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Prefácio:
Faltando palavras e/ou tempo e convencendo o editor da inevitabilidade destes
fatos, nada melhor do que buscar aspiração em outras fontes. Daı́, selecionei meio
aleatoriamente os seguintes aforismos e pensamentos, com as atribuições que lhes
constam anotadas em meu Baú de Citações:
Charles Peskin:
Mathematical models in biology (and likewise in other ﬁelds) have many
diﬀerent uses. In some modeling, the goal is to be as realistic as possible,
so that the model can be used as a surrogate for the real system. Such
models should include all relevant details and are typically very complicated. Other models are designed to provide insight by isolating particular
mechanisms that may operate, albeit in disguised form, in real systems.
In constructing a model of this second, more idealized type, leaving out
certain features of reality is a positive virtue, since the purpose of the
model is to see how a restricted subset of real-life elements may interact
to produce part, but by no means all, of the phenomenology of the real
system. R.E.Lee de Ville – Ch.Peskin (Bull.Math.Biol.2008)
Anonimous:
A mathematician needs only pencil, paper and a wastebasket; a philosopher needs only a pencil and a paper.
Gilbert Strang (1999):
... because writing is very hard work if you seriously want to be read and
understood.
Johannes Kepler (1609):
Durissima est hodie condicio scribendi libros mathematicos.
Valentino Braitenberg:
Get used to a way of thinking in which the hardware of the realization
of an idea is much less important than the idea itself.
J.Komensky (Comenius séc.XV)
... de modo que as coisas superiores podem ser representadas por meio
das inferiores, as ausentes por meio das presentes e as invisı́veis por meio
das visı́veis
Mateus: (7-7)
Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á.
Stanislau Ulam: (1976)
“Mathematics will change. Instead of precise theorems, of which there
are now millions, we will have, ﬁfty years from now, general theorems and
vague guidelines and the individual proofs will be worked out by graduate
students or by computers. Mathematicians fool themselves when they
think that the purpose of mathematics is to prove theorems, without
regard to the broader impact of mathematical results. Isn’t it strange?”
(MUITO!!)
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John Littlewood:
A good mathematical joke is better, and better mathematics than a dozen
mediocre papers.
Eclesiastes (Salomão):
1:6 – O vento vai para o sul, e faz o seu giro para o norte; volve-se e
revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos.
1:15 – Aquilo que é torto não se pode endireitar; e o que falta não se
pode calcular.
8:17 – Então contemplei toda a obra de Deus, e vi que o homem não pode
compreender a obra que se faz debaixo do sol; por mais que trabalhe o
homem para descobrir, não a compreenderá; e, ainda que diga o sábio
que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar.
9:11 – Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem
dos valentes a vitória, nem tão pouco dos sábios o pão, nem ainda dos
prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor; porém tudo depende
do tempo e do acaso.
11:12 – Demais ﬁlho meu, atenta: não há limite para fazer livros, e o
muito estudar é enfado da carne.
JÓ 42:3 – Na verdade falei do que não entendia; cousas maravilhosas
demais para mim, cousas que eu não conhecia.
26:14 – Eis que isto são apenas as orlas dos Seus caminhos! Que leve sussurro temos ouvido dêle! Mas o trovão do seu poder, quem o entenderá?
Anônimo:
Every biologist is, at heart, a chemist.
And every chemist is, at heart, a physicist.
And every physicist is, at heart, a mathematician.
And every mathematician is, at heart a philosopher.
And every philosopher is, at heart, a biologist.
Aquilas de Paros (714 BC):
O problema com os fatos é a enorme quantidade deles!
Santo Agostinho – Summa Theologica I 50-4 e o Teorema do valor intermediário:
A noção de anjo pode ser continua ou descontı́nua, como ele quiser. Assim, um anjo pode estar em um lugar em determinado momento e em outro lugar tempos depois, sem que passe por nenhum lugar intermediário.
S. Kierkegaard
Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu.
N. Mandela
Sozinho vou mais rápido. Porém juntos, vamos mais longe.

Wilson Castro Ferreira Jr. – IMECC-UNICAMP.
Campinas, 19 de agosto de 2013
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Abstract. In recent years, there has been a concerted eﬀort to develop methods for estimating the scaling exponents of time series data, thus permitting
a characterization of their underlying dynamical behavior. This task becomes
rather inaccurate with data of limited length (less than 100 points), as is the
case in many ecological studies where observation time is constrained. In this
paper, an arithmetical growth in time window τ = 2n in considered for ecological time series. This slight alteration allows the adaptation of R/S analysis to
any ecological series, opening Hurst-Mandelbrot ideas to ecological diagnosis.

Key words: R/S analysis, Hurst exponent, time series length, time
windows length, biotic data.

1. Introduction
Abiotic (environmental) and biotic (life) parameters are constantly interacting and inﬂuencing each other. This simple premise permeates the development of Ecology and it has been the aim of innumerous ecological studies
to describe and explain how these interactions take place at individual, population, community and ecosystem levels. Statistical tests, however, frequently
1 maureaflynn@gmail.com
2 william
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show no correlation whatsoever among abiotic and biotic parameters. The explanation for the apparent lack of relation can be derived from the complexity of
mechanisms that deﬁnes biological interactions (see Flynn and Pereira, 2011).
The interactive parts inside an ecological system is numerous (high degree of
freedom) making it diﬃcult to understand its dynamics. In the mathematical
ﬁeld of dynamic and nonlinear systems such condition of multiple interactions
is present and relations between the parts concur throughout time and if the
result of a variable upon another is not directly proportional to the action
strength, the system is said to show nonlinear dynamics.
Hurst (1951) created the Rescaled Range Analysis (R/S analysis) studying time series of ﬂoods and droughts determined by rain and volume of the
Nile tributaries. The R/S analysis have been applied to ecological time series:
Arino and Pimm (1995) to 115 diﬀerent species (population counted annually
per a minimum of 25 years); Keitt and Stanley (1998), to American bird species
data from a period of 31 years, covering 3000 observation routes; Halley and
Stergiou (2005) to 344 ﬁshes landings, comparing the results with 431 terrestrial populations abundances. Those authors found a distinct exponent value
(Hurst exponent, H), revealing a variety of dynamics for ecological time series.
A serious problem for R/S analysis application and consequent attainment of
H value is the generally short length of ecological series data (Pilgram and Kaplan, 1999). Diﬀerent methodologies, such as H quantiﬁcation based on V /S
analysis, have been proposals to solve this diﬃculty but the validity for short
or irregular time series is questioned (Katsev and L’Heureux, 2003).
The aim of this article is to propose an adaption to H calculation in
order to adequate its application to ecological time series.

2. Objectives
– To describe the methodology to implement Rescaled Range Analysis Algorithm and obtain Hurst Exponent (H), some developments and applications
– To discuss the dependence of H on time series and time windows length
– To address the problem of extremely short time series (< 20 points) and
suggest alternative manner to apply R/S ratio in time windows that grow
arithmetically
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– To suggest a new interpretation to biotic data (population density) based
on ecology theory, complex systems and Hurst Exponent

3. Metodology: R/S analysis and Hurst exponent
The phenomenon of persistence, the occurrence of extended periods with
systematic deviations from the long-term mean, was ﬁrst considered in the
context of Nile ﬂoodings (Hurst, 1951). Often present in hydrological data
sets, it is quantiﬁed by calculating the Hurst exponent H, using the rescaled
range or R/S statistics (Mandelbrot and Ness, 1968). This is a prototypical
example of a long-term nonlinear measure. The application of R/S analysis
requires the implementation of an algorithm. Alluding to Hurst (1951) and his
hydrological studies in the Nile River, we have:
In a certain year t a reservoir receives a w(t) water amount and must
liberate part of it to maintain an acceptable water level. The average water
intake in r years is given by:
wτ =

τ
1
w(t)
τ t=1

The water accumulated in the reservoir as a function of the average water
amount liberated and received is:
X(t, τ ) =

t


(w(t) − wτ )

m=1

The diﬀerence between the water maximum and minimum amount accumulated, denoted by R, representing the required capacity to keep an average
outﬂow wτ as a function of an annual inﬂow w(t). For a reservoir that never
overﬂows or is empty, R represents the diﬀerence between the maximum and
minimum amount of water presents in the reservoir in a given t years time
period:
R = [ max

1≤t≤τ

τ

t=1

(w(t) − w(τ )) − min

1≤t≤τ

τ


(w(t) − w(τ ))]

t=1

Hurst divided R by the standard error to ﬁnd a dimensionless test quantity:

4

Flynn & Pereira


sτ =

1
(w(t) − w(τ ))2
τ τ

Empirically R/S is proportional to the observed time τ raised to a characteristic exponent, called later, by Benoit Mandelbrot, Hurst exponent (H).
H is obtained by plotting log-log of R/S(τ ) against the time window τ for the
scale relation:
(

R
)τ ∝ τ H
S

In the same year Feller (1951) demonstrated that a composed series of
variables identically distributed and with ﬁnite variance presents R/S value
that equals:
(

τ
R
)τ = ( )0.5
S
2

If Hurst scaling is found, the expected H values are 0 ≤ H ≤ 1 ; H < 0.5
means anti-persistent behavior, which is rarely observed in experimental data,
H = 0.5 is ordinary Brownian motion and H > 0.5 is fractional Brownian
motion with increasing persistence strength as H approaches 1. Persistence
as quantiﬁed by H is also strongly related to scaling in the autocorrelation
function and to the occurrence of extreme events.
Analyzing the Nile data, Hurst noticed that ﬂood years and drought
years followed no apparent pattern. The series, apparently not organized,
showed not random periods and H value could be related to a memory effect meaning that occurrence of drought years and ﬂood years depends on
what had happened the moment before. This phenomenon, called the ’Joseph
Eﬀect’ in allusion to the biblical passage where Joseph warned followers of an
oncoming seven years of abundance followed by seven years of scarcity, refers to
the memory deﬁned by Hurst. Nile ﬂoods deposit a large amount of sediment
in crop areas along the river margins, renewing soil fertility each year. Hurst
found H ≈ 0.7 for the Nile River ﬂooding system.
Therefore, R/S analysis scans events and denotes the existence of memory through H exponent value. H provides an exact measure of randomness in
any particular time series considered. H = 0 features an anti-persistent time
series, in other words, an event that occurs subsequently after will have a 100%
tendency of an opposite behavior; H = 1 indicates that the series is persistent,
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meaning that an event that occurs subsequently after will have a 100% tendency of maintaining the same tendency; when H = 12 the event is random, as
the Brownian motion, meaning it is not possible to predict the behavior of the
next event based on what has occurred in the past (Figure 1).

Figure 1: Time series with 1024 data points and respective values for H. a)
Anti-persistent time series, H = 0.006. b) Persistent time series, H = 1.006.
c) Random time series H = 0.508. In log-log plot, the ﬁrst three points were
out because we don’t have an expressive time windows length to calculate R/S.
Note in a) the time series consists in a true up-and-down behavior.
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Figure 2: Time series with 20 data points and respective values for H. a) Antipersistent time series, H = 0.038. b) Persistent time series, H = 1.033. c)
Random time series H = 0.968. In log-log plot, the ﬁrst four points were out
because we don’t have an expressive time windows length to calculate R/S.
Note that there is an inconsistency for H in a random time series, because
H = 0.968, diﬀerent from the expected value H = 0.50. This will be discussed
below.

Any given time series may exhibit a variety of autocorrelation structures.
For example, successive terms may show strong, moderate or no positive correlation with previous terms. The strength of these correlations provides useful
information about the inherent ’memory’ of the system.
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4. Results and Discussion
Hurst exponent is generally applied to series containing more than 1000
points and the uncertainty of the H measurement can decrease from 0.1 to
0.05 when good quality data are generated. However, in some ﬁeld conceived
data are relatively small and time series may present certain ’anomalies’ (such
as leaps, pulses or peaks), which may produce incorrect results (Katsev and
L’Heureux, 2003). For the standard R/S methodology, the rescaling is done
in τ time windows with geometric growth, with an τ = 2n format where
n = 1, 2, . . . , 10 generating τ = 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 (ﬁgures 1,
3a). The series must necessarily contain 1024 points for R/S analysis implementation. The log-log plot that reveals H value shows at least 10 points. Here
it is propose an arithmetical growth for ecological time window, τ = 2n inform,
where n = 1, 2, . . . , 512 generating τ = 2, 4, 6, 8, . . . , 512 (ﬁgures 2, 3b). This
slight alteration allows R/S analysis adaptation to any ecological series, even
the shortest ones, since the 10 points generated in the log-log plot is attainable
for 20 points size series.
R/S analysis with a τ = 2n time window can be easily applied for
ﬁnancial time series where data is continuously generated. Cajueiro and Tabak
(2007) demonstrated that stock market indices of developed countries presents
H ≈ 0.5, while in emerging countries H value is slightly higher (see Lim, 2008).
Investors seek certain patterns in stockprices for potential
gains. The gain can

Nt+1
− 1 ∗ 100%.
be quantiﬁed through the return rate
Nt
If R/S analysis is applied upon the daily quotation of a speciﬁc asset
(for example, NATU3) and expected return rate, it is possible to obtain Hurst
exponent (Figure 4). The asset assumes strong persistence, while the return is
very close to Brownian (random). Such results justify the fact that investments
in stock market are proﬁtable in medium and long-term. Immediate returns
are hard to obtain because the asset assumes near Brownian movement.
Ecological time series are not monitored as intensely as economics variables. In Brazil long-term ecological projects such as LTER (Long-Term Ecological Research) and LTREB (Long-Term Research in Environmental Biology)
are being implemented. Fact is, few long-term time series are available and this
condition restrains the interpretation of R/S analysis for short-term memory
with τ = 2n time windows.
R/S analysis was here adapted for Clethrionomys rufocans data ob-
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tained by Saitoh et al. (1997) considering 10 populations from 10 distinct areas
sampled annually in autumn, from 1963 to 1992, which generated exactly 30
points. H was obtained eliminating in an arbitrary manner the ﬁrst four time
windows in the log-log plot. A great variability in H was detected (Figure 5).

Figure 3: Simulated time series from normally distributed random values and
their respective time window length T = 1024. a) Time window with geometrical growth, τ = 2n where n = 1, 2, 3, · · · , 10 generating τ = 2, 4, · · · , 1024.
b) Time window with arithmetical growth, τ = 2n where n = 1, 2, · · · , 512
generating τ = 2, 4, 6 · · · , 1024. Note that with τ = 2n, R/S analysis ir run
with small number of windows (10), while in τ = 2n with a much larger number
of windows (512).
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Figure 4: a) NATU3 daily quotation and b) daily rate of return, with respective H considering 1024 points time series. Raw data extracted from
www.natura.com.br.

The species considered and, consequently, the population intra-speciﬁc
regulation mechanisms are the same. However, each population can be inﬂuenced by diﬀerent abiotic variables and/or inter-speciﬁc mechanisms unknown
initially, being possible to relate H variability to the diﬀerent ways in which
system parts may be concurring in each populations. If H = 12 , events are
independent and the series presents Brownian movement, denoting that the
population dynamics hardly could be modelled. If H = 1 or near, the population dynamics could be driven by some biotic or abiotic variables leading
possibly to short-term prediction.
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Figure 5: C. rufocans population density time series for 10 diﬀerent locations
(Saitoh et al., 1997) over a period of 30 consecutive years and Hurst exponents.
Each series did not reveal any apparent pattern, although H values varied from
0.5 ≤ H ≤ 0.1.

Two other interpretations are possible. In a rich ecosystem, as interacting parts are very diverse and events are independent due to high degree of
freedom, H = 12 is expected. Otherwise, a weak or nonexistent interactions
between variables and target variables dynamics related to few determinants,
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lead to the assumption that the considered ecosystems is simpler, and H = 12
is expected. Considering C. rufocans data (Saitoh et al., 1997), the persistency
could be related to an ecological law, for examples, Calder’s Law, (Calder,
1983) which states that large body size mammal species have longer population cycles. Since C. rufocans have small body size, population cycles would
be shorter and more intense within a time interval (high frequency cycles) and
revealing H ≈ 1.
When adjusting R/S analysis to ecological series some diﬃculties are
present. If the series is too short, memories are ephemeral, and events that
occurred in the near past may have no correlation with events that may occur
far away. However, analysis will present the characteristic H value for the series
length, which can reveal the existence of short-term memory. For short life cycle
organisms (bacteria or other small organisms), such as the rodent C. C.rufocans
mentioned above, the seemingly chaotic population ﬂuctuation ups and downs
can reveal a certain degree of correlation, even in trend apparently undetected.
H values could also be associated to ﬂeeting memories with transitory states of
a system. In dynamic systems the interacting parts compete with each other
and the diﬀerent values of H can reveal diﬀerent states of the same system.
The implementation of R/S analysis for short time window could be
dislocated through time in relatively long time series so that H would act as
continuous variable, and its value would carry the system diﬀerent transient
states, characterizing its dynamics.
It can be concluded that R/S analysis can be adjusted to any size time
series, without losing its fractals characteristics (ﬁgures 1, 2). It’s known a
relation between fractal dimension and Hurst exponent by the equation (Mandelbrot, 1982):
D =2−H
If H = 0, D = 2. In geometric sense, D = 2 means that an object ’ﬁlls’
all the two-dimensional space (a given area) (ﬁgures 1a, 2a); if H = 1, D = 1,
or in other words, the object ’ﬁlls’ all the one-dimensional space (a line) (ﬁgures
1b, 2b); other H values shown fractated values to fractal dimension, or in other
words, the object ’slightingly ﬁlls’ the two-dimensional space (H higher than
H = 1) or ’heavily ﬁlls’ the two-dimensional space (H smaller than H = 2)
(ﬁgure 1c).
But we have statistical problems, because of the length time series and

12

Flynn & Pereira

consequently the time window (ﬁgure 2c). By sorting true random values we
could expect H = 0.5 to any time series length, but computational tests show
that H converges to H = 0.5 when the time windows grows (Mesa and Poveda,
1993; Sánchez Granero et al., 2008). In mathematical notation:
E[

R(τ )
] = Cτ 0.5 when τ → ∞
S(τ )

This can be explained by the nature of random number. In a sequence
of true random numbers, sometimes we could see an apparently order (Mlodinow, 2009) inside a long time series by drawing random numbers the and R/S
methodology certify that H = 0.50 only for longer and longer time windows.
So, by considering that time window grows arithmetically in our proposition,
the equality above should be taken account.
And due to short-term memory (ephemeral memory) others implications
have to be taken into account when interpreting results. R/S analysis may reveal states of a system that changes over time (e.g. in ﬁnancial assets) or
allows the characterization of a variable inserted in diﬀerent systems (e.g. rodents? densities), suﬀering diﬀerent degrees of interactions. Its concepts from
statistical-physics were highly successful in revealing important aspects of economics and other sciences, and can, therefore, encourage the development of
an index that synthesizes the operation of a same variable within a system and
provides clues of the system towards this same variable.

5. Conclusion
Although Hurst exponent is an indicator highly applied in economy, it
has been almost forgotten by ecology, mostly because of its dependence on long
time series, which for biotic ecological data are, in most cases, short. Trough
the assessment of particularities of the Rescaled Range Analysis algorithm,
some reasons arises. Hurst exponent can be an eﬃcient tool in revealing some
aspects of population density data. It can measure the role played by certain
variable in an ecosystem, since highly complex systems in which a great source
of inﬂuences (biotic and abiotic) are expected, leads us to a rich ecosystem
(H = 12 ), while if some trend in time series (H = 12 ) appears, a reduce number
of interactions is perceived leading to a simpler and predictable system (until
H = 1 or H = 0). It is suggest ways to test short time windows that grows
arithmetically to H = 12 from true random numbers.
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Some comments on hurst exponent and the long memory processes on capital
markets. Physica A, 387:5543–5551.
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Resumo. Neste artigo apresentamos a noção de números fuzzy f -correlacionados, a qual generaliza o conceito de números fuzzy completamente correlacionados, cuja correlação é estabelecida a partir de uma função linear afim
Carlsson et al. (2004). No nosso caso, a formulação é feita com o auxı́lio de uma
função monótona injetora. Destacamos o caso em que a função de correlação
é hiperbólica para o qual obtemos operações de adição e multiplicação entre
números fuzzy hiperbolicamente correlacionados. Finalmente, apresentamos
algumas das propriedades operatórias dos números fuzzy f -correlacionados.

Palavras-chave: Sistemas fuzzy, princı́pio de extensão, distribuição de
possibilidade conjunta.

1. Introdução
Neste artigo estudamos uma nova forma de interatividade entre dois
números fuzzy (Dubois e Prade, 1981, 1988) e algumas de suas propriedades.
Esta interatividade é obtida através de uma função monótona e injetora, a qual
chamamos de f -correlacionada.
O trabalho está organizado da seguinte maneira, inicialmente fazemos
uma breve apresentação dos conceitos básicos que serão utilizados no texto.
1 valtemirmcabral@gmail.com
2 praroberto@gmail.com

3 laeciocb@ime.unicamp.br
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Na seção 3 introduzimos o conceito de números fuzzy f -correlacionados,
conceito este que generaliza a noção de números fuzzy completamente correlacionados (Carlsson et al., 2004; Carlsson e Fullér, 2001).
Na seção 4 apresentamos as operações de adição e produto entre dois
números fuzzy f-correlacionados e damos ênfase aos casos em que a função
f é uma reta (caso em que os números fuzzy são chamados completamente
correlacionados (Carlsson et al., 2004)) e em que f é uma função hiperbólica,
para este temos números fuzzy hiperbolicamente correlacionados.
Na seção 5 estudamos algumas das propriedades dos números fuzzy f correlacionados por exemplo, estudamos o cálculo do valor central de uma
função integrável g : R2 → R e também a medida de interatividade entre dois
números fuzzy f -correlacionados.

