarauacá/Envira possui três municı́pios, como na regional
do Purus. Tarauacá e Feijó são os maiores municı́pios dessa regional, em termos
populacionais, com mais de trinta mil habitantes cada um e para completar a
regional, o municı́pio de Jordão que possui somente, aproximadamente 6, 5 mil
habitantes.
As tabelas 22–24 apresentam as estimativas de população e os erros
relativos para os municı́pios dessa regional.

Tabela 22:

Comparação entre os dados do Censo (IBGE) do municı́pio Jordão e os valores da

população obtidos pelos dois modelos com os respectivos erros Ed (erro determinı́stico) e Ef (erro
fuzzy)

Ano
1996
2000
2007
2010

Censo
3.977
4.454
6.059
6.531

Determinı́stico
3.997
4.727
6.021
6.532

Ed
0
0,06129
-0,00627
0,00015

Fuzzy
3.997
4.593
5.903
6.444

Ef
0
0,03121
-0,02575
-0,01332
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Comparação entre os dados do Censo (IBGE) do municı́pio Feijó e os valores da

população obtidos pelos dois modelos com os respectivos erros Ed (erro determinı́stico) e Ef (erro
fuzzy)

Ano
1996
2000
2007
2010

Tabela 24:

Censo
22.142
26.722
31.288
32.311

Determinı́stico
22.142
26.220
31.147
32.446

Ed
0
-0,01879
-0,00451
0,00418

Fuzzy
22.142
26.036
31.173
32.200

Ef
0
-0,02567
-0,00368
-0,00344

Comparação entre os dados do Censo (IBGE) do municı́pio Tarauacá e os valores

da população obtidos pelos dois modelos com os respectivos erros Ed (erro Determinı́stico) e Ef
(erro fuzzy)

Ano
1996
2000
2007
2010

Censo
23715
26037
32171
35526

Determinı́stico
23715
28199
33925
35526

Ed
0
0,08304
0,05452
0

Fuzzy
23715
27717
33498
35152

Ef
0
0,06452
0,04125
-0,01053

Em relação às estimativas populacionais dos municı́pios de Jordão e Feijó
percebe-se que o erro relativo máximo, em módulo, foi de aproximadamente 6%
e em alguns anos ele ficou abaixo de 1% mostrando que o ajuste dos modelos
ficou satisfatório para esses dois municı́pios. Ressalta-se que as estimativas
das capacidades suporte para Feijó e Jordão foram 35.437 e 9.538 habitantes,
respectivamente, mostrando que, através desse método, a população desses
dois municı́pios estão com uma tendência de redução da taxa de crescimento.
A evolução temporal dos modelos logı́sticos clássico e fuzzy para a regional do
Alto Acre são mostrados nas figuras 11(a), 11(b) e 12.
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(a) Jordão.
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K=9.538, T=2.116 e λ

=

(b) Feijó. K=35.437, T=2073 e λ = 0, 13384.

0, 080132.

Figura 11:

Evolução temporal da população dos municı́pios Jordão e Feijó, segundo os modelos

logı́sticos clássico e fuzzy. K é a capacidade suporte do municı́pio e T é o ano em que a população
alcança esse valor. λ é a taxa de crescimento intrı́nseca utilizada no modelo clássico.

Figura 12: Evolução temporal da população do municı́pio Tarauacá, segundo o
modelos logı́sticos clássico e fuzzy. K=39.576, T=2170 e λ = 0, 11167, onde K
é a capacidade suporte do municı́pio e T é o ano em que a população alcança
esse valor. λ é a taxa de crescimento intrı́nseca utilizada no modelo clássico.

4. Conclusões
A recente criação de dez municı́pios acrianos resultou em uma grande
reordenação populacional no Estado do Acre e ao acompanhar a evolução temporal das populações municipais, verifica-se uma redução ou estagnação no
número de habitantes nos municı́pios divididos, entre os censos de 1991 e 1996,
com a exceção de Rio Branco, Manuel Urbano e Xapuri. Entretanto, percebeuse que nestes dois últimos houve redução sa população de 1980 a 1991. Esse
fato provocou uma estimativa errônea na capacidade suporte.
O efeito dessa divisão dos municı́pios impossibilitou o uso do método
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de estimativa da capacidade suporte e, consequentemente, da aplicação dos
modelos matemáticos a alguns municı́pios, ao serem utilizadas todas as informações disponı́veis desde 1980, pois ao ser aplicado o método, obteve-se
uma estimativa de capacidade suporte menor que a população atual, como por
exemplo, o municı́pio de Manuel Urbano possuı́a, em 2010, 7.989 habitantes
e a estimativa para capacidade suporte foi de, aproximadamente, 4.668 habitantes. Observou-se que isso ocorreu em todos os municı́pios que tiveram uma
diminuição da população ao longo do tempo observado. A solução encontrada
foi utilizar apenas os dados populacionais a partir de 1996 para todos os municı́pios exceto Rio Branco, que apesar de ter sido bastante dividido em 1992,
não apresentou estagnação ou déficit da população. Apesar disso, os modelos
matemáticos conseguiram estimar, de forma satisfatória, o número de habitantes de todos os municı́pios para os anos posteriores a 1996, como pode ser
visto na seção 3.
Mesmo após essa modificação, a estimativa da capacidade suporte para
os municı́pios de Tarauacá e Xapuri continuaram apresentando problemas,
então percebeu-se a existência de uma nova redução da população de Xapuri
entre os anos de 1996 a 2000 e que Tarauacá apresentou um crescimento muito
acelerado nesse mesmo perı́odo, apresentando um crescimento médio de aproximadamente 9, 8% de 2000 a 2007 para, aproximadamente, 23, 6% no perı́odo
seguinte, o que gerou um valor negativo de capacidade suporte. A solução
para esse problema foi a utilização de apenas os dados de popilação a partir
do ano 2000. Essa atitude é coerente com o método de Ford-Walford, porque
o mesmo requer que sejam utilizados apenas os dados finais de população, pois
é o perı́odo no qual a mesma está reduzindo o seu crescimento.
Para o municı́pio de Senador Guiomard, que também apresentava o
mesmo problema de estimativa da capacidade suporte, utilizou-se outra alternativa: excluiu-se os valores de contagem da população referentes aos anos
de 1996 e 2007, pois percebeu-se que, justamente nessas contagens, a população
diminui em relação ao valor do censo anterior, provocando uma distorção nas
estimativas. Ressalta-se que o ajuste desses municı́pios ficou razoável e essas
exclusões de dados foram realizadas somente para a estimativa da capacidade
suporte. As razões dessas reduções populacionais dos municı́pios de Xapuri e
Senador Guiomard, fora do perı́odo de 1991 e 1996, podem ser investigadas em
trabalhos futuros.
A partir da utilização do método de Ford-Walford, o valor da capacidade
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suporte K calculado para alguns municı́pios ficou muito próximo do valor inicial
de população. Dessa forma, como P0 é aproximadamente K/2, para todo P >
P0 a concavidade da curva gerada pelas simulações fica para baixo, mostrando
uma desaceleração do crescimento populacional. Uma justificativa para esse
fato é a reduzida quantidade de dados disponı́vel para a utilização do método
de estimativa da capacidade suporte.
A partir da visualização dos gráficos da evolução das populações no
tempo e das tabelas da seção 3, pode-se verificar a proximidade dos modelos matemáticos clássico e fuzzy com os dados reais de população no perı́odo
estudado e confirmar que ambos são eficientes para modelar a dinâmica populacional dos municı́pios do estado do Acre.

Referências
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