2. Conceitos básicos
Definição 2.1 Um subconjunto fuzzy A de Rn é dado por uma função µA :
Rn −→ [0, 1]. Os α-nı́veis de A são definidos da seguinte maneira
[A]α = {x ∈ Rn : µA (x) ≥ α} para 0 < α ≤ 1.
Se α = 0, [A]0 = {x ∈ Rn : µA (x) > 0} (o fecho do suporte de A).
Denotamos por F(Rn ) o espaço de todos os subconjuntos fuzzy de Rn
cujos α-nı́veis são compactos e não vazios.
O subconjunto fuzzy A de R é chamado um número fuzzy se todos os
α-nı́veis de A são intervalos fechados de R e o suporte de A
supp(A) = {x ∈ R : µA (x) > 0}
é limitado.
A famı́lia de todos os números fuzzy é denotada por E(R).
Definição 2.2 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 (R ).
n

Operações com números fuzzy f -correlacionados

17

Definição 2.3 Considere A1 , ..., An ∈ E(R) então C ∈ Fc (Rn ) é chamada
uma distribuição de possibilidade conjunta se max µC (x1 , ..., xn ) = µA (xi ).
xj ∈R,j=i

Além disso, A1 , ..., An são chamados as distribuições marginais de C.
Neste caso,
µC (x1 , ..., xn ) ≤ min(µA1 (x1 ), ..., µAn (xn )) e [C]α ⊆ [A1 ]α × ... × [An ]α .
Definição 2.4 Dois 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.
Para números fuzzy não interativos temos:
[C]α = [A]α × [B]α ,
para todo x, y ∈ R e todo α ∈ [0, 1].

Figura 1: números fuzzy não interativos.
Definição 2.5 Sejam f : Rn −→ Rk uma função, A1 , ..., An números fuzzy
interativos com distribuição de possibilidade conjunta C. A extensão de f aplicada a (A1 , ..., An ) segundo C é o subconjunto fuzzy fC (A1 , ..., An ) cuja função
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de pertinência é definida por
⎧
sup
µ (µ (x ), ..., µAn (xn )),
⎪
⎪
⎨ (x1 ,...,xn )∈f −1 (y) C A1 1
µfC (A1 ,...,An ) (y) =
⎪
⎪
⎩
0
,

se f −1 (y) = ∅
se f −1 (y) = ∅,

onde f −1 (y) = {(x1 , ..., xn ) : f (x1 , ..., xn ) = y}.
Com relação ao princı́pio de extensão segundo C temos:
Proposição 2.6 Sejam A1 , ..., An números fuzzy, C uma distribuição de possibilidade conjunta com distribuições marginais A1 , ..., An e f : Rn −→ R uma
função contı́nua. Então
[fC (A1 , ..., An )]α = f ([C]α ),
para todo α ∈ [0, 1]. Além disso, fC (A1 , A2 , ..., An ) é sempre um número fuzzy.
A prova deste resultado pode ser vista em Cabral (2011); Carlsson et al.
(2004).

3. Números fuzzy f -correcionados
Definição 3.1 Sejam f : X −→ Y , X, Y ⊂ R uma função monótona injetora
e A, B ∈ E(R) números fuzzy. Dizemos que A e B são correlacionados segundo
a função f ou f -correlacionados, se sua distribuição de possibilidade conjunta
C é dada por
µC (x, y) = µA (x)X{y=f (x)} (x, y) = µB (y)X{y=f (x)} (x, y)
onde,
X{y=f (x)} (x, y) =

⎧
⎪
⎨ 1 se y = f (x)
⎪
⎩

0 se y = f (x)

é a função caracterı́stica da curva γ(x) = (x, f (x)).
Neste caso temos:
[B]α = f ([A]α ), ∀α ∈ [0, 1],

(3.1)
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α
µB (x) = µA (f −1 (x)), ∀x ∈ R se [A]α = [aα
1 , a2 ],

[C]α

=

{(x, y) ∈ R2 : µC (x, y) ≥ α}

=

{(x, y) ∈ R2 : µA (x)X{y=f (x)} (x, y) ≥ α}

=

{(x, f (x)) : µA (x) ≥ α}

=

α
{(x, f (x)) : x ∈ [aα
1 , a2 ]}.

É interessante notar que a partir de (3.1) os únicos elementos (x, y) ∈ R2
que tem pertinência não nula a C são os que estão sobre a curva γ(x) =
(x, f (x)).

4. Operações com números fuzzy f -correlacionados
Seja C a distribuição de possibilidade conjunta dos números fuzzy A e
B f -correlacionados e sejam g, h : R2 −→ R funções deﬁnidas por
g(x, y) = x + y e h(x, y) = xy.
As operações de adição e produto de dois números fuzzy f -correlacionados
são denotadas por
A +C B = gC (A, B) e A.C B = hC (A, B).
Neste caso,
(A +C B)(z) = sup µC (x, y) e (A.C B)(z) = sup µC (x, y).
z=x+y

z=xy

Com isto, temos
[A +C B]α

=

[gC (A, B)]α

=

{x + y ∈ R : sup µC (x, y) ≥ α}

=

{x + y ∈ R : sup µA (x)X{y=f (x)} (x, y) ≥ α}

=

{x + f (x) : µA (x) ≥ α}.

z=x+y
z=x+y
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e
[A.C B]α

=

[hC (A, B)]α

=

{xy ∈ R : sup µC (x, y) ≥ α}

=

{xy ∈ R : sup µA (x)X{y=f (x)} (x, y) ≥ α}

=

{xf (x) : µA (x) ≥ α}.

z=xy
z=xy

Exemplo 4.1 Quando f (x) = qx + r com q = 0, os números fuzzy A e B
são chamados completamente correlacionados Cabral (2011), Carlsson et al.
(2004), neste contexto, a distribuição de possibilidade conjunta de A e B 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
0

se qx + r = y
se qx + r = y

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

Figura 2: Números fuzzy f -correlacionados para f (x) = qx + r.
Neste caso temos:

(4.2)
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α
[A]α = [aα
1 , a2 ];
α
[C]α = {(x, qx + r) ∈ R2 : x = (1 − s)aα
1 + sa2 , s ∈ [0, 1]};

[B]α = q[A]α + r, para qualquer α ∈ [0, 1] e
µB (x) = µA ( x−r
q ), ∀x ∈ R.
Os α-nı́veis de A +C B são dados por
[A +C B]α

=

{(x, y) ∈ R : µgC (A,B) (x, y) ≥ α}

=

{(x, y) ∈ R : sup µC (x, y) ≥ α}

=

{(x, y) ∈ R : sup µA (x).X{qx+r=y} (x, y) ≥ α}

=

{x + y ∈ R : µA (x) > α, qx + r = y}

=

{(q + 1)x + r ∈ R : µA (x) > α}

=

(q + 1){x ∈ R : µA (x) > α} + r

=

(q + 1)[A]α + r.

z=x+y
z=x+y

Note que quando q = −1 a soma dos números fuzzy completamente correlacionados A e B é número real r. Além disso, se r = 0, A +C B = 0
Exemplo 4.2 Quando f (x) = xq + r, com x > 0 e q = 0, os números fuzzy
A e B são chamados hiperbolicamente correlacionados. Neste contexto, a distribuição de possibilidade conjunta C de A e B tem a seguinte função de pertinência
µC (x, y) = µA (x)X{ xq +r=y} (x, y) = µB (y)X{ xq +r=y} (x, y)
onde,
X{ xq +r=y} (x, y) =

⎧
⎪
⎨ 1 se
⎪
⎩

0 se

q
x

+r =y

q
x

+ r = y

é a função caracterı́stica da hipérbole {(x, y) ∈ R2 :

q
x

+ r = y}.

(4.3)
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Figura 3: Números fuzzy f -correlacionados para f (x) =

q
x

+ r.

Neste caso temos:
α
[A]α = [aα
1 , a2 ];
α
[C]α = {(x, xq + r) ∈ R2 : x ∈ [aα
1 , a2 ]};

[B]α =

q
[A]α

+ r = [ aqα + r, aqα + r];
2

1

q
), ∀x ∈ R.
µB (x) = µA ( x−r

Os α-nı́veis de A.C B são dados por
[A.C B]α

=

{(x, y) ∈ R : µhC (A,B) (x, y) ≥ α}

=

{(x, y) ∈ R : sup µC (x, y) ≥ α}

=

{(x, y) ∈ R : sup µA (x)X{ xq +r=y} (x, y) ≥ α}

=

{xy ∈ R : µA (x) > α,

=

{x(

z=xy
z=xy

q
+ r = y}
x

=

q
+ r) ∈ R : µA (x) > α}
x
{q + xr ∈ R : µA (x) > α}

=

q + r[A]α .

Note que para r = 0 o produto dos números fuzzy hiperbolicamente cor-
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relacionados A e B é o número real q. Além disso, quando q = 1, A.C B = 1.
Exemplo 4.3 Quando f (x) = qx2 + rx, com q = 0 e x ≥ −r
2q , os números
fuzzy A e B são parabolicamente correlacionados. Neste caso, a distribuição
de possibilidade conjunta C de A e B é dada por
µC (x, y) = µA (x)X{qx2 +rx=y} (x, y) = µB (y)X{qx2 +rx=y} (x, y)
onde,
X{qx2 +rx=y} (x, y) =

⎧
2
⎪
⎨ 1 se qx + rx = y
⎪
⎩

0 se qx2 + rx = y

é a função caracterı́stica da parábola {(x, y) ∈ R2 : qx2 + rx = y}.
Neste caso temos:
α
[A]α = [aα
1 , a2 ],
α
[C]α = {(x, qx2 + rx) ∈ R2 : x ∈ [aα
1 , a2 ]};

[B]α = q([A]α )2 + r[A]α ;
µB (x) = µA (

√

4qx2 +r 2 −r
);
q

([A]α )2 = [min P, max P ];
α α α α α α α
P = {aα
1 a1 , a1 a2 , a2 a1 , a2 a2 }.
Tomando, g(x, y) = h( x1 , y) = ( x1 )y, teremos

[A.C B]α

=

{(x, y) ∈ R : µhC (A,B) (x, y) ≥ α}

=

{(x, y) ∈ R : sup µC (x, y) ≥ α}

=

{(x, y) ∈ R : sup µA (x)X{qx2 +rx=y} (x, y) ≥ α}

=

{

1
z=( x
)y

1
z=( x
)y

=

y
∈ R : µA (x) > α, qx2 + rx = y}
x
qx2 + rx
∈ R : µA (x) > α}
{
x
{qx + r ∈ R : µA (x) > α}

=

q[A]α + r.

=

(4.4)
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Quando r = 0 e q = 1 temos, [A.C B]α = [A]α .

5. Propriedades dos números fuzzy f -correlacionados
Nesta seção apresentamos algumas propriedades dos números fuzzy f correlacionados, tais como o cálculo do valor central de uma função integrável
g : R2 → R e a medida de interatividade entre dois números fuzzy f -correlacionados.
Definição 5.1 Seja B uma distribuição de possibilidade conjunta em R2 , com
α ∈ [0, 1] e seja também g : R2 → R uma função integrável. O valor central da
função g em [C]α é dado por

1
C[C]α = 
g(x)dx
dx [C]α
[C]α

1

g(x1 , .., xn )dx1 ...dxn
=
dx1 ...dxn [C]α
[C]α
Para o caso em que [C]α é degenerado para algum α ∈ [0, 1], o valor
central de g toma a seguinte forma

1
C[C]α (g(x)) = lim 
g(x)dx
→0
dx S()
S()
onde,
S() = {x ∈ R2 : ∃c ∈ [C]α , ||x − c|| ≤ }
Definição 5.2 Sejam A, B : R → [0, 1] números fuzzy f -correlacionados e g :
R2 → R uma função integrável e C : R2 → [0, 1] a distribuição de possibilidade
conjunta de A e B. O Valor central de g é
 
1
C[C]α (g) = lim  
g(x, y)dxdy
→0
S()
dxdy
S()

onde,
α
[C]α = {(x, f (x)}; x ∈ [aα
1 , a2 ]} e S() = {x ∈
||x − c|| ≤ }.

2

: ∃c ∈ [C]α com
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Para as projeções πx , πy e para f (x) = qx + r e seguindo as ideias de
Fullér e Majlender (2004) temos,
aα +aα
C[C]α (πx ) = 1 2 2 ,
aα +aα
C[C]α (πy ) = q 1 2 2 + r e
2

1)
+
C[C]α (πx πy ) = q (a2 −a
3

2qa1 a2 +(a1 +a2 )r
.
2

Para as projeções πx , πy e para f (x) =
C[C]α (πx ) =

α
aα
1 +a2
2

bα +bα

q
x

+ r temos

e
1
aα

C[C]α (πy ) = 1 2 2 = q( 2
Fixando α temos:

+ a1α
1

2

) + r.

q
α
α α
, y); y ∈ [bα
[C]α = {( y−r
1 , b2 ]} = {(c(y), y); y ∈ [b1 , b2 ]}.

Finalmente temos,

C[C]α (πx πy )

=
=
=
=
=

1
bα
−
bα
2
1
1
bα
−
bα
2
1



b2

b1
 b2



b1
b2

yc(y)dy
yq
dy
y−r

1
qr
)dy
(q −
α
bα
−
b
y
−r
2
1 b1
1
bα − r
)]
[q(b2 − b1 ) − qr ln( 2α
α
α
b2 − b 1
b1 − r
qr
bα
2 −r
)
q+ α
ln(
α
b2 − b 1
bα
1 −r

Definição 5.3 Sejam A e B números fuzzy e C a distribuição de possibilidade
conjunta de A e B. A medida de interatividade entre os α-nı́veis dos conjuntos
A e B é definida por
R[C]α (πx πy ) = C[C]α (πx πy ) − C[C]α (πy )C[C]α (πx ).
Para os números fuzzy completamente correlacionados temos
R[C]α (πx πy )

=

C[C]α (πx πy ) − C[C]α (πy )C[C]α (πx )

=

α 2
q(aα
2 − a1 )
.
12
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Quando a função que deﬁne a interatividade entre os números fuzzy A
e B é a hipérbole f (x) = xq + r, a medida de interatividade é dada por:
R[C]α (πx πy )

=

C[C]α (πx πy ) − C[C]α (πy )C[C]α (πx )

=

−

α 2
α
α
q(aα
aα
aα
aα
2 − a1 )
1 a2
1
1 + a2
].
+
r[
ln(
)
−
α
α
4aα
aα
aα
2
1 a2
1 + a2
2

6. Modelo para HIV com retardo e na taxa de
mortalidade do vı́rus hiperbolicamente correlacionados
Vamos iniciar considerando o seguinte modelo para dinâmica do HIV.
⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩

dx(t)
dt

=

λ − cx(t) − β(t)x(t)v(t)

dy(t)
dt

=

β(t)x(t)v(t) − ay(t)

dv(t)
dt

=

k(t)y(t) − uv(t),

(6.5)

onde,
– x(t) é a população de células não infectadas;
– y(t) é a população de células infectadas que produzem vı́rus;
• v(t) é a população de vı́rus;
– λ é a inﬂuxo sanguı́neo (corrente sanguı́nea);
– c é a taxa de mortalidade de células não infectadas;
– β(t)x(t)v(t) é a taxa de produção de células infectadas;
– u é a taxa de declı́nio da concentração de vı́rus;
– a é a taxa de mortalidade de células infectadas;
– k(t) é a taxa de produção de partı́culas de vı́rus;
Este modelo tem sido usado para quantiﬁcar a dinâmica do vı́rus em
indivı́duos que fazem terapias antiretrovirais Ho et al. (1995), Nowak et al.
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(1995), Nowak et al. (1996),A.Perelson et al. (1995). No nosso estudo é necessário considerar o retardo intracelular entre a infecção de uma nova célula e
a produção de uma nova partı́cula de vı́rus Jafelice et al. (2009).
O retardo τ é o tempo entre a infecção de uma célula por um vı́rus e a
produção de uma nova partı́cula de vı́rus. Isto signiﬁca que o recrutamento de
células produzindo vı́rus, no tempo t, é dada pela densidade das células que
são novamente infectadas no tempo t − τ e que permanecem vivas no tempo t.
Quando uma célula é infectada, esta demora um tempo τint para que
sejam produzidas partı́culas de vı́rus e após a aplicação de qualquer droga
anti-viral existe um retardo τf arm no efeito farmacológico devido ao tempo
necessário para a absorção, distribuição e penetração nas células alvo. Vamos
assumir que
τ = τint + τf arm .
Incorporando o retardo τ , o sistema (6.5) passa a ser dado pelo seguinte
sistema de equações diferenciais
dx(t)
dt
dy(t)
dt
dv(t)
dt

=

λ − cx(t) − β(t)x(t)v(t)

(6.6)

=

β(t − τ )x(t − τ )v(t − τ )e−aτ − ay(t)

(6.7)

=

k(t)y(t) − uv(t),

(6.8)

onde,
– 
a é a taxa de mortalidade de células infectadas, mas que ainda não produzem vı́rus;
– e−aτ é a probabilidade de sobrevivência das células infectadas do tempo
t − τ até o tempo t. De forma geral, a probabilidade de sobrevivência é
dada por uma função f (τ ) com 0 ≤ f (τ ) ≤ 1.
A equação (6.7) possui retardo e as soluções analı́ticas para este tipo
de equação em geral são difı́ceis de serem obtidas. Entretanto, para este caso
especı́ﬁco as populações de células não infectadas; células infectadas produzindo vı́rus e os vı́rus livres estão em um nı́vel de estado estacionário antes do
tratamento Herz et al. (1996).
Estes fatos facilitam a análise matemática e permitem que sejam deduzidas soluções analı́ticas simples. A solução não trivial para o estado estacionário
é
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x0

=

y0

=

v0

=

au aτ
e
βk
λ aτ
uc
e −
a
βk
ky0
,
u

(6.9)
(6.10)
(6.11)

onde β e k são taxas constantes de pré-tratamento.

6.1. Terapia inibidores de protease
Nesta subseção aplicaremos o conceito de números fuzzy hiperbolicamente correlacionados num modelo de HIV com tratamento em que a taxa de
mortalidade do vı́rus u e o perı́odo de ação do farmaco τ são correlacionados.
Segundo Herz et al. (1996) estes parâmetros são estatisticamente correlacionados e além disso, estão relacionados pela equação τ = − u1 + 1 o que justiﬁca a
modelagem destes por números fuzzy hiperbolicamente correlacionados.
Jafelice et al. (2009) propõe modelo semelhante a este, porém u e τ
são modelados por números fuzzy não interativos, isto é, a distribuição de
possibilidade conjunta destes parâmetros é dada pela t-norma do mı́nimo.
Nos trabalhos de Herz et al. (1996); Jafelice et al. (2009) e Cabral
(2011) são incluı́dos o tratamento do HIV pelo uso de inibidores de protease. Este tipo de tratamento bloqueia a produção de novos vı́rus infecciosos vI
de células já infectadas, permitindo que sejam produzidos apenas vı́rus não infecciosos. Os vı́rus infecciosos decaem, porém, continuam infectando as células,
ver A.Perelson et al. (1996); Winslow e Otto (1995).
Segundo Herz et al. (1996) a equação (6.8) também descreve a dinâmica
total de vı́rus livres. Contudo, os vı́rus infecciosos não são produzidos no tempo
t > 0 e declinam de acordo com a equação
dvI (t)
dt

=

−uvI (t),

(6.12)

e as equações (6.6) e (6.7) continuam sendo válidas.
De acordo com Herz et al. (1996) na escala de tempo considerada, a
população de células não infectadas permanece constante x(t) = x0 .
Quando x(t) = x0 e vI (t) declinando exponencialmente temos
y(t)

=

y0
[ae−u(t−τ ) − ue−a(t−τ ) ] para t > τ.
a−u

(6.13)
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Da equação (6.8) o tempo de evolução dos vı́rus livres é dado por
v(t) = v0 para 0 < t ≤ τ e
v(t) = v0 e−u(t−τ ) +
+

uv0
u
−a(t−τ )
a−u ( a−u [e

− e−u(t−τ ) ])

uv0
[a(t − τ )e−u(t−τ ) ] para t > τ.
a−u

(6.14)

Solução fuzzy para a população de vı́rus livres com retardo e taxa
de mortalidade do vı́rus hiperbolicamente correlacionados
Segundo Herz et al. (1996) o retardo, a taxa de mortalidade do vı́rus e
a taxa de mortalidade das células infectadas estão relacionados pela expressão
1
1
+ ,
u a
onde T representa o tempo médio de geração viral.
De acordo com Herz et al. (1996) o tempo médio de geração viral varia
entre T = 2.5 dias e T = 3.1 dias, vamos adotar T = 3 dias. Quanto ao
parâmetro a, vamos supor que a = 0.5/dia . Com isto, vamos assumir que τ e
u estão hiperbolicamente correlacionados por
T =τ+

τ =−

1
+ 1.
u

Conforme Jafelice et al. (2009) o retardo τ pode ser dado por um parâmetro
fuzzy, o qual será modelado pelo número tiangular fuzzy
Γ = (0.08; 0.53; 0.98) ou ainda [Γ]α = [0.08 + 0.45α, 0.98 − 0.45α].
A taxa de mortalidade do vı́rus u é modelado pelo número fuzzy U tal
que
[U ]α =

1
1
1
,
].
=[
1 − [Γ]α
0.92 − 0.45α 0.02 + 0.45α

A distribuição de possibilidade conjunta C de Γ e U possui a seguinte
função de pertinência
µC (u, τ ) = µΓ (τ )X{ −1 +1=τ } (u, τ ),
u

e temos
[C]α = {(u,

1
1
−1
+ 1) : u = (1 − s)[
] + s[
], s ∈ [0, 1]}.
u
0.92 − 0.45α
0.02 + 0.45α
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A solução fuzzy para a carga viral será obtida pela aplicação da Proposição 2.6
na equação (6.14).
Portanto, os α-nı́veis da solução fuzzy para t > τ são dados por
[(vt )C (U, Γ)]α

=

(vt )([C]α )

=

{vt (u, τ ) : (u, τ ) ∈ [C]α }
u
uv0
(
[e−0.5(t−τ ) − e−u(t−τ ) ]) +
{v0 e−u(t−τ ) +
0.5 − u 0.5 − u
0.5uv0
−1
(t − τ )e−u(t−τ ) : τ =
+ 1 e u ∈ [U ]α }
0.5 − u
u
1
1
1
u
uv0
(
[e−0.5(t+ u −1) − e−u(t+ u −1) ]) +
{v0 e−u(t+ u −1) +
0.5 − u 0.5 − u
1
1
0.5uv0
(t + − 1)e−u(t+ u −1) : u ∈ [U ]α }.
0.5 − u
u

=

=

Uma observação importante é que a solução determinı́stica vt para a
população de vı́rus livres, obtida na equação 6.14 está sempre contida na solução
fuzzy (vt )C (Γ, U ) para a população de vı́rus livres, isto é, para cada τ ﬁxado ,
τ ∈ [Γ]α escolha u tal que τ = −1
u + 1, daı́
vt ∈ [(vt )C (Γ, U )]α .

7. Considerações finais
Neste trabalho apresentamos uma forma de correlação entre números
fuzzy, a qual chamamos de f -correlação, pois é obtida com o auxı́lio de uma
função monótona injetora f . Estudamos, com esta nova forma de interatividade
entre números fuzzy, as operações adição e produto de dois números fuzzy.
As operações são exempliﬁcadas com o caso em que a função f é linear
e também com o caso em que f é hiperbólica. Para o caso em que f é linear
a adição de dois números fuzzy f -correlacionados pode gerar um número real,
já para o caso em que f é uma hipérbole, veriﬁcamos que o produto de dois
números fuzzy f -correlaciondos pode também gerar um número real.
Finalmente, estudamos algumas das propriedades dos números fuzzy f correlacionados.
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Problema de controle ótimo com equações de
estado p-fuzzy: programação dinâmica
Michael M. Diniz1, Rodney C. Bassanezi2,
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Resumo. Neste trabalho tratamos de problemas de controle com equação de
estado definida a partir de um sistema p-fuzzy. Os modelos p-fuzzy, formulados via base de regras, são utilizados para modelar fenomênos parcialmente
conhecidos. Mostramos que, mesmo quando o problema de controle ótimo envolve esse tipo de modelo, é possı́vel aplicar técnicas numéricas(programação
dinâmica) para obtenção do controle ótimo em malha fechada. Além disso,
verificamos, através de exemplos, que os resultados obtidos com este processo
são similares àqueles clássicos.

Palavras-chave: Programação dinâmica, controle ótimo, sistemas pfuzzy.

1. Introdução
Nosso objetivo é resolver problemas de controle ótimo de pragras. Em
termos de modelagem clássica o crescimento das pragas é formulado com modelos malthusianos ou logı́sticos(com inibição). No caso em que temos informações
insuﬁcientes podemos utilizar modelos p-fuzzy ao processo de crescimento da
praga.

1.1. Modelo de Malthus p-fuzzy
Segundo o modelo malthusiano, uma população cresce em progressão
geométrica, em outras palavras, Malthus aﬁrmou que a taxa de crescimento de
uma população é proporcional ao tamanho da mesma. Isto é, se a população é
1 diniz@ime.unicamp.br

2 rodney@ime.unicamp.br
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pequena então a sua variação é pequena, se a população é média então a variação
da sua população é média e se a população é grande então a sua variação é
grande.
O modelo malthusiano é representado pela seguinte equação diferencial
dx
= ax
dt

(1.1)

1
onde a é a taxa de reprodução per capita da espécie x cuja unidade é [t]
([t]
representa a unidade de tempo utilizada).
Este modelo matemático é necessário, pois nenhuma outra equação diferencial seria capaz de reproduzir as aﬁrmações de Malthus, porém, podemos
utilizar os sistemas p-fuzzy para criar modelos que reproduzam o comportamento proposto por Malthus. Veja a ﬁgura 1.

Figura 1: Modelo p-fuzzy de Malthus

Figura 2: Solução do modelo p-fuzzy
de Malthus

Nos modelos p-fuzzy, as entradas e saı́das estão relacionadas da mesma
forma como a teoria de Malthus foi explicada no inı́cio do texto. Utilizando
métodos computacionais veriﬁcamos que a população x(t) varia no tempo da
mesma forma como o modelo malthusiano clássico.

1.2. Modelo de Verhust
Um dos grandes problemas do modelo malthusiano é o fato dele não
possuir saturação, fazendo com que este não seja adequado para modelagens
que envolvam perı́odos de tempo médio ou longo. Com o objetivo de corrigir esse problema, Pierre-François Verhulst, em 1838, sugeriu que o modelo
de dinâmica populacional deveria ser similare ao de Malthus para populações
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pequenas, porém deveria conter uma saturação populacional, denominada nos
dias de hoje por “capacidade suporte do meio”.
Dentre as possı́veis equações que satisfazem o comportamento descrito
pelas hipóteses de Verhulst, a equação 1.2 é a mais simples e portanto a mais
utilizada.
x
dx
= ax(1 − )
(1.2)
dt
k
O parâmetro a representa a taxa de reprodutibilidade da população x e
k é a capacidade suporte dessa população.
Notamos que as hipóteses deste modelo também podem se satisfeitas
por simples relações entre variáveis linguı́sticas, podendo serem relacionadas
da seguinte forma.
– Se a população é baixa então sua taxa de variação é baixa
– Se a população é média baixa então sua taxa de variação é média
– Se a população é média então sua taxa de variação é alta
– Se a população é média alta então sua taxa de variação é média
– Se a população é alta sua taxa de variação é baixa
– Se a população é altı́ssima então sua variação é baixa negativa
As variáveis linguı́sticas utilizadas acima podem ser descritas atravês de
conjuntos fuzzy conforme a ﬁgura 3

Figura 3: Modelo p-fuzzy de Verhulst

Figura 4: Solução do modelo p-fuzzy
de Verhulst
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Utilizando um processo computacional iterativo, notamos que o comportamento da população segundo este modelo p-fuzzy, satisfaz as hipóteses
de Verhulst, logo podemos aﬁrmar que o modelo p-fuzzy acima também é um
modelo de Verhulst.
É importante notar que os modelos p-fuzzy são adequados para modelar fenômenos pouco conhecidos, onde existam apenas informações imprecisas
sobre a dinâmica do fenômeno no tempo. Para padronizar a notação denotaremos os sistemas p-fuzzy por P (x). Informações detalhadas sobre esses modelos
podem ser encontradas em Bassanezi (2006); Silva (2005); M. M (2012).

2. Controle ótimo com programação dinãmica
Em diversas situações práticas é necessário controlar o crescimento de
uma determinada população, isso ocorre por exemplo com a população de pragas em uma lavoura ou até menos de determinadas espécies em um ecossitema.
Este controle, pode ser feito de forma ótima, isto é, são atingidos nı́veis
satisfátórios com o menor custo possı́vel e respeitando restrições impostas. Para
calcular este controle é necessário conhecer a dinâmica de crescimento da podx
= f (x).
pulação, que pode ser dada por uma equação diferencial
dt
Formalmente, resolver um problema de controle ótimo signiﬁca encontrar
a solução do seguinte problema:

min h(x(T )) +

u(t),x(t)

T
0

g(x(t), u(t))dt

dx
= f (x(t), u(t))
(2.3)
dt
onde o funcional a ser minimizado é denominado custo e este depende de x e
u. O termo h(x(T )) é uma função dependente do estado ﬁnal e o somatório
está relacionado ao custo de x(t) e u(t) ao longo do intervalo [0, T ].
dx
depende não só do próprio
Por ﬁm, notamos que a variação do estado
dt
valor do estado mas também da função de controle u(t). Resolver este problema
signiﬁca encontrar x(t) e u(t) que minimizam o funcional e satisfazem a equação
difencial.
Neste trabalho utilizaremos o conceito de programação dinâmica para
resolver este problema. O método aplicado é baseado no principio de otimalidade (Kirk, 1970). Este método não exige nenhuma propriedade especı́ﬁca
S.A.
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para a função g(x(t), u(t)), o que o torna bastante adequado para ser utilizado
com sistemas p-fuzzy.
Para implementarmos o método numérico de resolução, necessitamos
discretizar as equações 2 e 2.3, isto é, ao invês de considerarmos que o tempo
está variando continuamente, iremos dividir o intervalo de [0, T ] em N intervalos
de tamanho h. Claramente T = h.N e T é o instante ﬁnal avaliado.
A discretização da equação 2.3 pode ser escrita da seguinte forma:
x(k + 1) = x(k) + ∆tf (x(k), u(k))

(2.4)

Da mesma forma, podemos discretizar a integral do funcional da seguinte
forma
J(x, u) = h(x(N )) + ∆t

N
−1


g(x(k), u(k))

(2.5)

k=0

Por ﬁm, utilizando as equações acima e aplicando o princı́pio da otimalidade, chegamos a seguinte relação.
∗
JN
−K,N (X(N − k)) = min (∆t
u(N −K

N
−1


g(x(N − k), u(N − k)))+

k=0

∗
JN
−(K−1),N (x(k) + ∆tf (x(k), u(k)), u(N − k))
∗
O termo JN
−K,N (X(N − k)) representa o custo ótimo de sairmos do
ponto x(N − k) no instante N − k e chegarmos no ponto x(N). Para iniciarmos
∗
(X(N )) = h(x(N )). O algoritmo utilizado é
o algorı́tmo deﬁnimos que JN,N
conhecido também como algorı́tmo de Dijkstra e é utilizado em ﬂuxos em redes
para resolver o problema do caminho mais curto.
Maiores detalhes sobre esse processo podem ser observados em (Kirk,
1970). Notamos que a aplicação do processo anterior não impõe nenhuma
condição sobre as funções envolvidas, nem mesmo necessitamos calcular a derivada de nenhuma delas.

3. Proposta
Um fenômeno pode ser modelado utilizando-se diversas ferramentas, por
exemplo, atravês de equações diferenciais, sistemas p-fuzzy e outros. Para os
casos onde as informações sobre o fenômeno são vagas, os modelos p-fuzzy são
bastante adequados. Algumas propostas de controle para esse tipo de sistema
podem ser vistas em R. R (2008); C. M (2013).
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Nossa proposta é fazer a seguinte substuição:
dx
= f (x(t), u(t)) = P (x) − u(t)
(3.6)
dt
onde a função P (x) representa o sistema p-fuzzy e u(t) a função de controle.
Um exemplo de problema de controle bastante encontrado na literatura
é o seguinte.
 T
2
min x (T ) +
(ax2 (t) + bu2 (t))dt
(3.7)
x(t),u(t)

0

dx
= P (x) − u(t)
(3.8)
dt
Conforme a seção anterior, notamos que a aplicação da programação
dinâmica atravês do principio de otimalidade não exige nenhuma condição sobre a função P (x). Portanto, nossa proposta é substituir essa função, que
modela a variação do estado x(t) no tempo, por um sistema p-fuzzy, com isso,
poderemos encontrar o controle ótimo para fenômenos parcialmente conhecidos. Ilustraremos nossa proposta atravês de exemplos na seção seguinte.
S.A.

4. Resultados
Para ilustrar os resultados obtidos atravês da tecnica sugerida na seção
anterior, vamos utilizar dois tipos de modelos clássicos da biomatemática, o
modelo de Malthus e o Modelo de Verhulst.

4.1. Controle aplicado ao modelo p-fuzzy de Malthus
Resolveremos o problema descrito pelas equações 2 e 2.3 utilizando o
modelo de malthus clássico, dado pela equação 1.1 e o modelo fuzzy utilizando
o sistema p-fuzzy. Para conseguirmos comparar ambos os resultados, vamos
deﬁnir qual é o valor do parâmetro a que melhor se ajusta ao modelo p-fuzzy
proposto na primeira seção.
Aplicando técnicas de ajuste de curva veriﬁcamos que a equação que
melhor se ajusta ao modelo p-fuzzy é
dx
= 0.006991x
dt
Portanto, o problema que precisamos resolver é
 T
min x2 (T ) +
(0.01x2 (t) + u2 (t))dt
x(t),u(t)

0

(4.9)

(4.10)

Problema de controle ótimo com equações de estado p-fuzzy...

S.A.

dx
= 0.006991x + u(t)
dt
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(4.11)

Aplicando técnicas de programação dinâmica descritas acima, obtemos
o gráﬁco da ﬁgura 5

Figura 5: Controle do modelo de Malthus
O gráﬁco contı́nuo é referente ao problema clássico, enquanto que o
gráﬁco das circunferências se referem ao problema com sistema p-fuzzy, isso
é , substituindo 0.006991x por P (x). As curvas abaixo de zero representam
o controle u(t) enquanto que as curvas positivas representam a variação do
estado.
Notamos no gráﬁco que tanto o controle quanto o estado do caso p-fuzzy
são muito similares aos obtidos pelo modelo clássico.
T
A função objetivo utilizada foi x2 (T )+ 0 (0.01x2 (t)+u2 (t))dt os valores
dos coeﬁcientes de x e u foram escolhidos apenas por uma questão de coerência.
Obviamente se trocarmos 0.01 por um número maior, a inﬂuência da variável
de estado no custo será proporcionalmente maior.

4.2. Controle aplicado ao modelo p-fuzzy de Verhulst
Da mesma forma como ﬁzemos anteriormente, vamos aplicar a tecnica
proposta ao modelo de Verhulst clássico e compara-lo a um modelo de Verhulst
p-fuzzy equivalente. Aplicando métodos de ajuste de curva, encontramos o
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seguinte modelo.


x 
dx
= 0.2105x 1 −
(4.12)
dt
135
Este é o modelo clássico que melhor se aproxima do modelo p-fuzzy
proposto na primeira seção. Para este caso, o problema clássico ﬁca descrito
da seguinte forma:
 T
min x2 (T ) +
(0.01x2 (t) + u2 (t))dt
(4.13)
u(t),x(t)

0


x 
dx
= 0.2105x 1 −
+ u(t)
(4.14)
dt
135
Entretanto, se a dinâmica da variável de estado
é modelada
por um

x 
sistema p-fuzzy, basta substituir a equação 0.2105x 1 −
por P (x), onde
135
P (x) é o sistema p-fuzzy de Verhulst proposto na primeira seção. O resultado
da aplicação do método pode ser visto na ﬁgura 6
S.A.

Figura 6: Controle do modelo logı́stico
As legenda são similares ao gráﬁco anterior. Notamos também neste
caso que a aproximação do resultado aplicado ao modelo de verhulst é bastante
satisfatória e mais uma vez veriﬁca a funcionalidade do método.

5. Conclusões
Os modelos p-fuzzy são adequados para modelar fenômenos pouco conhecidos, onde existam apenas informações imprecisas sobre a dinâmica do mesmo
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no tempo. Sugerimos neste texto uma estratégia para podermos controlar de
forma ótima fenômenos modelados por sistemas p-fuzzy.
Um exemplo tı́pico de aplicabilidade dessa estratégia está no controle
de pragas em lavouras, já que na maioria vezes não se conhece(ou é inviável
conhecer) rigorosamente a dinâmica de reprodução da praga. Vimos que os resultados obtidos utilizando os sistemas p-fuzzy são satisfatoriamente próximos
dos resultados obtidos utilizando sistemas clássicos equivalentes.
Por ﬁm, sabemos que este trabalho ainda pode ser extendido para modelo
mais gerais e de dimensões maiores que 1.
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numérica e simulação computacional Reservatório do Salto Grande, Americana-SP
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Resumo. Este artigo visa descrever a evolução de material impactante no Reservatório de Salto Grande, Americana-SP. Para a modelagem deste fenômeno
utilizou-se a equação diferencial parcial clássica de Difusão-Advecção, tradicionalmente empregada na modelagem de fenômenos deste gênero, com condições
de contorno ditas de Von Neumann. Resultados aproximados são obtidos
usando o Método das Diferenças Finitas com saı́das gráficas qualitativas.

Palavras-chave: Impacto ambiental, equação de difusão-advecção, método
das diferenças ﬁnitas e simulação computacional.

1. Introdução
O reservatório de Salto Grande está situado em uma das regiões mais
importantes do Estado de São Paulo, na bacia do rio Piracicaba, que abrange
uma área de 12.746 km2 , com cerca de 44 municı́pios. A área de contribuição
do reservatório na bacia é de 2.724 km2 , apresentando ainda, uma profundidade
média de 8m e máxima de 19, 80m, também um comprimento de 17km e um
1 ra919008@ime.unicamp.br
2 joni@ime.unicamp.br

3 elainec@ft.unicamp.br
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perı́metro de 64 km (Meletti, 1997), gerando assim, um volume aproximado de
106 × 106 m3 de água e um tempo de retenção da água de 30 dias (Leite, 1998).
De acordo com os critérios propostos para a classiﬁcação fı́sica de reservatórios, o mesmo é classiﬁcado como sendo de pequeno porte e de ﬂuxo
intermediário (Falco, 2001). Sua localização geográﬁca é deﬁnida pelas coordenadas 22o 44 latitude Sul e 47o 19 de longitude Oeste, a uma altitude média de
530 m, sendo o rio Atibaia o seu principal formador (Espindola et al., 2004b),
juntamente com outros ribeirões de menor vazão, tais como o ribeirão Saltinho e os córregos Foquete e Olho d’água que também contribuem para a sua
formação (Teixeira, 2000).
Está subdividido em três partes distintas, sendo que esta subdivisão se
deve a topograﬁa de fundo condicionada à existência de dois saltos submersos,
diferenciando-os em compartimentos distintos em termos de profundidade e
distribuição de sedimentos.
O primeiro compartimento denominado mini-pantanal estende-se ao longo
da porção superior do reservatório, onde são observados claramente os problemas de assoreamento (Pegoraro, 2003).
O segundo deles localiza-se na porção intermediária entre o ribeirão Saltinho e o Salto do Foguete (ver ﬁgura 2) com profundidade máxima de 14 m,
sendo caracterizado pela grande variação da camada de assoreamento.
Finalmente, o terceiro compartimento na porção inferior entre o Salto
do Foguete e a barrragem Usina Hidroelétrica de Americana, possui uma profundidade aproximada de 20 m, onde se apresentam as menores espessuras de
assoreamento devido à distância da principal fonte de sedimento que é o rio
Atibaia.
A represa possui um volume morto de aproximadamente 65% do seu
volume total e perda anual média de 0,22% desse volume, equivalendo a pouco
mais de 235.000 m3 . Pressupondo-se que as taxas de erosão da bacia de captação
permaneçam em nı́veis próximos aos atuais, seriam necessários 240 anos para o
preenchimento por sedimentos de um volume equivalente ao seu volume morto,
e aproximadamente 400 anos para o assoreamento total (Coelho, 1993).
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2. Descrição do problema
O acúmulo de eﬂuentes domésticos e industriais no reservatório tem ocasionado sérios problemas de ﬂoração permanente de cianobactérias∗ e apresenta
elevada biomassa de macróﬁtas† aquáticas, aumento de toxicidade, além de alterações nas comunidades aquáticas (Espindola et al., 2004a).
A sub-bacia do rio Atibaia, um dos mais importantes mananciais de abastecimento público da região, deságua no reservatório de Salto Grande, apresentando em seu curso altas densidades urbana e industrial, o que determina um
processo crescente de deterioração da qualidade de suas águas, causado principalmente pela entrada de eﬂuentes domésticos e industriais no meio aquático,
provenientes, sobretudo, das cidades de Paulı́nia e Campinas (Zanata, 2000).

Figura 1:
Foto aérea do Reservatório de Salto Grande.
Fonte:
http://www.panoramio.com/photo/11152191 – Acesso em: julho 2012

3. Modelo matemático
Considerando-se modelos clássicos, por exemplo cf. Edelstein-Keshet
(1998); Marchuck (1986); Okubo e Levin (1980), apresentamos uma modelagem
∗ Cianobactérias

ou algas-azuis são um grupo especializado de bactérias que, em grandes
concentrações, pode produzir toxinas ativas contra peixes e mamı́feros
† Macrófitas aquáticas: plantas aquáticas que habitam desde brejos até ambientes totalmente submersos
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matemática análoga para esta situação, com uma opção especı́ﬁca em termos
do contorno. A equação aqui utilizada é a equação de difusão-advecção, empregada em diversos e diferentes estudos ligados a situações gerais e a análises
em Ecologia Matemática, cf. Poletti e Meyer (2009).
Iremos considerar como domı́nio da função concentração, a superfı́cie do
lago do reservatório, constituindo-se de um conjunto aberto, não-vazio, limitado
e de fronteira suﬁcientemente regular. Denotamos este domı́nio como Ω ⊂ R2 .
Optamos por um domı́nio bidimensional em função das dimensões do lago.
Iremos denotar por C(t, x, y) a concentração de um poluente no instante
t ∈ I = (0, t] e num ponto (x, y) ∈ Ω.
Esquematicamente, então, este problema pode ser modelado na forma
Variação Temporal de C(x, y, t) = difusão + transporte - decaimento + fonte,
que em termos de formulação matemática é dado pela equação (3.1), a seguir.
∂C
= div(α∇C) − div(V · C) − σC + f, t ∈ Ie(x, y) ∈ Ω
∂t

(3.1)

– Difusiblidade do Poluente (α): considerada constante em Ω. Também
iremos considerar o campo vetorial V com divergente nulo, o que leva a
equação (3.2).
∂C
= α∆C − V∆C − σc + f, t ∈ Ie(x, y) ∈ Ω
∂t
com C(x, y, 0) = C0 (x, y), dado.

(3.2)

A Difusão a que se refere este estudo é àquela dita, na literatura, “difusão
efetiva” cf. Okubo e Levin (1980) e Marchuck (1986). Independentemente
das dimensões envolvidas temos a difusibilidade como [área/tempo].
– Advecção: para o vetor descritivo do transporte, iremos utilizar as direções
predominantes de ventos locais.
A imposição do div[V]= 0, é satisfeita, sendo o campo de velocidade caracterizado como V = (vx , vy ), onde vx e vy representam as componentes
do campo de velocidade nas direções dos eixos x e y, respectivamente.
– Decaimento do poluente (σ): a degradação do poluente é expressa pelo
termo σC, enquanto fenômeno molecular, descreve de modo amplo aquela
fração de partı́culas da substância poluente que reage com o meio externo,
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sendo eliminada do meio durante o processo e isto pode ocorrer de diversos modos: reação com a biota (biotransformação, biodegradação),
decaimento por efeito de luz (fotodegradação), perda para o sedimento
ou evaporação, etc, cf. Poletti (2009).
Iremos supor que a taxa de decaimento (degradação do poluente) varia
linearmente com a presença do poluente C(x, y, t) e, assim, teremos este
fenômeno descrito do lado direito na equação (3.1) como −σC.
– Fonte (f ): em termos de fonte, iremos considerar os locais (pontuais)
por onde ocorrem ingressos de poluentes no reservatório. Assim, f =
f (x, y), (x, y) ∈ R2 .
O ingresso de poluentes por escorrimento (runoﬀ) pelas margens da represa poderia ser modelado com o uso de condições de contorno adequadas, esta, porém, não é a opção neste trabalho.

4. Caracterização e descrição do domı́nio
A partição bidimensional do domı́nio foi realizada de modo a contemplar, da melhor forma possı́vel, a irregularidade existente na fronteira do corpo
d’água considerado, dadas às limitações da malha para o método de diferenças
ﬁnitas.

Figura 2: Ilustração do domı́nio e divisão dos compartimentos do reservatório
de Salto Grande (Coelho, 1993).
Neste estudo, adotamos no contorno as condições de Von Neumann,
obtida da expressão geral:

48

α

Prestes, Meyer & Poletti

∂C
+ bC = h, para (x, y) ∈ ∂Ω e t ∈ I com α = 1, b = h = 0.
∂η
Aqui, η representa a normal unitária exterior à fronteira.

5. Discretização do modelo
A seguir, apresentamos a discretização do modelo, através do método de
diferenças ﬁnitas para a discretização espacial.

5.1. Discretização espacial - método das diferenças finitas
A discretização foi pelo método das diferenças ﬁnitas, com a opção para
diferenças centradas de 2a ordem para a variáveis espaciais e Crank-Nicolson,
para o tempo, também da ordem O(∆t2 ).
Assim, e usando a mesma notação do algoritmo, teremos as substituições
∂C 2
(xi , yj , tn ) 
∂x2
∂C
(xi , yj , tn ) 
∂x
∂C 2
(xi , yj , tn ) 
∂y 2
∂C
(xi , yj , tn ) 
∂y

n
n
n
− Ci,j
+ Ci+1,j
Ci−1,j
∆x2
n
n
− Ci−1,j
Ci+1,j
∆x
n
n
n
− Ci,j
+ Ci,j+1
Ci,j−1
∆y 2
n
n
− Ci,j−1
Ci,j+1
∆y

(5.3)
(5.4)
(5.5)
(5.6)

em que os subı́ndices i + 1 e i − 1 identiﬁcam, respectivamete, (para os pontos
interiores de Ω), os nós abaixo e acima do par (xi , yj ), bem como os subı́ndices.

5.2. Discretização temporal: método de Crank-Nicolson
No procedimento denominado Crank-Nicolson usamos
n
n
− Ci,j
Ci,j
∂C
(xi , yj , tn+∆t/2 ) 
+ O(∆t2 )
∂t
∆t
n+1
= C(xi , yj , tn + ∆t/2), que
Para usar esta aproximação, estima-se Ci,j
se chega a equação (5.7)

n+1/2

Ci,j



n+1
n
+ Ci,j
Ci,j
n+1/2
= Ci
+ O(∆t2 )
2

(5.7)
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6. Procedimentos numéricos
Nesta seção, apresentamos o esquema adotado para as aproximações
numéricas, determinadas pelos métodos escolhidos para a discretização do problema.

6.1. Pontos interiores
Usando as aproximações dadas pelas equações (5.3–5.4) e (5.7), levadas
na equação (3.2), se chega a

+
+
=
+
+



u∆t 
v∆t 
n+1 −α∆t
n+1 −α∆t
Ci−i,j
+ Ci,j−1
−
−
2
2
2∆x
2∆y  2∆y
 2∆x
α∆t α∆t σ∆t 
v∆t 
n+1
n+1 −α∆t
+
C
Ci,j 1 +
+
+
+
i,j+1
∆x2
∆y 2
2
2∆y 2
4∆y

u∆t 
n+1 −α∆t
Ci+1,j
+
2
4∆x
 2∆x
 α∆t
α∆t
u∆t 
v∆t 
n
n
+
C
+
+
Ci−i,j
i,j−1
2
2∆x
2∆y 2  2∆y
 2∆x
α∆t α∆t σ∆t 
α∆t
v∆t 
n
n
+
C
Ci,j 1 −
−
+
−
i,j+1
∆x2
∆y 2 
2
2∆y 2
4∆y
 α∆t
u∆t
n+1/2
n
+ ∆tfi,j
Ci+1,j
−
2∆x2
4∆x

(6.8)

Na realidade, este esquema identiﬁca a maior parte de um sistema linear
da forma: P.C n+1 = Q.C n + ∆t.f.b, onde P = p(i, j)i,j e Q = q(i, j)i,j ,
1 ≤ i, j ≤ nn (nn é o número de nós da malha vista na ﬁgura 2) e com termo
n+1/2
.
independente da forma b = (bi ) com i = 1, 2, 3...n e, ﬁnalmente, bi = ∆tfi
(0)
Ainda, C (0) = Ci , i = 1, 2, 3...nn. As matrizes P e Q são matrizes esparsas
e seus elementos não nulos são
MatrizQ
MatrizP
α∆t α∆t σ∆t
α∆t α∆t σ∆t
+
+
qi,j = 1 −
−
−
pi,j = 1 +
∆x2
∆y 2
2
∆x2
∆y 2
2
−α∆t
v∆t
α∆t
v∆t
pi,j−1 =
−
qi,j−1 =
+
2∆y 2
2∆y
2∆y 2
2∆y
−α∆t
v∆t
α∆t
v∆t
pi,j+1 =
+
qi,j+1 =
−
2
2
2∆y
2∆y
2∆y
2∆y
−α∆t
u∆t
α∆t
u∆t
pi−1,j =
−
qi−1,j =
+
2∆x2
2∆x
2∆x2
2∆x
α∆t
u∆t
α∆t
u∆t
−
qi+1,j = −
+
pi+1,j =
2
2
2∆x
4∆x
2∆x
4∆x
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6.2. Pontos de fronteira
As condições de fronteira neste problema estudado são dadas por:
∂C
= 0 ∈ ∂Ω
∂η
Dada a geometria da malha adotada (vide ﬁgura 2) todas as fronteiras
∂C
∂C
∂C
∂C
são ou na horizontal, onde
=∓
ou na vertical, onde
=∓
.
∂η
∂y
∂η
∂x
Na fronteira horizontal, supondo o domı́nio abaixo desse segmento, teremos (ﬁgura 3):

Figura 3: Descrição dos nós adjacentes na fronteira horizontal superior.
No entanto, como a equação (5.7) exige o ponto acima, que a rigor, não
é do domı́nio, iremos considerar um ponto virtual, denominado C∃ . Ora, a
∂C
|xi,yi,tn = 0 na discretização adotada é aproximada por
condição −α
∂η
n
Cn − Ci,j−1
=0
2∆y
n
isto fornece para Cn o valor de Cn = Ci−1
e que na aproximação de

∂C 2
|xi,yi,tn
∂y 2

n
n
− 2Ci,j
2Ci,j−1
.
∆y 2
O procedimento é totalmente análogo caso o domı́nio esteja todo acima
desse segmento , ou à sua esquerda ou ainda à sua direita, com diferenças
evidentes nos subı́ndices envolvidos.

leva à

6.3. Demais pontos de fronteira
Há, ainda a questão de nós em fronteiras para as quais o domı́nio é
apenas um dos quadrantes de Ω. Aqui, o procedimento é análogo ao citado,
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com a diferença, porém, de se fazer uso virtual de dois pontos externos e não
apenas um deles como nos casos de contornos apenas verticais ou hrizontais.
Indicamos aqui ilustrativamente apenas um caso, aquele em que o ponto
de fronteira considerado é num “canto” do domı́nio aquático, domı́nio este que
ﬁca acima e à direita do ponto (xi , yj ) (ver ﬁgura 4).

Figura 4: Ilustração dos nós adjacentes no canto inferior esquerdo

sendo que a fórmula usada, neste caso, será:





α∆t α∆t σ∆t 
n+1
n+1 −α∆t
n+1 −α∆t
1+
+ Ci+1,j
+ Ci,j+1
Ci,j
+
+
2
2
2
2
∆x
∆y
2
∆y
∆x

 α∆t 
 α∆t 
α∆t α∆t σ∆t 
n+1/2
n
n
n
+ Ci,j+1
∆tfi,j
+ Ci+1,j
= Ci,j 1 −
−
+
∆x2
∆y 2
2
∆x2
∆y 2

7. Parâmetros
Para a simulação dos cenários foram consideradas as situações descritas
a seguir.

7.1. Ventos predominantes
Com relação a direção predominante dos ventos, foi observada para a
estação Salto Grande uma direção preferencial do quadrante S-SE para N-NO
e uma frequência muito menor, ventos soprando do quadrante N-NO para S-SE,
como podemos observar na ﬁgura 5(a).
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(a) Rosa dos Ventos – direção predominante
dos ventos

(b) Intensidade dos Ventos

Figura 5: Direção e intensidade dos ventos predominantes
Ainda, nessa estação, veriﬁcou-se uma tendencia na intensidade dos ventos, variando de 1,25 m/s até 2,75 m/s, como se observa na ﬁgura 5(b).
Os dados referentes à direção predominante e velocidade do vento, foram
obtidos considerando-se os dados climatológicos existentes da estação, entre os
anos de 1978 e 1982; tais medições foram feitas a 10 m de altura e cadastradas através do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), em seus
boletins hidrometereológicos (Rocha e Rossi, 2005).
Em decorrência da altura que os dados na estação são mensurados, a
velocidade do vento a ser adotada na superfı́cie do corpo aquático, foi considerada como sendo 3% em relação à velocidade média do vento, adotando-se
para isto, a aproximação linear de Ekman, dada por:
Vvento = 0,03 Vv
Vvento = velocidade da corrente induzida pela ação do vento
Vv = vetores de vento à 10 m acima da superfı́cie (Oliveira, 2003).
Vale ressaltar, ainda, que as velocidades serão invariantes no domı́nio
considerado. Assim, na simulação computacional, adotou-se a velocidade média
do vento, como sendo 2,0 m/s.

7.2. Constantes: difusibilidade e decaimento
Conforme (Inforzato, 2008), consideraremos:
0, 2.10− 3
km2
Decaimento: σ =
Difusibilidade α = 0, 007
h
h
O intervalo de tempo de estudo será (0, T ), considerando-se aqui, nt
passos no tempo. Procedendo-se de modo análogo, mesmo que não haja um
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domı́nio retangular, em função da discretização apresentada na ﬁgura 2 para o
domı́nio Ω, teremos ∆x = 0, 01189 km e ∆y = 0, 0046 km.

8. Cenário e simulação computacional
Com os parâmetros aqui adotados, apresentamos qualitativamente os
cenários obtidos para o vento predominante (ﬁguras 6 e 7).

Figura 6: Movimento evolutivo da mancha de poluente, t=400; cenário: vento
de sudeste para noroeste

Figura 7: Movimento evolutivo da mancha de poluente, t=600; cenário: vento
de sudeste para noroeste
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9. Considerações finais
Observa-se, de um modo geral, na literatura pesquisada, a busca de
soluções aproximadas através da utilização de técnicas de Elementos Finitos;
contudo, o diferencial apresentado neste trabalho é o emprego de técnicas de
Diferenças Finitas. Deste modo, por serem metodologias distintas e empregadas
com a mesma ﬁnalidade, podem ser avaliadas conjuntamente, com a intenção
de mensurar um fenômeno comum.
Ademais se observa, ainda, que em grande parte os trabalhos relativos
ao Reservatório de Salto Grande buscam informações limnológicas que envolvem, entre outras questões, preponderantemente o assoreamento e seu impacto
causado ao sistema. Neste estudo, com o intuito de descrever de forma mais
verossı́mil possı́vel a situação-cenário observada, ﬁzemos uso de um domı́nio
de geometria bem irregular, introduzindo uma malha de diferenças ﬁnitas adequada, corroborando sobremaneira com a real descrição da topograﬁa encontrada na superfı́cie do reservatório.
Também, em relação ao fenômeno advectivo aqui descrito, foram adotadas a direção preferencial e a intensidade dos ventos, com base nos registros
do Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo – DAEE, para
a estação de Salto Grande. Apesar de serem modelos bidimensionais, eles se
apóiam em um largo espectro de informações locais obtidas, caracterizando-se,
desta forma, como ferramental para possı́veis usuários, oferecendo uma conﬁabilidade necessária em situações como aquela aqui descrita.
Enfatizamos, ainda, que uma intervenção do poder público no sentido de
adoção de medidas mitigadoras e de contingência no reservatório, reduziria de
forma signiﬁcativa a carga de poluentes produzidas pela bacia do rio Atibaia, no
tocante ao Reservatório de Salto Grande, que deixaria de degradar a qualidade
da água do rio Piracicaba, à jusante do mesmo.
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Resumo. Neste trabalho, estudamos a evolução temporal e espaço-temporal
do sistema tridimensional que descreve uma dinâmica presa-predador, onde
a população de predadores pode desenvolver uma doença infecciosa não especı́fica. A taxa com que os predadores suscetı́veis se tornam infectados é
dada por uma resposta funcional tipo II, que exibe uma saturação conforme
o número de predadores suscetı́veis aumenta. Assumimos que a doença se desenvolve apenas na população de predadores e que todos nascem suscetı́veis,
ou seja, não há transmissão vertical. A evolução temporal do sistema exibe
dinâmicas complexas, como equilı́brios estáveis, ciclos limite e aperiodicidade.
No modelo espacialmente distribuı́do observamos invasões na forma de frentes
de ondas resultando em uma distribuição espacial homogênea estável quando
a dinâmica vital é estável e em uma distribuição espacial homogênea que oscila
no tempo nos casos em que a dinâmica vital é instável.

Palavras-chave: Ecoepidemiologia. Número reprodutivo básico. Reaçãodifusão.

1. Introdução
Estudos na área de dinâmica populacional têm atraı́do a atenção de
muitos proﬁssionais, entre eles, pesquisadores das ciências exatas que impulsionados pelo grande avanço tecnológico ocorrido, têm conseguido desenvolver
modelos matemáticos que retratam muito bem, através de simulações e soluções
numéricas, sistemas naturais de grande complexidade.
1 ladiazrodrigues@gmail.com
2 simoossani@hotmail.com
3 dcmistro@gmail.com
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De acordo com Stiefs et al. (2009), modelos matemáticos são ferramentas
essenciais para o entendimento de mecanismos responsáveis pela persistência
ou extinção de espécies em um sistema natural. Em particular, nas últimas
duas décadas houve um crescente interesse no estudo de modelos matemáticos
que consideram questões simultâneas de origem ecológica e epidemiológica. A
junção das áreas de ecologia com epidemiologia recebe o nome de ecoepidemiologia (Kooi et al., 2011).
Neste trabalho desenvolvemos um modelo ecoepidemiológico contı́nuo,
em uma dinâmica presa-predador, com o qual avaliamos os efeitos de uma
doença infecciosa não especı́ﬁca que se desenvolve apenas na população dos
predadores.
Estudos mostram que uma doença infecciosa pode causar efeitos sobre a
dinâmica de crescimento de outras espécies que interagem com a população infectada, por isso, tem uma grande importância quando há interesse no controle
de populações.
Na literatura, encontramos diversos trabalhos onde a doença infecciosa
desenvolve-se na população das presas. Por exemplo, no estudo de Xiao e Chen
(2001), um modelo presa-predador com crescimento logı́stico para as presas na
ausência dos predadores e taxa de predação representada pela resposta funcional tipo I (uma variação do sistema Lotka-Volterra clássico), foi modiﬁcado
para incluir uma infecção parasitária do tipo SI.
No modelo, as presas infectadas tornam-se mais vulneráveis à predação.
Segundo o autor, indivı́duos infectados são menos ativos e podem ser capturados mais facilmente. Com a modiﬁcação do sistema, a população de presas
suscetı́veis cresce logisticamente e a taxa com que se torna infectada é também
descrita pela resposta funcional tipo I.
Em Das et al. (2009), podemos observar uma modiﬁcação do modelo
desenvolvido por Hastings e Powell (1991), onde o sistema obtido é descrito
por quatro subpopulações: presas suscetı́veis, presas infectadas, predadores e
superpredadores. A taxa com que as presas suscetı́veis se tornam infectadas é
representada por uma resposta funcional tipo I.
No modelo desenvolvido aqui, consideramos inicialmente apenas a evolução temporal do sistema. Para construı́-lo tomamos como referência o modelo
clássico presa-predador, desenvolvido por Rosenzweig e McArthur (Kooi et al.,
2011) e a partir dele, considerando que a população de predadores está dividida
em predadores suscetı́veis e predadores infectados, obtemos um modelo com
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três populações, descrito por equações diferenciais ordinárias, denominado de
modelo NSI.
Neste modelo, a população das presas na ausência dos predadores cresce
logisticamente, limitada pela capacidade suporte K do meio. Não há transmissão vertical da doença, ou seja, todos os predadores nascem suscetı́veis e
uma vez infectados permanecem infectados até a morte. Uma resposta funcional tipo II é utilizada tanto para representar o mecanismo de predação, quanto
para indicar a taxa com que os predadores suscetı́veis se tornam infectados.
Após uma análise da dinâmica vital, incluı́mos a variação espacial no
modelo NSI, considerando a movimentação das populações. Como agora o
sistema acompanha as mudanças no tempo e no espaço, as equações diferenciais
ordinárias utilizadas para descrever a evolução temporal do modelo anterior,
são substituı́das por equações diferenciais parciais. A movimentação é descrita
por um ﬂuxo difusivo que se constitui em um dos mais importantes mecanismos
de transporte utilizados por organismos biológicos.

2. O modelo NSI
O modelo presa-predador clássico, estudado por Rosenzweig e MacArthur
em 1963 (Kooi et al., 2011) é descrito pelo seguinte sistema de equações diferenciais ordinárias:
⎧


dX
X
AXY
⎪
⎪
= RX 1 −
,
−
⎪
⎪
⎨ dT
K
B+X
(2.1)
⎪
⎪
⎪
dY
CAXY
⎪
⎩
=
− DY,
dT
B+X
onde X e Y representam as densidades de presas e predadores, respectivamente.
A função de crescimento para as presas é descrita pela função logı́stica, onde K
representa a capacidade suporte do meio e R é a taxa de crescimento intrı́nseca
da população. Os predadores consomem as presas de acordo com uma resposta
funcional tipo II (Murray, 1989). A é a constante de ingestão máxima, B é a
constante de meia saturação, C é o fator de conversão de presas em predadores
e D representa a taxa de mortalidade da população de predadores.
Nosso objetivo neste trabalho é estudar a inﬂuência de uma doença infecciosa, que se desenvolve na população de predadores, em uma dinâmica
presa-predador. Para isso, a partir do modelo presa-predador clássico de Rosenzweig e MacArthur de 1963, consideramos que a população de predadores Y
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pode ser dividida em predadores suscetı́veis (denotaremos por P ) e predadores
infectados (denotaremos por Q). Desta forma, podemos escrever Y = P + Q.
Assumimos que não existe transmissão vertical, ou seja, todos os predadores
nascem suscetı́veis e uma vez infectados não há recuperação, permanecem infectados até a morte.
O modelo assume que quando não há interferência de predadores, a
população de presas cresce logisticamente até atingir a capacidade suporte K.
Os predadores por sua vez, dependem da presença das presas para sobreviver.
Uma resposta funcional tipo II também é utilizada para representar a
taxa com que os predadores suscetı́veis se tornam infectados, isto é, a taxa de
infecção apresenta uma saturação conforme o número de predadores suscetı́veis
aumenta. A partir destas hipóteses, obtemos o seguinte sistema:


⎧
dX
X
AX(P + bQ)
⎪
⎪
=
RX
1
−
,
−
⎪
⎪
dT
K
B1 + X
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
dP
AX(C1 P + C2 bQ)
λP Q
=
−
− D1 P,
⎪
dT
B
+
X
B
⎪
1
2+P
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
dQ
λP Q
⎪
⎩
=
− D2 Q,
dT
B2 + P

(2.2)

onde R e K são, respectivamente, a taxa de crescimento especı́ﬁca e a capacidade suporte do meio para a população de presas. A é a taxa máxima de
predação de ambos os predadores, λ é a força máxima de infecção da doença,
b representa a eﬁciência de predação dos predadores infectados, C1 e C2 são
os fatores de conversão de presas em predadores, B1 e B2 são constantes de
meia saturação e D1 e D2 as taxas de mortalidade de predadores suscetı́veis e
infectados, respectivamente.
Podemos reduzir o número de parâmetros e determinar quais combinações
controlam o comportamento do sistema, introduzindo as variáveis adimensionais,

N=

X
,
K

S=

P
,
K

I=

Q
,
K

t = RT.
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Assim, o sistema em (2.2), após a adimensionalização, é escrito na forma:
⎧
dN
aN (S + bI)
⎪
⎪
= N (1 − N ) −
,
⎪
⎪
⎪
dt
1 + b1 N
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
dS
mN (S + ebI)
βSI
(2.3)
=
−
− d1 S,
⎪
dt
1 + b1 N
1 + b2 S
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
dI
βSI
⎪
⎪
⎩
=
− d2 I,
dt
1 + b2 S
onde,
a=

AK
,
B1 R

b1 =

K
,
B1

e=

C2
,
C1

b2 =

β=

K
,
B2

λK
,
B2 R

d1 =

D1
,
R

m=

C1 AK
,
B1 R

d2 =

D2
,
R

são os novos parâmetros adimensionais.
Quando b = 1 a eﬁciência de predação do predador infectado é a mesma
que a eﬁciência de predação do predador suscetı́vel. Se, além disso, tivermos e = 1, que indica que os fatores de conversão de suscetı́veis e infectados
2
são os mesmos (e = C
C1 ), então podemos dizer que as duas subpopulações de
predadores têm a mesma função ecológica no sistema presa-predador, isto é,
predadores suscetı́veis e infectados alimentam-se e reproduzem-se, ambos com
a mesma eﬁciência e intensidade.

3. Equilı́brios e estabilidade
O sistema tem quatro tipos de pontos de equilı́brio no total, representados por Ej (N, S, I), 0 ≤ j ≤ 3:
– O equilı́brio trivial de extinção das espécies denotado por E0 (0, 0, 0);
– O equilı́brio E1 (1, 0, 0) de desenvolvimento da população de presas e extinção da população de predadores;
– O equilı́brio livre da doença denotado por E2 (N  , S  , 0);
– O equilı́brio da coexistência entre presas, predadores suscetı́veis e predadores infectados E3 (N ∗ , S ∗ , I ∗ ).
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A matriz jacobiana para o sistema (2.3), avaliada em um ponto arbitrário
(N, S, I), é representada por:
⎡

a(S + bI)
1 − 2N −
⎢
(1
+ b1 N ) 2
⎢
⎢
⎢
⎢
m(S + ebI)
⎢
⎢
(1 + b1 N )2
⎢
⎢
⎢
⎣
0

abN
−
1 + b1 N

aN
−
1 + b1 N
βI
mN
−
− d1
1 + b1 N
(1 + b2 S)2
βI
(1 + b2 S)2

⎤

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
βS
ebmN
⎥.
−
1 + b1 N
1 + b2 S ⎥
⎥
⎥
⎥
⎦
βS
− d2
1 + b2 S

A partir da matriz acima, é possı́vel fazer um estudo sobre a estabilidade
local dos pontos de equilı́brio do sistema.

3.1. Equilı́brio E0 (0, 0, 0)
A matriz jacobiana calculada no ponto (0, 0, 0) é,
⎡

1
0
⎢
J (0, 0, 0) = ⎣ 0 −d1
0
0

⎤
0
⎥
0 ⎦.
−d2

Os autovalores do sistema aparecem na diagonal principal da matriz, daı́
podemos concluir que o equilı́brio E0 (0, 0, 0) será sempre instável, por apresentar um autovalor positivo, λ1 = 1.

3.2. Equilı́brio E1 (1, 0, 0)
A matriz jacobiana aplicada no ponto (1, 0, 0) é dada por,
⎡

−1

⎢
⎢
⎢
⎢
J (1, 0, 0) = ⎢
⎢ 0
⎢
⎢
⎣
0

−

a
1 + b1

m
− d1
1 + b1
0

ab ⎤
1 + b1 ⎥
⎥
⎥
⎥
ebm ⎥ ,
⎥
1 + b1 ⎥
⎥
⎦
−d2

−

onde novamente, os autovalores do sistema são os elementos contidos na diagonal principal da matriz triangular superior.
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A estabilidade do equilı́brio E1 (1, 0, 0) é determinada pelo autovalor
m
− d1 , uma vez que os outros dois autovalores são negativos. A expressão
1 + b1
m
− d1 = 0
1 + b1

(3.4)

determina um ponto de bifurcação transcrı́tica, que ocorre quando um equilı́brio
que existe para quaisquer valores de parâmetros, muda sua estabilidade (passa
de estável para instável ou vice-versa) conforme os parâmetros variam (Strogatz, 1994).
De (3.4) obtemos



m
1
= 1,
(3.5)
d 1 1 + b1


m
1
é deﬁnida como o número reprodutivo básico
onde a expressão
d 1 1 + b1
dos predadores, denotado por R01 , isto é,
R01 =

1
d1



m
1 + b1


.

(3.6)

1
representa o tempo de vida de um predador suscetı́vel e
d1
é a taxa de nascimentos dos predadores. Portanto, o produto represen-

O termo

m
1 + b1
tado por R01 indica o número médio de novos predadores, gerados a partir de
cada predador existente.

Quando R01 < 1, o equilı́brio E1 é localmente estável e apenas a população de presas se desenvolve. Quando R01 > 1, E1 é localmente instável e
a população de predadores suscetı́veis pode se desenvolver e invadir o sistema.

3.3. Equilı́brio E2 (N  , S  , 0)
As expressões explı́citas para o equilı́brio livre da doença E2 , onde N  >
0, S > 0 e I  = 0, são dadas por


d1
m − b1 d 1

(3.7)

m(m − d1 (1 + b1 ))
.
a(m − b1 d1 )2

(3.8)

N =
e
S =
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⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

A matriz jacobiana, J (N  , S  , 0), é descrita por
1 − 2N  −

aS 
(1 + b1 N  )2

−

aN 
1 + b1 N 

mS 
(1 + b1 N  )2

mN 
− d1
1 + b1 N 

0

0

−

abN 
1 + b1 N 

⎤

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
ebmN 
βS 
⎥.
−


1 + b1 N
1 + b2 S ⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

βS
−
d
2
1 + b2 S 

Como o único elemento não-nulo na última linha é o elemento da diagonal
principal, então um dos autovalores do sistema, representado por λ3 , é dado
por
βS 
λ3 =
− d2 .
(3.9)
1 + b2 S 
Os outros dois autovalores podem ser avaliados a partir do sistema bidimensional N S.
A matriz jacobiana do sistema bidimensional aplicada no equilı́brio (N  , S  )
é dada por
⎡
⎤
aS 
aN 

1
−
2N
−
−
⎢
(1 + b1 N  )2
1 + b1 N  ⎥
⎢
⎥


⎢
⎥.
(3.10)
J (N , S ) = ⎢
⎥


⎣
⎦
mS
mN
− d1
(1 + b1 N  )2
1 + b1 N 
Os autovalores λ1 e λ2 são obtidos a partir de P (λ) = 0, onde


2d1
m − d 1 b1 − d 1
d1 (m − d1 b1 − d1 )
2
. (3.11)
−
P (λ) = λ − 1 −
λ+
m − d 1 b1
m
m
Tais autovalores podem assumir valores reais ou complexos. Supondo λ1
e λ2 números complexos, obtemos que suas partes reais são representadas por
Re(λ1,2 ) =

d1 (d1 b1 (1 + b1 ) + m(1 − b1 ))
,
2m(d1 b1 − m)

onde (d1 b1 − m) é negativo.
Quando λ1 e λ2 são autovalores complexos, o ponto em que d1 b1 (1 +
b1 ) + m(1 − b1 ) = 0 representa um ponto de bifurcação de Hopf.
βS 
A partir do autovalor dado por
− d2 em (3.9), deﬁnimos o
1 + b2 S 
número reprodutivo básico da doença, que denominaremos por R02 , onde


βS 
1
R02 =
.
(3.12)
d 2 1 + b2 S 
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R02 pode ser interpretado como o número médio de infectados secundários
1
causados por um infectivo numa população de suscetı́veis. O termo
repred2

βS
senta o tempo em que o predador permanece infectado e
é a taxa de
1 + b2 S 
infecção de um novo predador infectado em contato com uma população de
predadores suscetı́veis.
Para que o equilı́brio E2 seja instável é suﬁciente que tenhamos R02 > 1,
que biologicamente implica em uma possı́vel invasão de predadores infectados
no sistema presa-predador suscetı́vel.
Para garantir que E2 seja um equilı́brio estável precisamos que o sistema bidimensional N S seja estável e também que a população de predadores
infectados não se desenvolva. Tais condições são satisfeitas quando:
1. Os autovalores λ1 e λ2 são reais negativos e R02 < 1 , ou
2. Os autovalores λ1 e λ2 são complexos com d1 b1 (1 + b1 ) − m(b1 − 1) > 0
e R02 < 1.

3.4. Equilı́brio E3 (N ∗ , S ∗ , I ∗ )
Quando R02 > 1, obtemos o equilı́brio de coexistência de presas, predadores suscetı́veis e predadores infectados, ou seja, N ∗ > 0, S ∗ > 0 e I ∗ > 0.
As expressões para este equilı́brio são um tanto complexas. Apenas para
a população de predadores suscetı́veis é possı́vel obter uma expressão explı́cita,
S∗ =

d2
.
β − b2 d 2

(3.13)

Com auxı́lio do software Mathematica 7, deduzimos que o equilı́brio para
a população das presas, representado por N ∗ , é dado pela raiz positiva do
polinômio cúbico descrito pela equação
Q1 (N ∗ )3 + Q2 (N ∗ )2 + Q3 N ∗ + Q4 = 0,

(3.14)

onde
Q1 = b1 (β − b2 d2 )(bem − b1 d2 ),
Q2 = (β − b2 d2 )(b21 d2 − 2b1 d2 + bem(1 − b1 )),
Q3 = d2 (b2 d2 −abm+abem+bb2 em+abb1 d1 −ab1 d2 −2b1 b2 d2 −β+2βb1 )−βbem,
Q4 = d2 (abd1 − ad2 − b2 d2 + β).
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Para a população de predadores infectados, a expressão do equilı́brio
dependente de N ∗ é dada por
I∗ =

−b1 (β − b2 d2 )(N ∗ )2 − (β − b2 d2 )(1 − b1 )N ∗ + β − b2 d2 − ad2
. (3.15)
ab(β − b2 d2 )

Assim, concluı́mos que pode haver no máximo três soluções de equilı́brio
para N ∗ e I ∗ obtidas a partir de (3.14) e (3.15), respectivamente, e S ∗ dado
por (3.13). Não ﬁzemos o estudo da estabilidade para este caso, devido a
complexidade das expressões.

4. Simulações
Nesta seção, apresentamos algumas simulações numéricas para o modelo
NSI, descrevendo as diferentes dinâmicas e soluções de equilı́brio encontradas.
Todos os resultados foram obtidos utilizando-se o software Mathematica 7.
As mudanças qualitativas no sistema serão analisadas a partir da variação dos parâmetros d1 e d2 que indicam as taxas de mortalidade dos predadores suscetı́veis e predadores infectados, respectivamente, e também da variação do parâmetro b, que representa a eﬁciência de predação do predador
infectado.
Os parâmetros restantes são mantidos ﬁxos, com valores dados por e = 1,
a = 5, m = 5, β = 0, 13, b1 = 2, 5 e b2 = 1, 5.

4.1. Efeitos do parâmetro b
Para estudar os efeitos da variação do parâmetro b sobre a dinâmica do
sistema, começamos analisando o caso em que b = 1, isto signiﬁca que a doença
não exerce inﬂuência sobre a eﬁciência de predação do predador infectado.
Consideramos ainda que predadores suscetı́veis e infectados possuem a mesma
taxa de mortalidade, representando-a simplesmente por d, ou seja, d = d1 = d2 .
A Figura 1 mostra o diagrama de bifurcação para a população de predadores suscetı́veis quando b = 1. Para este conjunto de parâmetros, a população
de predadores infectados não se desenvolve. Nesta ﬁgura, a linha contı́nua
descreve os equilı́brios estáveis e os extremos de ciclos limite enquanto a linha
pontilhada descreve equilı́brios instáveis.
Para d > 1, 429, o equilı́brio E1 (1, 0, 0) é estável, ou seja, as presas atingem seu ponto de equilı́brio e os predadores suscetı́veis são extintos. Na região
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entre a bifurcação transcrı́tica (que ocorre em d ∼
= 1, 429) e a bifurcação de
Hopf, o equilı́brio da coexistência de presas e predadores suscetı́veis é estável.
Para valores de d menores que o ponto de bifurcação de Hopf o sistema apresenta ciclos limite estáveis.
Para valores de d suﬁcientemente pequenos, veriﬁcamos a coexistência
das três populações. Por exemplo, para d = 0, 01 obtemos R02 ∼
= 2, 005. A
Figura 2 mostra um diagrama de bifurcação para a população de predadores
infectados considerando valores suﬁcientemente pequenos do parâmetro b. Com
o decréscimo nos valores de b, o equilı́brio E3 (N ∗ , S ∗ , I ∗ ) perde a estabilidade
através de uma bifurcação de Hopf. Isto signiﬁca que, a partir deste ponto,
as densidades populacionais apresentam oscilações periódicas. Para b = 0,
os ciclos limite desaparecem e a dinâmica é aparentemente caótica, conforme
podemos ver na Figura 3.
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Figura 1: Diagrama de bifurcação para a população de predadores suscetı́veis,
com b = 1 e d como parâmetro de bifurcação.
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Figura 2: Diagrama de bifurcação para a população de predadores infectados,
com d = 0, 01 e b como parâmetro de bifurcação.
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Figura 3: Densidade total em função do tempo das populações de presas, predadores suscetı́veis e predadores infectados, respectivamente. Condições iniciais
N0 = 5; S0 = 3; I0 = 2.

4.2. Efeitos das taxas de mortalidade
Os efeitos de taxas de mortalidade diferentes para predadores suscetı́veis
e infectados, d1 e d2 , respectivamente, considerando b = 0, 001, são resumidos
na Figura 4. Os números 1, 2 e 3 representam, respectivamente, os equilı́brios
E1 , E2 e E3 , enquanto a letra e indica estabilidade e a letra c comportamentos
cı́clicos.


m
1
Na região determinada por R01 < 1, onde R01 =
, escreved 1 1 + b1
mos 1e para indicar que nela o equilı́brio E1 (1, 0, 0) é estável. Observamos que
esta região independe dos valores
de
d2 . As regiões, acima da curva determi
βS 
, identiﬁcadas por 2c e 2e representam a
nada por R02 = 1 R02 = d12 1+b

2S
coexistência de presas e predadores suscetı́veis na forma de oscilações periódicas
e no equilı́brio. A transição entre as duas regiões ocorre em uma bifurcação de
Hopf, quando a condição d1 b1 (1 + b1 ) + m(1 − b1 ) = 0 é satisfeita.
Finalmente, para a região determinada por R02 > 1, localizada abaixo
da curva determinada por R02 = 1, obtemos os casos de coexistência estável
entre presas, predadores suscetı́veis e predadores infectados, representada por
3e, e coexistência das mesmas populações em forma de oscilações periódicas,
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representada por 3c. As situações de biestabilidades são indicadas na ﬁgura
por 2c/3e e 3c/3e.
0.025

2e

2c

1e

0.020

2c/3e
3c/3e
0.015

d2

3e
0.010

3e
0.005

0.000
0.0

0.5

1.0

1.5

d1

Figura 4: Diagrama de bifurcação para os parâmetros livres d1 , d2 e b = 0, 001.
O número 1 se refere ao equilı́brio E1 (1, 0, 0), o número 2 ao equilı́brio
E2 (N  , S  , 0) e o número 3 ao equilı́brio E3 (N ∗ , S ∗ , I ∗ ). A letra c indica comportamentos cı́clicos, e a letra e equilı́brios estáveis.
Um caso de biestabilidade 2c/3e é ilustrado na Figura 5. O sistema,
dependendo das condições iniciais, exibe um ponto de equilı́brio estável de
coexistência das três populações ou um ciclo limite estável apenas para as
populações de presas e predadores suscetı́veis.
0.0

N
0.5

1.0

10

I
5

0
0.0

0.5

1.0

S

Figura 5: Condições iniciais N0 = 1; S0 = 1, 5; I0 = 2; I0 = 4; I0 = 6; I0 = 8 e
I0 = 10. Retrato de fase para t variando de 0 à 800.
Na Figura 6, mostramos um exemplo de biestabilidade 3c/3e. Conforme
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podemos vizualizar, modiﬁcando a condição inicial dos predadores infectados,
obtemos um equilı́brio estável ou um ciclo limite estável para as populações de
presas, predadores suscetı́veis e predadores infectados.
0.0

0.2

N
0.4

0.6

0.8

10

I
5

0.0

0.5

1.0

S

Figura 6: Condições iniciais N0 = 0, 3; S0 = 0, 2; I0 = 10, 1 e I0 = 12, 1.
Retrato de fase para t variando de 0 à 1000.

5. O modelo NSI com movimentação por difusão
Para incluir no modelo a distribuição espacial das populações de presas
e predadores consideramos um sistema de Equações Diferencias Parciais. A
movimentação espacial é representada por um ﬂuxo difusivo clássico no qual
os indivı́duos descrevem trajetórias individuais microscópicas que podem ser
interpretadas como aleatórias. Em uma escala populacional este ﬂuxo é descrito pelo operador gradiente. Equações diferenciais parciais que modelam
o crescimento e a dispersão de populações são conhecidas como equações de
reação-difusão (Kot, 2001; Murray, 1989).
O modelo NSI dado em (2.2) com a inclusão do espaço pode ser escrito
na forma:




⎧
∂X
∂X
∂
X
AX(P + bQ)
⎪
⎪
=
,
K
+
RX
1
−
−
1
⎪
⎪
∂T
∂y
∂y
K
B1 + X
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪


⎨ ∂P
∂
λP Q
∂P
AX(C1 P + C2 bQ)
=
−
− D1 P,
(5.16)
K2
+
⎪
∂T
∂y
∂y
B
+
X
B
1
2+P
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪


⎪
⎪
⎪
⎪
⎩ ∂Q = ∂ K3 ∂Q + λP Q − D2 Q,
∂T
∂y
∂y
B2 + P
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onde K1 , K2 , K3 são os coeﬁcientes de difusão de cada uma das populações.
Por simplicidade, consideramos Ki , 1 < i < 3, constantes.
Uma adimensionalização do sistema (5.16) pode ser obtida fazendo:
N=
a=

X
,
K

AK
,
B1 R

b2 =

S=
e=

K
,
B2

P
,
K

C2
,
C1

d1 =

D1
,
R

I=
β=

Q
,
K

t = RT,

λK
,
B2 R

m=

d2 =

D2
,
R

x= 

C1 AK
,
B1 R

l1 =

K1
,
K2

y
k2 /R

b1 =
l2 =

,

K
,
B1

K3
.
K2

Assim, o sistema adimensionalizado adquire a seguinte forma:
⎧
∂N
∂2N
aN (S + bI)
⎪
⎪
=
l
,
+ N (1 − N ) −
⎪
1
2
⎪ ∂t
∂x
1 + b1 N
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
∂S
∂2S
βSI
mN (S + ebI)
=
−
− d1 S,
+
2
⎪
∂t
∂x
1 + b1 N
1 + b2 S
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
2
⎪
⎪
⎩ ∂I = l2 ∂ I + βSI − d2 I,
∂t
∂x2
1 + b2 S

(5.17)

onde os novos parâmetros l1 e l2 , representam os coeﬁcientes de difusão adimensionais de presas e predadores infectados, respectivamente.

6. Simulações
Nesta seção apresentamos algumas simulações obtidas utilizando o software Mathematica 7, para o modelo NSI com movimentação espacial por difusão, descrito pelo sistema (5.17).
O domı́nio escolhido para a variação espacial nas simulações é dado por
x ∈ [−10, 10]. Consideramos que o ambiente esteja limitado por algum tipo de
barreira que impossibilite a passagem de indivı́duos pelas fronteiras. Matematicamente, queremos dizer que o ﬂuxo deve ser igual a zero nas fronteiras, ou
seja,
∂S
∂I
∂N
=
=
= 0, em x = −10 e x = 10.
(6.18)
∂x
∂x
∂x
Nas simulações, apresentamos as possı́veis dinâmicas obtidas para a coexistência das três populações, considerando diferentes valores dos coeﬁcientes
de difusão de presas e predadores infectados, l1 e l2 , das taxas de mortalidade
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de predadores suscetı́veis e infectados, d1 e d2 , e da eﬁciência de predação
dos predadores infectados, b. Novamente, alguns valores de parâmetros são
mantidos ﬁxos, de acordo com o descrito na seção 4 deste trabalho.
Os resultados a seguir foram obtidos para os seguintes parâmetros:
– d1 = 0, 001; d2 = 0, 005; b = 0, 01;
– l1 = 0, 1; l2 = 0, 1;
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e condições iniciais dadas por N (x, 0) = 1; S(x, 0) = 1 e I(x, 0) = 0, 8, para
−10 < x < 10.
Para estes valores de parâmetros a evolução do sistema apresenta a coexistência estável das três populações, que é ilustrada na Figura 7. A população
de presas decresce rapidamente, atingindo densidades próximas da extinção
para t pequeno. Com o passar do tempo ocorre uma recuperação e crescimento
populacional, com algumas oscilações de densidade que depois desaparecem e
então a população torna-se constante com densidade dada por N ∗ ∼
= 0, 103.
A população de predadores suscetı́veis inicialmente apresenta um crescimento, e logo após um decréscimo seguido de algumas oscilações. Com o passar
do tempo, atinge a densidade de equilı́brio dada por S ∗ ∼
= 0, 04.
A população de predadores infectados não apresenta risco de extinção,
crescendo com pequenas oscilações, até atingir a densidade de equilı́brio dada
por I ∗ ∼
= 18, 479.
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Figura 7: População total em função do tempo para as populações de presas,
predadores suscetı́veis e predadores infectados, respectivamente.
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As populações não apresentam heterogeneidade na distribuição espacial
com o passar do tempo, ou seja, mantêm a mesma evolução temporal para cada
ponto do domı́nio.
A seguir, vamos apresentar os resultados de duas simulações na região
em que o equilı́brio de coexistência das três populações é instável. Na primeira, consideramos que as presas se movimentam mais rapidamente que os
predadores suscetı́veis e que a doença afeta a capacidade de movimentação dos
predadores infectados, de modo que eles se movimentam com menor intensidade
que os predadores suscetı́veis. Consideramos uma distribuição central para as
populações de predadores. Os valores dos parâmetros e condições iniciais são
descritos por:

– d1 = 0, 01; d2 = 0, 01; b = 0, 5;

– l1 = 1, 5; l2 = 0, 7;

– N (x, 0) = 0, 3 para −10 < x < 10; S(x, 0) = f (x) e I(x, 0) = g(x), onde

f (x) =

1;
0;

se x ∈ [−1, 1]
se x ∈
 [−1, 1],


g(x) =

0, 6; se x ∈ [−0, 5; 0, 5]
0;
se x ∈
 [−0, 5; 0, 5].

Na Figura 8 podemos observar que as três populações coexistem. A
população de presas aumenta em um primeiro momento e logo após decresce
rapidamente, atingindo densidades próximas de zero, com pequenos picos de
densidades, que se formam periodicamente.
A população de predadores suscetı́veis, inicialmente apresenta um crescimento seguido de um decrescimento populacional, e depois apresenta oscilações
periódicas em função do tempo. Resultados semelhantes são obtidos para a
população de predadores infectados, porém, com densidades maiores nas oscilações periódicas.
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Figura 8: População total em função do tempo para as populações de presas,
predadores suscetı́veis e predadores infectados, respectivamente.
A Figura 9 mostra o comportamento espacial da população de presas.
Em t = 0, a população encontra-se com distribuição dada pela condição inicial
N (x, 0) = 0, 3, −10 < x < 10. Com o passar do tempo ocorre um decréscimo
populacional na região central do domı́nio enquanto que, nas regiões próximas
às fronteiras, a população aumenta. A partir daı́, a população começa a diminuir também nas fronteiras, atingindo densidades próximas de zero.
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Figura 9: Distribuição espacial da população de presas para t variando de 0 à
220.
Para a população de predadores suscetı́veis, a partir da condição inicial
com distribuição central S(x, 0) = f (x), ocorre uma invasão espacial em que
a população se espalha por todo o domı́nio através de frentes de ondas, como

Dinâmica de um sistema presa-predador ...

75

mostra a Figura 10. A distribuição espacial torna-se homogênea apresentando
oscilações periódicas em relação ao tempo.

1.0
S
0.5

400

0.0
10
200

5
x

t

0
5
10

0

Figura 10: Distribuição espacial da população de predadores suscetı́veis para t
variando de 0 à 500.
Na Figura 11, podemos observar que a invasão espacial para a população
de predadores infectados ocorre de forma mais lenta que a invasão de predadores
suscetı́veis.
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Figura 11: Distribuição espacial da população de predadores infectados para t
variando de 0 à 500.
Agora consideramos uma situação na qual as presas e os predadores
suscetı́veis movimentam-se com a mesma intensidade e os predadores infectados
têm sua capacidade de movimentação signiﬁcativamente afetada pela doença
A simulação foi obtida com base nos seguintes parâmetros e condições
iniciais:
– d1 = 0, 01; d2 = 0, 01; b = 0;
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– l1 = 1; l2 = 0, 01;
– N (x, 0) = f (x), S(x, 0) = g(x) e I(x, 0) = h(x), onde


5;
se x ∈ [−2, 2]
3;
se x ∈ [−1; 1]
f (x) =
g(x) =
0;
se x ∈ [−2, 2],
0;
se x ∈ [−1; 1],

h(x) =

se x ∈ [−1; 1]
se x ∈
 [−1; 1].

2;
0;
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Na Figura 12, observamos que as três populações apresentam variações
aperiódicas em suas populações totais. A população de presas decresce a partir
de t = 0, atingindo novamente densidades muito baixas, gerando um risco de
extinção. Com o passar do tempo recupera-se, oscilando de maneira aperiódica.
A população de predadores suscetı́veis inicialmente apresenta um crescimento e, em seguida, um decrescimento populacional. A partir daı́, a população
se mantém com oscilações aperiódicas em função do tempo.
Predadores infectados apresentam altas densidades populacionais, quando
comparadas às densidades de presas e predadores suscetı́veis.
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Figura 12: População total em função do tempo para as populações de presas,
predadores suscetı́veis e predadores infectados, respectivamente.
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A Figura 13 mostra a população de presas que em t = 0 encontra-se
com distribuição inicial N (x, 0) = f (x), de onde se espalha, decrescendo a
densidades muito baixas, quando praticamente desaparece.
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Figura 13: Distribuição espacial da população de presas para t variando de 0
à 700.

Comportamento semelhante é observado para a população de predadores
suscetı́veis, que inicialmente concentra-se no centro do domı́nio e com o passar
do tempo se espalha por todo o espaço (Figura 14).

3
S 2

600

1
0
10

400
t
5
x

200

0
5
10

0

Figura 14: Distribuição espacial da população de predadores suscetı́veis para t
variando de 0 à 700.

A Figura 15 descreve a invasão espacial, que ocorre de forma bem lenta
(devido ao coeﬁciente de difusão escolhido), para a população de predadores
infectados. Mesmo apresentando crescimento populacional, os predadores infectados se mantém agrupados no centro do domı́nio por um longo perı́odo.
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Figura 15: Distribuição espacial da população de predadores infectados para t
variando de 0 à 700.
É importante notar que, neste caso, as três populações apresentam distribuições espaciais homogêneas que oscilam de maneira aperiódica no tempo.

7. Conclusões
Neste trabalho, avaliamos a evolução temporal e espaço-temporal de um
sistema presa-predador, onde a população de predadores pode desenvolver uma
doença infecciosa, tornando-a dividida em duas subpopulações: predadores suscetı́veis e predadores infectados.
Os efeitos causados pela doença são analisados a partir da variação dos
parâmetros que descrevem a eﬁciência de predação e a taxa de mortalidade dos
predadores infectados.
Veriﬁcamos que quando a doença não tem inﬂuência na mortalidade,
eﬁciência e taxa de assimilação dos predadores infectados, isto é, quando d1 =
d2 , b = 1 e e = 1, então a doença não se desenvolve e o modelo NSI apresenta
resultados similares ao modelo presa-predador clássico.
Quando a doença tem efeitos na performance dos predadores infectados,
ou seja, infectados são menos eﬁcientes que os suscetı́veis, então podemos encontrar dinâmicas diferentes para a coexistência das três populações. Observamos
aperiodicidade somente quando o predador infectado não possui eﬁciência de
predação, ou seja, b = 0.
Na região de parâmetros em que veriﬁcamos a existência de biestabilidades, a doença possui um efeito estabilizador na dinâmica do sistema, desde
que garantido um número inicial mı́nimo de predadores infectados.
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Observamos que com a inclusão do espaço ao modelo, o sistema de
EDP’s apresentou em cada posição do espaço, uma dinâmica local equivalente
a dinâmica do modelos NSI de evolução apenas temporal.
Diferentes condições iniciais causaram diferentes dinâmicas populacionais para t pequeno, de forma que ao longo de um certo perı́odo essas diferenças
desapareceram, e o sistema exibiu o resultado da dinâmica vital em cada ponto
do espaço x.
Em geral, observamos, para t suﬁcientemente pequeno, um crescimento
populacional de presas nas regiões próximas às fronteiras do domı́nio, ao mesmo
tempo que no centro do espaço a população diminui. Este comportamento é
resultado da distribuição inicial central escolhida para os predadores.
No modelo de reação-difusão, observamos a ocorrência de frentes de invasão para populações liberadas em uma pequena região no centro do domı́nio.
Nos casos observados, as populações espalharam-se pelo espaço, através de frentes de ondas, resultando em uma distribuição espacial homogênea estável, para
os casos em que a dinâmica vital é estável, ou em uma distribuição espacial
homogênea que oscila no tempo, nos casos em que a dinâmica vital é instável.
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de inferência de Karnik e Mendel (KM), em que a saı́da é defuzzificada pelo
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é feito. Observa-se que a região limitada pelas soluções correspondentes às
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1. Introdução

No seu trabalho pioneiro, Zadeh (1975) propôs uma extensão dos conjuntos fuzzy clássicos para o conceito dos conjuntos fuzzy do tipo 2, os quais
seriam especiﬁcamente úteis para aquelas situações onde uma função de pertinência exata para um conjunto fuzzy é difı́cil de ser determinada. Esta teoria
permite a modelagem do tipo linguı́stico, como as dos sistemas baseados em
regras fuzzy, minimizando os efeitos das incertezas (Karnik et al., 1999). Os
conjuntos fuzzy clássicos começaram a ser conhecidos como do tipo 1 e uma
vez que a função de pertinência de um conjunto desse tipo é escolhida, esta
descreve totalmente o conjunto, deixando portanto de ser uma situação de “estrita incerteza”. Além disso, a atribuição de um número preciso para a opinião
de especialistas é demasiado restritiva para modelos reais. Os conjuntos fuzzy
do tipo 2 se caracterizam por lidar melhor com a incerteza, uma vez que as
funções de pertinência que os deﬁne são conjuntos fuzzy.

Em trabalhos anteriores, tais como Jafelice (2003), foram realizados estudos da evolução dos indivı́duos HIV (sem tratamento) através de conjuntos
fuzzy do tipo 1. Nosso objetivo neste trabalho é considerar a taxa de transferência de indivı́duos assintomáticos para sintomáticos como um parâmetro
fuzzy e, em seguida, comparar as soluções de um sistema de equações diferenciais quando este parâmetro é obtido através de SBRF dos tipos 1 e 2.

Muitos modelos clássicos da dinâmica do HIV têm sido propostos, tanto
modelos microscópicos que estudam como o vı́rus se comporta no organismo
dos indı́viduos infectados, como modelos macroscópicos que descrevem a transferência das populações suscetı́veis para infectadas, de infectadas para todas
as fases do histórico natural do HIV, ou utilizando as terapias antiretrovirais
(Jafelice, 2003). A ﬁgura 1 mostra o tempo de evolução da infecção do HIV
em um adulto infectado sem tratamento com antiretrovirais, em que podemos
observar que o tempo médio de infecção da AIDS é 10 anos.
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Figura 1: Esquema da história natural da infecção do HIV (Coutinho et al.,
2001; Perelson e Nelson, 1999; Saag, 1995).
Na seção seguinte apresentamos o modelo clássico de transferência de
assintomático para sintomático.

2. Modelo de transferência de assintomático para
sintomático
Murray (1990) apresenta dois modelos propostos por Anderson et al.
(1986) que são importantes sob o aspecto pedagógico e não incluem muitos dos
fatores aos quais poderiam e deveriam ser incluı́dos em modelos mais realı́sticos.
O primeiro modelo matemático de Anderson et al. (1986), estabelece que a taxa
de conversão (λ) da infecção para AIDS em função do tempo, na história natural
do vı́rus HIV, seria a transferência entre a fase assintomática e sintomática,
como mostra a ﬁgura 1. Este modelo está descrito a seguir.
dx
dt
dy
dt

= −λ(t)x

x(0)

=1

= λ(t)x

y(0)

=0

(2.1)

em que x representa a fração de indivı́duos infectados, mas que ainda não
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desenvolveram AIDS, enquanto y representa a fração de indivı́duos infectados
que já desenvolveram a doença. Consideramos uma população na qual todos
indivı́duos foram infectados com HIV no instante t = 0.
Assumimos que, no instante inicial, a fração inicial de infectados é máxima, e que a fração inicial de sintomáticos seja nula. Também assumimos que
x + y = 1 e, portanto, uma vez resolvida a equação para x, podemos encontrar
y = 1 − x. Assumindo que λ = at é linear onde a é uma constante positiva,
at2
obtemos a solução x(t) = x(0)e− 2 , com x(0) = 1. Portanto, a solução de
(2.1) é:
x(t) = e−

at2
2

y(t) = 1 − e−

at2
2

(2.2)

Peterman et al. (1985) apresentam dados de 194 casos de transmissão
de AIDS associados a transfusões de sangue. Estes dados são reproduzidos
na ﬁgura 2. As soluções (2.2) foram aplicadas a estes dados e o parâmetro
a determinado para melhorar o ajuste dos dados: a curva contı́nua na ﬁgura
dy
de indivı́duos que já desenvolveram a doença
2 mostra o resultado para
dt
em função do tempo. Assim, a curva é apenas um ajuste do tipo mı́nimos
quadrados sem qualquer relação com elementos médico-biológicos.
0.18
0.16
0.14

dy/dt

0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0

1

2

3
Anos após da infecção

4

5

6

Figura 2: Taxa de variação da proporção da população de infectados que
desenvolveu AIDS pelo HIV (através de transfusão de sangue), a partir do
tempo t=0. Para os dados de Peterman et al. (1985) o melhor ajuste fornece
a = 0, 237anos−1 para o modelo (2.2).
Os gráﬁcos das soluções de (2.2) para a = 0.237 e a integral dos dados
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de Peterman et al. (1985) são apresentados nas ﬁguras 3 e 4.
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Figura 3: Evolução da população assintomática em função do tempo e os
dados de Peterman et al. (1985).
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Figura 4: Evolução da população sintomática em função do tempo e os dados de Peterman et al. (1985).

3. Conjuntos fuzzy do tipo 1 e 2
Um subconjunto fuzzy A do tipo 1 do conjunto universo X é deﬁnido em
termos de sua função de pertinência µA que a cada elemento x de X associa
um número µA (x), entre zero e um chamado de grau de pertinência de x a
A. Assim, o conjunto fuzzy A é simbolicamente indicado por sua função de
pertinência
µA : X → [0, 1] .

Denotamos por F(R) a classe dos subconjuntos fuzzy de R tais que
{x ∈ R µA (x) ≥ α}, α ∈ [0, 1]
são intervalos fechados para α = 0. Além disso, limitado α = 0. É comum
chamar F(R) de conjunto dos números fuzzy. Veja um exemplo de um número
fuzzy na ﬁgura 5.
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Figura 5: Conjunto fuzzy do tipo 1.
 é chamado fuzzy do tipo 2 se a cada x sua função de
Um conjunto A

onde os extremos
pertinência µA : X → F(R). Seja Ix o nı́vel zero do A(x),
deste intervalo são dados por Φ(x) e φ(x), como mostra a ﬁgura 6.
Assim, ﬁcam deﬁnidas duas funções Φ(x) chamada de função de pertinência superior e φ(x) de pertinência inferior (Karnik et al., 1999).

Figura 6: Conjunto fuzzy do tipo 2 intervalar.
Estes conjuntos são atualmente os mais utilizados pelo seu reduzido custo
computacional. A região do plano
{y ∈ R, φ(x) ≤ y ≤ Φ(x), x ∈ X},
é chamada da Pegada da Incerteza, Footprint of Uncertainty, FOU, em inglês.
A FOU determina completamente o conjunto fuzzy do tipo 2 intervalar, desde
que o grau de pertinência de todos os elementos do suporte seja 1.
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Figura 7: Sistema baseado em regras fuzzy do tipo 2.
Semelhantemente ao SBRF do tipo 1, o sistema de inferência do SBRF do
tipo 2 segue o diagrama da ﬁgura 7. A principal diferença entre os dois sistemas
é que no caso do tipo 2 temos que ter pelo menos uma das variáveis de entrada
fuzzy do tipo 2. Portanto, a saı́da da inferência lógica é um conjunto fuzzy do
tipo 2, sendo necessário, como consequência, um método para transformar a
saı́da para uma do tipo 1 e, em seguida, a defuzziﬁcação desta saı́da. O método
reduzidor de tipo 1 é o método de defuzziﬁcação usado pelo SBRF do tipo 2,
que por sua vez, é uma extensão do método de defuzziﬁcação do centro de
gravidade do SBRF do tipo 1 (Karnik et al., 1999; Mendel, 2001). O cálculo do
reduzidor de tipo 1, sugerimos o leitor consultar Wu e Nie (2011) e Rizol et al.
(2011), é de fato a extensão da operação de defuzziﬁcação dada pela equação
N


x∗ =

xi µ(xi )

i=0
N


i=0

(3.3)
µ(xi )

a partir do princı́pio de extensão de Zadeh obtendo-se a seguinte fórmula:

Y (x ) =


f n ∈F n (x )
y n ∈Y n

N


f n yn

n=1
N


n=1

= [yl , yr ]

(3.4)

fn

onde o vetor x = (x1 , x2 , · · · xI ), Y n = [y n , y n ],
n

F n (x ) = [µX n1 (x1 )t · · · µX nI (xI ), µX n (x1 )t · · · µX n (xI )] = [f n , f ],
1

I

n

com n = 1, · · · , N , t é uma t-norma, f n é o ponto médio de [f n , f ], X e X
denotam as funções de pertinência superior e inferior, respectivamente. A saı́da
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defuzziﬁcada é dada pela equação (3.5).
y=

yl + yr
.
2

(3.5)

Neste trabalho construı́mos o SBRF do tipo 2 intervalar para comparar
com o SBRF de conjuntos fuzzy do tipo 1 na modelagem da dinâmica da
população HIV positiva.

4. Modelo de HIV com parâmetros fuzzy dos tipos 1 e 2
A vantagem do modelo com parâmetros fuzzy em relação ao modelo
(2.1) é que sua análise é feita a partir das informações do especialista da área
da saúde. Neste caso, a taxa de transferência λ = λ(v, c), depende das variáveis,
nı́vel de CD4+ (c) e carga viral (v) que são incertas pois conhecemos apenas
“faixas” classiﬁcatórias dos mesmos (Jafelice, 2003).
O modelo (2.1) passa a ser
dx
dt
dy
dt

=

−λ(v, c)x

=

λ(v, c)x

=

λ(v, c)(1 − y)

x(0)

=

1

y(0)

=

0.

(4.6)

Resolvendo a primeira equação de (4.6) para cada par (v, c), temos:
x(t) = x0 e−λ(v,c)t

(4.7)

Com a condição inicial x0 = x(0) = 1, na equação (4.7), se obtém
x(t)
y(t)

= e−λ(v,c)t
= 1 − e−λ(v,c)t ,

t > 0.

(4.8)

Nas equações obtidas em (4.8), pelo fato do parâmetro λ ser função de
grandezas fuzzy (carga viral e nı́vel de CD4+), as soluções x(t) e y(t) também
dependem da função λ(v, c) e fornecem diferentes valores para x(t) e y(t).
De maneira didática, pode-se dividir a contagem de células CD4+ por
mililitro do sangue periférico em quatro faixas (fonte:www.bvsms.saude.gov.br):
• CD4+ > 0.5 células/ml: Estágio da infecção pelo HIV com baixo
risco de doença. Neste estágio, há boa resposta às imunizações de rotina e
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boa conﬁabilidade nos testes cutâneos de hipersensibilidade tardia como o
PPD1 . Casos de infecção aguda podem ter estes nı́veis de CD4+, embora,
de modo geral, esses pacientes tenham nı́veis mais baixos.
• CD4+ entre 0.2 e 0.5 células/ml: Estágio caracterizado por surgimento de sinais e sintomas menores ou alterações constitucionais. Risco
moderado de desenvolvimento de doenças oportunistas. Nesta fase podem aparecer candidı́ase oral, herpes simples recorrente, herpes zóster,
tuberculose, leucoplasia pilosa oral, pneumonia bacteriana.
• CD4+ entre 0.05 e 0.2 células/ml: Estágio com alta probabilidade de
surgimento de doenças oportunistas como pneumocistose, toxoplasmose
de SNC, neurocriptococose, histoplasmose, citomegalovirose localizada.
Está associado à sı́ndrome consumptiva, leucoencefalopatia multifocal
progressiva, candidı́ase esofagiana, etc.
• CD4+ < 0.05 células/ml : Estágio com grave comprometimento de
resposta imunitária. Alto risco de surgimento de doenças oportunistas
como citomegalovirose disseminada, sarcoma de Kaposi, linfoma nãoHodgkin e infecção por microbactérias do complexo Avium-Intracellulare.
Alto risco de morte com baixa sobrevida.
Em caso de inı́cio ou mudança de terapia antiretroviral, alguns autores
recomendam uma medida de acompanhamento da carga viral após 1 a 2 meses
para avaliar o tratamento. Os resultados devem ser interpretados da seguinte
maneira:
• Carga viral abaixo de 10.000 cópias de RNA por ml: baixo risco
de progressão ou piora da doença.
• Carga viral entre 10.000 e 100.000 cópias de RNA por ml: risco
moderado de progressão ou piora da doença.
• Carga viral acima de 100.000 cópias de RNA por ml: alto risco
de progressão ou piora da doença.
Em Jafelice (2003) construı́mos um SBRF 1 tendo como variáveis de
entrada a carga viral e o nı́vel de CD4+ do tipo 1 e trapezoidais.
1 PPD (Derivado Proteı́co Purificado) teste recomendado de rotina anual para avaliação
da necessidade de quimioprofilaxia para tuberculose.
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A variável de saı́da é a taxa de transferência (λ) de assintomático para
sintomático com o suporte das funções de pertinências baseados nas informações
anteriormente fornecidas pelo Ministério da Saúde. Esta diﬁculdade não aparece na construção das funções de pertinência das entradas do SBRF do tipo
2, pois as inclinações dos lados dos trapézios são intervalos. Apresentamos os
dois tipos de SBRFs:
• SBRF do tipo 1, onde as variáveis linguı́sticas de entrada e saı́da são
conjuntos fuzzy do tipo 1. O método de inferência usado é o de Mamdani
e a defuzziﬁcação é dada pelo centro de gravidade.
• SBRF do tipo 2, onde as variáveis de entrada são do tipo 2 e a variável
de saı́da é intervalar, neste modelo são apenas um ponto. Este formato
foi adotado com o objetivo de se adequar aos dados reais biológicos. O
método de inferência é o do Karnik et al. (1999), com o algoritmo reduzidor de tipo 1, que generaliza o centro de gravidade. As simulações
numéricas são realizadas utilizando o código em Matlab cedido pelos autores de Wu e Nie (2011), Dongrui Wu (Professor no Machine Learning
Lab, GE Global Research, Niskayuna, NY 12309 USA).
Os termos linguı́sticos para a carga viral são baixa, média e alta; e para
o nı́vel de CD+ são muito baixo, baixo, médio, médio alto e alto. No caso do
SBRF do tipo 1 os termos linguı́sticos para a saı́da, taxa de transferência são
fraca, média fraca, média e forte. As funções de pertinência das variáveis de
entrada de ambos os tipos de conjuntos fuzzy estão apresentados nas ﬁguras 8 e
9. As funções de pertinência da saı́da do SBRF para o tipo 1 são apresentadas
na ﬁgura 10.
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Figura 8: Funções de pertinência para a carga viral. As do tipo 1, em linhas
pretas e as do tipo 2 as regiões cinzas.
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Figura 9: Funções de pertinência para o nı́vel de CD4+. As do tipo 1, em
linhas brancas ou pretas, e as do tipo 2 em regiões de cor cinza claro e preto.
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Figura 10: Funções de pertinências para a taxa de transferência.

Baseados nos nı́veis zero das funções de pertinência dos consequentes
do SBRF do tipo 1, construı́mos os pontos fuzzy de saı́da do tipo 2. Como
aﬁrma Wu e Nie (2011) em muitas aplicações o consequente é um conjunto
fuzzy unitário, y n = y n . Assim, as 15 regras fuzzy são mostradas pelas tabelas
1 e 2, onde x1 representa a variável “carga viral” e x2 a variável “nı́vel de
CD4+”.
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Tabela 1: As 15 regras fuzzy para o SBRF do
HH x1
Baixa
Média
x2 HHH
Muito Baixo
Forte
Forte
Baixo
Média
Forte
Médio
Média
Média
Médio Alto
Média Fraca Média Fraca
Alto
Fraca
Fraca

H

Tabela 2: As 15 regras fuzzy para o
HH
HH x1
Baixa
x2
HH
Muito Baixo
1
Baixo
0.65
Médio
0.65
Médio Alto
0.15
Alto
0

tipo 1.

Alta
Forte
Forte
Média
Média
Média

SBRF do tipo 2 intervalar.

Média

Alta

1
1
0.65
0.15
0

1
1
0.65
0.65
0.65

5. Resultados
O estudo comparativo das soluções determinadas pelos valores das taxas
de transferência nos SBRF de ambos os tipos é realizando retirando os valores
λ = 0 e λ = 1. O valor λ = 0 signiﬁca que nenhum indivı́duo assintomático
passa a ser sintomático no intervalo de tempo de seis anos, e isto não acontece
em geral. Já λ = 1 é retirado porque para essa taxa todos os indivı́duos
estariam na fase sintomática da doença, o que também em geral não ocorre,
como mostra a ﬁgura 1.
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Figura 11: As regiões limitadas por xM1 e xm1 da solução x(t) do modelo (4.8)
para as taxas de transferência obtidas pelos dois métodos: em cinza claro as
geradas pelo tipo 1 e em cinza escuro as do tipo 2 e os dados de (Peterman
et al., 1985).
Como a solução analı́tica de x(t) em (4.6) dada em (4.8) é decrescente
com respeito a λ, temos que, todas as soluções determinadas pelos valores
obtidos de λ relativas ao SBRF do tipo 1 estão entre as soluções xM1 (t) e
xm1 (t), determinadas pelas taxas máxima M1 e mı́nima m1 , respectivamente.

Figura 12: As regiões de abrangência da solução y(t) do modelo (4.8) para as
taxas de transferência obtidas pelos dois métodos: em cinza claro as geradas
pelo tipo 1 e em cinza escuro as do tipo 2 e os dados de Peterman et al. (1985).
Desta forma, todas as soluções estão contidas em uma região limitada
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entre xM1 (t) e xm1 (t), mostrada na ﬁgura 11.
Da mesma forma, temos que as soluções determinadas pelos valores obtidos de λ relativas ao SBRF do tipo 2 estão entre as soluções xM2 (t) e xm2 (t),
determinadas pelas taxas máxima M2 e mı́nima m2 em (4.8), respectivamente.
Dessa forma, todas soluções estão contidas em uma região limitada entre xM2 (t)
e xm2 (t), mostrada na ﬁgura 11. Observe que a região cinza claro contém
também a região cinza escuro. Nas simulações realizadas neste estudo os valores de M1 = 0.9992, m1 = 0.001, obtidas através SBRF do tipo 1 e M2 = 0.9684
e m2 = 0.020, obtidas através SBRF do tipo 2.
Para a soluçao analı́tica de y(t) em (4.6) dada em (4.8) é crescente com
respeito a λ, todas as soluções determinadas pelos valores obtidos de λ com
respeito ao SBRF do tipo 1 estão entre as soluções ym1 (t) = 1 − xm1 (t) e
yM1 (t) = 1 − xM1 (t), determinadas pelas taxas máxima M1 e mı́nima m1 , respectivamente. Analogamente, todas as soluções estão contidas em uma região
limitada entre ym1 (t) e yM1 (t), mostrada na ﬁgura 12.
Da mesma forma, temos as soluções determinadas pelos valores obtidos
de λ estão entre as soluções yM2 (t) e ym2 (t), determinadas pelas taxas máxima
M2 e mı́nima m2 relativas ao SBRF do tipo 2 em (4.8), respectivamente. Todas
soluções estão contidas em uma região limitada entre ym2 (t) e yM2 (t), mostrada
na ﬁgura 12. Observe que a região cinza claro contém a região cinza escuro.

6. Conclusões
Recentemente os SBRF do tipo 2 utilizando o método de redução tipo
1 tem demonstrado maior capacidade de modelar e minimizar os efeitos das
incertezas do que os do tipo 1, como comprovado através de experimentos
numéricos por Wu e Nie (2011). Inspirados nessas aﬁrmações é desenvolvido
um estudo comparativo dos sistemas baseados em regras fuzzy do tipo 1 e tipo
2 aplicado ao modelo de transferência de assintomático para sintomático, onde
a taxa de transferência é considerada como um número fuzzy de tipo 1 e depois
do tipo 2 intervalar.
Como conclusão da comparação da ssoluções dos dois métodos, é observado que a taxa de transferência de assintomático para sintomático obtida
através do SBRF do tipo 2 (R2) é mais precisa. Isto é, no sentido que a região
R2 está contida na correspondente região do tipo 1 (R1) e as duas contém os
dados obtidos através de integração numérica (Peterman et al., 1985), como
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mostram as ﬁguras 11 e 12. Porém, uma propriedade a destacar é que a R2
tem uma área menor que a R1, o que mostra maior precisão por estar mais
próxima dos dados reais.
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Biomatemática 23 (2013), 97–102

ISSN 1679-365X

Uma Publicação do Grupo de Biomatemática IMECC – UNICAMP
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Resumo. Neste breve artigo apresentamos algumas relações entre taxas
médias e taxas instantâneas para modelos populacionais. Em particular, são
abordados o modelo de Malthus, modelos lineares multidimensionais e o modelo de Verhulst. Quando o crescimento populacional é suave com relação a
escala temporal as taxas médias e instantâneas podem ser aproximadas uma
pela outra.

Palavras-chave: Biomatemática; equações diferenciais; taxas médias;
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1

Introdução

Neste breve artigo, apresentamos algumas relações entre parâmetros de
modelos contı́nuos e discretos. Apesar dessas relações serem bem conhecidas, não é muito comum encontrá-las nos textos elementares de Matemática
Biológica.

2

Taxas instantâneas e o modelo de Malthus

O modelo de Malthus é um dos modelos de crescimento populacional
mais simples que podem ser construı́dos. Tomando sua forma discreta e denominando P (k) a população no instante k∆t, k ∈ {0, 1, 2, . . . }, sua fórmula de
recursão é:
P (k + 1) = P (k) + sP (k) = (1 + s)P (k).
(2.1)
Inicialmente, vamos imaginar que os indivı́duos não morrem, de forma que
s representa o número médio de descendentes gerados por indivı́duo em um
1 raulaassis@gmail.com
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intervalo de tempo ∆t, de forma que, neste caso, o próprio parâmetro s depende
da escolha de ∆t.
Quando quisermos destacar esse fato, escreveremos s ≡ s(∆t). Em muitos casos, as espécies estudadas apresentam um perı́odo bem deﬁnido de reprodução (anual, mensal, diário, etc) de forma que a escolha de ∆t torna-se
óbvia e, em algumas situações, impossı́vel de ser medida em intervalos menores.
Uma das formas de obtermos o modelo contı́nuo a partir do discreto, é
através da fórmula de recursão na forma da variação de P (k):
P (k + 1) − P (k) = ∆P (k) = sP (k)

(2.2)

de forma que podemos escrever (sendo ﬂexı́veis com a notação):
P (k∆t + ∆t) − P (k∆t) = s(∆t)P (k∆t)
dividindo ambos termos por ∆t e fazendo k∆t = t , ﬁcamos com:
P (t + ∆t) − P (t )
= s(∆t)P (t )
∆t

(2.3)

ﬁnalmente, tomando o limite com ∆t → 0, temos:
dP
= lim s(∆t)P (t ) = λP
∆t→0
dt

(2.4)

onde λ = lim∆t→0 s(∆t).
Ora, esta forma de deﬁnir o parâmetro instantâneo é, em um certo sentido, um tanto inútil, pois em situações experimentais jamais poderemos obter
tal tipo de limite. Naturalmente, o que as equações 2.3 e 2.4 signiﬁcam é que,
ao medirmos o parâmetro s em intervalos cada vez menores, esperamos que a
dinâmica contı́nua e a dinâmica discreta se tornem cada vez mais próximas.
Uma outra forma de relacionar os parâmetros λ do modelo de Malthus
contı́nuo e o parâmetro s é, pensando em termos de taxas equivalentes, o que
nos parece muito mais razoável.
Nessa forma, tomamos as soluções dos modelos discreto e contı́nuo:
P (k) = P0 (1 + s)k e do modelo contı́nuo p(t) = P0 eλt e impomos que as
soluções sejam idênticas em t = k∆t:
P0 (1 + s)k = P0 eλk∆t
daı́, obtemos a relação
λ=

ln (1 + s(∆t))
.
∆t
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Neste caso, pensamos em ∆t como o intervalo de tempo no qual é realizado o experimento em que é medido s. Naturalmente, podemos deﬁnir a
unidade de tempo em termos desse intervalo (de forma que ∆t = 1), ﬁcando
com a relação:
s3
s2
+
− ...
(2.5)
λ = ln(1 + s) = s −
2
3
A equação 2.5 mostra que se s  1, então λ ≈ s de forma que o modelo discreto e o contı́nuo são próximos, mesmo tomando parâmetros idênticos
para ambos. Assim, quando o número de descendentes gerados por unidade
de tempo é pequeno, podemos substituir a dinâmica discreta pela contı́nua, ou
seja, os modelos dados por: P  = sP ou ∆P = sP são praticamente equivalentes.
Claramente, quando existem termos de mortalidade que são proporcionais à população, ou s é negativo, o mesmo tipo de argumento pode ser aplicado.

3

Taxas instantâneas e modelos lineares
Sistema lineares de equações de recursão são na forma:
P (k + 1) = P (k) + AP (k)

(3.6)

onde P (k) agora é um vetor em Rn e A uma matriz em Mn×n (R). O sistema
de equações diferenciais análogo é dado por:
dP
=BP
dt

(3.7)

onde B ∈ Mn×n (R).
Neste caso, queremos relacionar as matrizes de parâmetros A e B. A
solução para o caso discreto é dada por:
P (k) = (A + I)k P0

(3.8)

e a solução para o modelo contı́nuo:
p(t) = eBt P0

(3.9)

onde eB é a exponencial da matriz B. Para estabeler as relações entre as
matrizes A e B vamos supor que ambas são diagonalizáveis, uma suposição
razoável, já que o interior do conjunto das matrizes não diagonalizáveis é vazio
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em Mn×n (R) e ambas as matrizes estão relacionadas com parâmetros que, em
princı́pio, admitem uma margem de erro.
Novamente, igualando as soluções das equações 3.8, temos:
(A + I)k P0 = eBk∆t P0
logo, se escolhemos a unidade de tempo de forma que ∆t = 1, então obtemos
A + I = eB

(3.10)

ou ainda, no caso em que A ≤ 1 podemos escrever:
B = ln(A + I) = A −

A3
A2
+
− ...
2
3

(3.11)

Portanto, no caso de sistemas lineares a relação entre as matrizes de coeﬁcientes pode também ser estabelecida simplesmente impondo que as soluções
sejam idênticas para tempos iguais. Naturalmente, também temos a relação
natural entre os dois sistemas, resultante da aplicação do método de Euler para
aproximação da solução do sistema de equações diferencias 3.7:
P (t + ∆t) = P (t) + ∆tBP (t)

(3.12)

de forma que a relação de recorrência do método é a mesma que a do sistema
discreto, com A = ∆tB. Se A  1, a solução do sistema contı́nuo pode ser
aproximada pela solução do sistema discreto.

4

Taxas instantâneas e o modelo de Verhulst

Ao abordar a questão da correspondência entre taxas médias e instantâneas e parâmetros de modelos discretos e modelos contı́nuos para o caso
do modelo de Verhulst (ou logı́stico), devemos, desde o inı́cio, saber que não
será possı́vel obter uma equivalência entre os modelos para todas as escolhas
de parâmetros.
É um resultado bem conhecido que a dinâmica simples da recursão de
Verhulst pode dar origem a dinâmicas caóticas (Edelstein-Keshet, 1988; Strogatz, 1994), como o modelo de Verhulst contı́nuo dá origem somente à soluções
monotônicas e convergentes está claro, desde o inı́cio, que para certos valores
dos parâmetros não será possı́vel obter uma correspondência coerente entre os
modelos contı́nuo e discreto.
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A dinâmica logı́stica discreta é dada por:
P (k + 1) = P (k) + sP (k) (1 − P (k)/K)

(4.13)

onde K é a capacidade suporte do meio. A equação diferencial do modelo de
Verhulst é:
dP
= rP (1 − P/K).
(4.14)
dt
A equação diferencial admite solução explı́cita dada por:
Y (t) =

KY0 ert
.
K + Y0 (ert − 1)

(4.15)

Como o modelo discreto não admite solução analı́tica (Wolfram, 2002,
pág. 1098), não podemos utilizar o mesmo procedimento que utilizamos no
caso do modelo de Malthus para obter taxas equivalentes.
Desta forma, recorremos à relação obtida através da aplicação do método
de Euler para aproximação da solução da equação diferencial 4.14, obtendo:
P̄ (t + ∆t) = P (t) + P  (t)∆t
onde
P̄ (t + ∆t) = P (t) + ∆trP (t) (1 − P (t)/K) .

(4.16)

Se a unidade de tempo é escolhida de tal forma que ∆t = 1, temos,
novamente, que as dinâmicas serão similares a s(∆t)  1, ou seja, somente
para taxa de reproduções pequenas existirá uma correspondência clara entre
as dinâmicas do modelo.
Resumindo os resultados das relações entre taxas instantâneas e taxas
médias, podemos dizer que, se a “magnitude” dos parâmetros (coeﬁciente
s, norma da matriz A) for pequena, então podemos aproximar a dinâmica
contı́nua pela discreta e vice-versa.
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Resumo. Neste artigo analisamos relações entre modelos aditivos genéticos
e modelos que descrevem dinâmicas em espaços de fenótipos. São estabelecidas relações entre os parâmetros dos modelos bem como são apresentadas
simulações comparativas. Determinam-se condições para uma equivalência
qualitativa-quantitativa entre os modelos.
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1. Introdução
O estudo de dinâmicas evolutivas admite várias abordagens. Dada a
natureza particular dos mecanismos de hereditariedade das espécies biológicas,
é natural que um grande número de modelos busque descrever uma sequência
de frequências de genes em uma população (Haldane, 1924a,b, 1926, 1927a,b,
1930, 1931, 1932b,a, 1934; Hartl e Clark, 2007).
Entretanto, outras abordagens também se mostraram muito fecundas
para o estudo de dinâmicas evolutivas, como o conceito de “paisagem adaptativa” de Sewall Wright (Wright, 1932, 1988) e o conceito de estratégia evolutivamente estável de Maynard Smith (Smith, 1982), este último inspirado em
conceitos de teoria dos jogos. Mais recentemente, utilizando as ideias básicas
de espaço de aspecto de Levin e Segel (Levin e Segel, 1982; Segel, 1988), Assis
1 raulaassis@gmail.com

2 wilson@ime.unicamp.br
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e Ferreira Jr. (2005) propuseram modelos baseados em equações de reaçãodifusão.
Neste trabalho, buscamos estabelecer algumas relações entre modelos
genéticos aditivos e modelos de espaços de fenótipos, de forma a identiﬁcar
quando podemos estabelecer equivalências entre os mesmos. Sem mais, passamos à apresentação dos modelos.

2. Os modelos e hipóteses biológicas
O modelo evolutivo básico de reação-difusão, é dado por:



∂ 2 [f (x)u]
∂u
= rV
+
ru
f
(x)
−
u(x)dx/K
,
∂t
∂x2
Ω

(2.1)

onde V é o coeﬁciente de variação fenotı́pica, r a taxa de reprodução máxima
e K a capacidade de suporte do meio, Ω é o espaço de fenótipos, u(x, t) a
densidade de indivı́duos com caracterı́sticas fenotı́picas x no instante t e f é uma
função de adaptação. Detalhes da dedução do modelo podem ser consultadas
em Assis e Ferreira Jr. (2005) e Assis (2013).
Neste trabalho, consideramos Ω, o espaço de fenótipos, como um intervalo [a, b] ⊂ R, ou seja, a caracterı́stica fenotı́pica descrita é quantitativa, de
forma que, para comparar as dinâmicas entre modelos genéticos e o modelo
de reação-difusão, adota-se um modelo genético que descreva caracterı́sticas
quantitativas.
Estudos biométricos investigaram caracerı́sticas quantitativas diversas
em seres vivos, como comprimento de bico em besouros (Carroll e Boyd, 1992;
Carroll et al., 1997), efeito fenotı́pico quantitativo sobre hospedeiro (Weis et al.,
1992) e efeitos da pesca comercial sobre as espécies (Kuparimen e Merilä, 2007;
Hucthings e Fraser, 2008).
Inicialmente, o fato das caracterı́sticas quantitativas não apresentarem
um claro padrão mendeliano causou uma controvérsia no que diz respeito à
validade dos mecanismos de hereditariedade mendelianos, (Hartl e Clark, 2007,
pág. 12). Ou seja, a questão central da polêmica gerada era esta: “como
podemos gerar a hereditariedade observada em caracterı́sticas quantitativas
através de mecanismos de hereditariedade puramente mendelianos?”.
A solução pioneira deste impasse é geralmente atribuı́da a R. A. Fisher
(Hartl e Clark, 2007) por seu artigo sobre correlações entre parentes (Fisher,
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1918). O artigo aborda a questão de forma complexa, mas modelos mais simples foram sugeridos para realizar a conexão entre uma herditariedade do tipo
“particulada” (entes discretos, os genes) e uma expressão de caracterı́sticas
fenotı́picas contı́nuas.
Uma forma simples de obter-se uma distribuição “contı́nua” de fenótipos
através da herança de partı́culas discretas é simplesmente utilizar um mecanismo genético aditivo, isto é, dado N o número de locos e alelos alternativos
Ai , Bi para esses locos, o fenótipo resultante é simplesmente a soma de valores ai , bi associados a cada um desses alelos alternativos. Por exemplo, se
tomamos N = 10, estamos supondo que existe uma caracterı́stica quantitativa
que é inﬂuenciada por 10 locos, onde cada loco pode ser ocupado pelos alelos
alternativos Ai , Bi .
Se, além disso, tomamos ai = 0 e bi = 1, i = 1, . . . , 10, serão geradas 10
classes de fenótipos distintos, que é simplesmente o número de locos ocupados
por alelos do tipo B. Fazendo o mesmo tipo de hipótese para organismos
diplóides é possı́vel criar ainda mais classes de fenótipos, o que nos mostra
que, com um número elevado de locos inﬂuenciando uma única caracterı́stica
quantitativa, é fácil obter um grande número de tipos de fenótipos, o que cria
uma distribuição de fenótipos na população que se assemelha a uma distribuição
contı́nua.
Somando-se a essas observações os fatores aleatórios relacionados com
o ambiente e os processos de formação de fenótipo, obtém-se uma explicação
totalmente plausı́vel para a relação entre o mecanismo mendeliano de hereditariedade e a expressão de caracterı́sticas quantitativas contı́nuas.
Duas hipóteses são particularmente importantes com relação a esse tipo
de modelo: a inﬂuência multifatorial sobre uma caracterı́stica contı́nua e a
hipótese do mecanismo genético aditivo. Os locos que inﬂuenciam caracterı́sticas quantitativas recebem, em geral, uma sigla própria e são chamados de
QTLs (quantitative trait locus) e seu mapeamento tem avançado rapidamente
devido ao melhoramento das técnicas de biologia molecular (Futuyma, 2009,
pág. 338).
Dilda e Mackay (2002) estudaram a variação do número de hastes sensoriais (sensory bristles) em populações de Drosophila melanogaster e foram
capazes de identiﬁcar uma grande quantidade de QTLs relacionados com essa
caracterı́stica. Mesmo sendo uma subestimativa (somente uma fração do genoma foi investigado em busca de QTLs), os autores foram capazes de iden-
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tiﬁcar 38 locos que inﬂuenciam o número de hastes sensoriais abdominais, ou
seja, essa caracterı́stica quantitativa é claramente produto de uma interação
multifatorial entre genes.
Os efeitos gerados por cada loco são variáveis, alguns exibindo fortes
fatores de epistasia, mas a distribuição dos efeitos genéticos aditivos dos locos
mostrou que a maior parte gerava efeitos aditivos “pequenos” (subtraindo ou
adicionando uma ou duas hastes) enquanto que uma menor parte apresentava
efeitos maiores (Dilda e Mackay, 2002; Futuyma, 2009).
Desta forma, apesar de não podermos esperar que o modelo genético
aditivo seja capaz de corresponder ﬁelmente a todas as situações biológicas
reais, o mesmo pode servir como modelo conceitual para relacionar os espaços
de genótipos discretos com uma aproximação de espaços de fenótipos contı́nuos.
Nesta seção nosso objetivo é relacionar a aproximação da geração de novos
fenótipos na equação 2.1 pelo termo (f (x)u)xx com um modelo aditivo genético
que leva em conta a frequência de genes na população.
O modelo aditivo genético que apresentamos a seguir é inspirado no
modelo de caracterı́sticas quantitativas de Taylor e Higgs (2000). No modelo
original os autores consideram efeitos mais complexos e descrevem diversas
caracterı́sticas quantitativas simultaneamente, neste trabalho, simpliﬁcaremos
o tratamento para ilustrar as relações com o espaço de fenótipos.
A seguir apresentamos as hipóteses do modelo aditivo genético a ser
considerado:
1. Consideraremos indivı́duos haplóides com reprodução assexuada e em
intervalos de tempo discretos.
2. Somente uma caracterı́stica quantitativa será descrita, sendo essa caracterı́stica multifatorial e inﬂuenciada por N locos do “genoma” da espécie.
3. O “genoma” da espécie-modelo será um vetor de alelos alternativos {0, 1}.
Ou seja, seja se G é um genótipo então G ∈ G = {0, 1}n . Deﬁnimos gi
como a i-ésima coordenada do vetor G.
4. O fenótipo F é construı́do a partir de G simplesmente através da soma
N
i=1 gi . Com isso temos o espaço de fenótipos F = {0, . . . , N }.
5. Consideraremos, inicialmente, um processo de evolução neutra, ou seja,
todos os fenótipos possuem igual valor de adaptação, produzindo o mesmo
número de descendentes.
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6. No processo de reprodução, cada genótipo, ao se duplicar, possui uma
probabilidade µ de sofrer uma única mutação em um dos locos. Todos
os locos possuem igual probabilidade de ter sofrido essa mutação. A
probabilidade de ocorrerem duas ou mais mutações é da ordem de µ2 e
não é levada em conta no modelo.

7. A população é mantida com tamanho ﬁxo NP e cada genótipo é sorteado
como ancestral da próxima geração com probabilidade proporcional ao
seu valor de adaptação. São gerados NP novos fenótipos como uma probabilidade de mutação µ de cada genótipo sofrer uma mutação em um
gene.

8. Ao sofrer uma mutação, os genes com valor 0 mutam-se para 1
e os de valor 1 mutam-se para 0.

Destacamos especialmente a última hipótese porque, como veremos, ela
inﬂuencia deﬁnitivamente a dinâmica de movimentação no espaço de fenótipos.
Utilizamos essa hipótese para realizar um paralelo da abordagem de espaço de
fenótipos com modelos que estão sendo utilizados atualmente para dinâmica
evolutiva de caracterı́sticas quantitativas (Woodcock e Higgs, 1996; Taylor e
Higgs, 2000).
Denominando por t a variável temporal discreta, a dinâmica apresentada pelo modelo é simplesmente um processo iterativo estocástico no qual as
frequências dos tipos de genótipos no instante t, juntamente com a simulação
de variáveis aleatórias determinam as frequências dos genótipos na população
no instante t + 1, formando um ciclo, como na ﬁgura 1.
Os detalhes da dinâmica estocástica não são importantes para o fator que
queremos destacar aqui, a dizer, os mecanismos de geração de novos genótipos
e suas correspondências com o espaço de fenótipos. Na seção 3 apresentamos a
dinâmica com mais detalhes e comparamos simulações dos modelos genéticos
aditivos com o modelo de fenótipos contı́nuo.
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Figura 1: Esquema para o modelo aditivo genético.
A cada iteração o genótipo G ∈ G deﬁne o fenótipo F ∈ F através
N
da fórmula simples G = i=1 gi . O fenótipo deﬁne um valor de adaptação
f (F ). A população é mantida com tamanho ﬁxo NP e cada genótipo é sorteado como ancestral da próxima geração com probabilidade proporcional ao seu
valor de adaptação. São gerados NP novos fenótipos com uma probabilidade de
mutação µ de cada genótipo sofrer uma mutação em um gene. Genes de tipo 0
sofrem mutação para genes de tipo 1 e vice-versa. Modelos com tamanhos populacionais não constantes podem ser contruı́dos de forma análoga atribuindo,
por exemplo, uma probabilidade de sobrevivência 1 − M para os indivı́duos da
geração anterior.
Para apresentar a correspondência entre o modelo genético aditivo que
é estocástico, com o modelo diferencial, utilizamos o número esperado de indivı́duos em cada classe de fenótipos. Denominamos por P (k, t), k = 0, . . . , N
o número esperado de indivı́duos com fenótipos de tipo k no instante t. Dessa
forma, P (k, 0) representa a distribuição inicial da população. Uma vez que a
probabilidade de duas mutações ocorrerem simultaneamente é tomada como
nula no modelo, o número esperado de indivı́duos na classe k, no instante t + 1,
depende somente de P (k − 1, t), P (k, t) e P (k + 1, t), obedecendo a seguinte
relação de recursão (ver ﬁgura 2):
P (k, t + 1) = (sµP (k − 1, t)) Q(k − 1, k) + s (1 − µ(1 − Q(k, k))) P (k, t)+
(sµP (k + 1, t)) Q(k + 1, k) + (1 − M )P (k, t),
(2.2)
onde M é a mortalidade dos indivı́duos durante uma geração. Q(k, j) são probabilidades de transferências através de mutações entre as classes, com o signiﬁcado que esclarecemos a seguir. Suponha que tenha ocorrido uma mutação
em um genótipo de fenótipo k, deﬁnimos como Q(k, j) a probabilidade de que
o novo fenótipo, já com a mutação, tenha fenótipo j.
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Os termos que envolvem P (k − 1, t) e P (k + 1, t) são correspondentes
aos indivı́duos gerados pelas mutações de genótipos próximos aos genótipos
(mutação em um gene) que possuem fenótipo k, enquanto que o termo central
s (1 − µ(1 − Q(k, k))) P (k, t) refere-se à geração de genótipos inalterados, com
probabilidade (1 − µ(1 − Q(k, k))).
Finalmente, o termo (1 − M )P (k, t) corresponde a indivı́duos da geração
anterior que sobreviveram no perı́odo. Na ﬁgura 2 apresentamos um esquema
para melhor visualização das relações representadas pela equação 2.2. Observamos que nos dois pontos de fronteira as relações de recursão são ligeiramente
diferentes.

Figura 2: Recursão para o número esperado de indivı́duos em cada classe
fenotı́pica do modelo genético aditivo.
A linha superior corresponde ao instante t + 1 e o número esperado de
indivı́duos no na classe k, P (k, t + 1) é escrito em função dos indivı́duos na
classes adjacentes e na mesma classe no instante t. s: número esperado de descendentes por indivı́duo, µ: probabilidade de mutação, Q(k, j): probabilidade
de que, dada uma mutação em um indivı́duo de fenótipo k, o novo fenótipo
seja de fenótipo j.
Para que a dinâmica apresentada pela equação 2.2 ﬁque completa, devemos fornecer uma expressão para Q(k, j). Dada a hipótese de que um gene de
tipo 0 sofre mutação para um gene de tipo 1 e vice-versa, temos que Q(k, k) = 0
e
Q(k, k + 1) + Q(k, k − 1) = 1.
(2.3)
Para obter a fórmula para Q(k, k +1) basta observar que, se um genótipo
possui um fenótipo do tipo k, isso signiﬁca que ele possui k alelos de tipo 1 e
N − k alelos de tipo 0, assim, essa probabilidade será dada pela probabilidade
de um gene de tipo 0 transformar-se em um gene de tipo 1, levando o fenótipo
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ao valor de k + 1. Usando a hipótese de que todos os locos possuem a mesma
probabilidade de sofrer a mutação, dado que ocorreu uma mutação, a probabilidade de um gene de tipo 0 sofra uma mutação para um gene de tipo 1 é de
(N − k)/N . Analogamente, ou pela relação 2.3, obtemos Q(k, k + 1) = k/N .
Voltando à equação 2.2, temos:


µP (k − 1, t) − µP (k, t) + k+1
P (k, t + 1) = s N −k+1
N
N µP (k + 1, t)
(2.4)
+(1 − M + s)P (k, t).
A relação de recursão 2.4 servirá de base para a comparação com o
modelo de geração de fenótipos contı́nuos. Uma discretização do espaço de
aspecto de uma equação de difusão simples leva a um sistema de equações
diferenciais na forma:
σ
σ
dUk
= r Uk−1 + r(1 − σ)Uk + r Uk+1 ,
(2.5)
dt
2
2
onde k corresponde a uma das classes no domı́nio contı́nuo de fenótipos, onde
o operador de segunda diferença no espaço discretizado representa o processo
de difusão. Como queremos comparar dinâmicas em que a variável de tempo
é discreta, buscamos a relação de recursão discreta que seja correspondente a
essa dinâmica contı́nua. Substituindo o operador diferencial d/dt pelo operador
diferença D(F ) = F (t+1)−F (t) e denominando U (k, t) o número de indivı́duos
na classe k no instante t, temos a dinâmica recursiva aproximada:


U (k, t + 1) = r∆t σ2 U (k − 1, t) − σU (k, t) + σ2 U (k + 1, t)
(2.6)
+(1 + r∆t)U (k, t) + O(∆t2 ),
que é exatamente o mesmo tipo de recursão da equação 2.4 com M = 0.
Para que possamos ilustrar mais claramente a correspondência entre os
modelos, vamos destacar o termo responsável pela criação do operador de segunda derivada no modelo contı́nuo:
σ
σ
(2.7)
TC = U (k − 1, t) − σU (k, t) + U (k + 1, t),
2
2
e o termo correspondente do modelo discreto,
k+1
N −k+1
µP (k − 1, t) − µP (k, t) +
µP (k + 1, t).
N
N
Comparando TD e TC , podemos observar que:

TD =

(2.8)

1. Se N/2 − k for pequeno em relação à N , ou seja, se o desvio do fenótipo k
em relação ao fenótipo N/2 for pequeno com relação ao número de genes,
então TC ≈ TD .
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2. O formato especı́ﬁco das probabilidades Q(k, j) inﬂuenciam fortemente o
tipo de dinâmica no espaço de fenótipos.
A primeira observação pode ser vista diretamente fazendo-se:
N − N/2 + N/2 − k
N/2 − k
N −k
=
= 1/2 +
.
N
N
N
Se o desvio de k do fenótipo N/2 for pequeno com relação a N , obtemos
TD ≈

µ
µ
P (k − 1, t) − µP (k, t) + P (k + 1, t).
2
2

Observe a semelhança dos papéis de µ e σ.
Uma consequência da primeira observação é que o modelo de difusão no
espaço de fenótipos corresponderá melhor a um modelo genético aditivo com
essas hipóteses em uma situação em que há uma inﬂuência multifatorial aditiva
e na qual os fenótipos não sejam levados a valores extremos.
Em relação à segunda observação, vemos que o formato especı́ﬁco das
probabilidades Q(k, j) são provenientes da hipótese de que os genes apresentam
alelos 0, 1 que atuam somente de duas formas distintas sobre o fenótipo (ação
nula e positiva) e, ao sofrerem mutações, um tipo modiﬁca-se no outro.
Este tipo de hipótese cria as probabilidades Q(k, j), as quais, no caso do
modelo genético aditivo, cria uma resistência à movimentação na direção dos
extremos do fenótipo. Diferentes hipóteses sobre os efeitos dos alelos e também
sobre as formas de mutação levam a dinâmicas totalmente distintas.
A seguir, discutimos as consequências de uma hipótese alternativa, analisando, mais adiante, a questão da plausibilidade biológica de hipóteses a respeito dos efeitos de genes sobre fenótipos.
No modelo genético aditivo que apresentamos, cada loco, ao sofrer a
mutação transformava-se em um loco de tipo alternativo, mudando seu efeito
sobre o fenótipo na direção contrária à do seu efeito prévio. Essa hipótese pode
ser modiﬁcada atribuindo-se uma probabilidade 1 − p do efeito permanecer o
mesmo, p/2 de diminuir e p/2 de aumentar.
Vamos supor sempre o efeito como de magnitude 1, independentemente
da direção de modiﬁcação do fenótipo, de forma que uma modiﬁcação para a
esquerda subtrai 1 do fenótipo e uma modiﬁcação com inﬂuência para a direita adiciona 1 ao fenótipo. Com essa modiﬁcação, os alelos podem acumular
inﬂuências positivas ou negativas sobre o valor quantitativo do fenótipo, e portanto o espaço de genótipos passa a ser representado por G = ZN , e o fenótipo
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N
associado a cada genótipo G ∈ G é dado por F = i=1 gi , de forma que o
espaço de fenótipos é o conjunto F = Z.
Assim como no modelo anterior, a probabilidade de duas mutações simultâneas não é levada em conta e as probabilidades Q(k, k), Q(k − 1, k) e
Q(k + 1, k) deﬁnem as relações de recursão para o modelo. Com a hipótese de
mutação modiﬁcada temos que Q(k, k) = 1−p, Q(k −1, k) = Q(k +1, k) = p/2,
de forma que a relação de recursão ﬁca:


P (k, t + 1) = s p2 µP (k − 1, t) − pµP (k, t) + p2 µP (k + 1, t)
(2.9)
+(1 − M + s)P (k, t),
ou seja, com essas hipóteses obterı́amos o operador de segunda diferença na
relação de recursão para o modelo genético aditivo.
Todo esse processo dedutivo pode ser repetido assumindo uma reprodução
diferenciada para cada classe fenotı́pica, incluindo a função de adaptação f no
modelo. As deduções das equações seguiriam os mesmos passos lógicos e as
conclusões seriam exatamente as mesmas, ou seja, a hipótese microscópica de
que o efeito de que cada nova mutação pode alterar o fenótipo em qualquer
direção com probabilidades iguais faz com que o modelo genético aditivo e o
modelo de espaço de fenótipos contı́nuo representem situações análogas.
Para abordar a questão da plausibilidade biológica dos efeitos dos genes
sobre um traço quantitativo, devemos destacar que, no ano em que escrevemos
este trabalho (2013), não podemos aﬁrmar que existam resultados deﬁnitivos a
esse respeito. A complexidade dos efeitos do genoma na geração dos fenótipos é
tão grande que levaram Mayo e Franklin (1998) a aﬁrmar: “There is, as yet, no
theoretical basis for adopting any particular model for gene eﬀects, nor indeed
any basis for each model.”.
Aqui os autores referem-se, por exemplo, a hipóteses como a ação de
muitos genes de efeito pequeno sobre uma mesma caracterı́stica, ação de poucos
genes de efeito grande ou sobre a presença relevante de efeitos de epistasia.
Entretanto, mesmo admitindo que a fundamentação teórica e experimental é questionável, no mesmo trabalho os autores posicionam-se de forma
favorável ao modelo de ação inﬁnitesimal de Fisher – grande número de genes
de ação pequena – (Mayo e Franklin, 1998, pág. 153):
“While I have referred only to our own work on the follicle, evidence that thousands of genes are involved in the metabolism of any
given tissue, and hence, in principle, involved in the determination
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of a quantitative trait, is now overwhelming. That Fisher’s model
remains robust and eﬀective is a tribute not only to the profundity of Fisher’s thought, but also a measure of how diﬃcult it is to
move beyond the model based on the undiﬀerentiated eﬀects of many
small interacting causes, when we have no idea how to model these
interactions.”
Barton e Keightley (2002), em uma resenha sobre variação genética
quantitativa, apontam para a diversidade de resultados que as análises de mapeamento de QTLs podem exibir:
“[. . . ]There have been recent reviews of the genetic basis of the
between-species diﬀerences, and QTL studies in plant species. Both
surveys point to extreme variations between experiments in the numbers and eﬀects of QTL. In several instances, most of the diﬀerence
between important phenotypes is explained by a few genes (maybe
less than ﬁve) of large eﬀect, whereas others point to a strongly poligenic basis. Furthermore there seem to be no obvious rules, based,
for example, on the kind of quantitative trait that would allow us to
make a prediction a priori about the genetic basis of a given trait in
a given cross.[. . . ]”
Naturalmente, não é o objetivo de nosso trabalho discutir profundamente
a plausibilidade biológica dos modelos genéticos de caracterı́sticas quantitativas, mas sim destacar que as hipóteses sobre as relações entre a reprodução e
geração de novos fenótipos são, em última instância, determinadas por esses
modelos de interações genéticas.
A abordagem através de espaço de fenótipos permite que separemos as
questões de determinar a relação entre reprodução e geração de novos fenótipos
da análise da dinâmica que resulta dessa relação. Nesta seção, mostramos que o
modelo de difusão simples representa uma situação em que uma caracterı́stica
quantitativa é afetada por muitos genes e na qual cada nova mutação pode
alterar o efeito de cada gene em qualquer direção com igual probabilidade.
Finalmente, faremos algumas observações sobre a modiﬁcação da hipótese dos efeitos de mutação. A hipótese inicial de que cada gene sofre mutação de
tipo 0 para tipo 1, inspirada no modelo original de Taylor e Higgs (2000, pág.
427), “[. . . ] The oﬀspring genotype is copied from the parent genotype, with
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probability u of mutation per locus from a 0 to a 1 allele or vice versa.”, foi modiﬁcada de forma que, a cada mutação, o efeito do gene sobre a caracterı́stica
quantitativa pudesse aumentar ou diminuir com a mesma probabilidade.
Como observamos anteriormente, para fundamentar com rigor qual hipótese melhor corresponde à realidade seria necessário um profundo conhecimento
dos mecanismos genéticos que controlam a caracterı́stica em questão, conhecimento este indisponı́vel na presente data. Entretanto, podemos fazer algumas
comparações sobre o signiﬁcado das duas hipóteses alternativas.
Adotar a hipótese de que uma mutação necessariamente inverte a inﬂuência do gene sobre o fenótipo é uma hipótese muito mais restritiva do que
atribuir uma chance igual do efeito alterar-se em qualquer direção. Ao supormos que cada gene tem uma inﬂuência de 1 ou 0 sobre o fenótipo estamos, em
primeiro lugar, restringindo os efeitos do gene sobre a caracterı́stica quantitativa, descartando, por exemplo, a existência de genes de efeito grande, cuja
existência já está experimentalmente comprovada.
Além disso, a hipótese de que o efeito é revertido a cada mutação é ainda
mais restritiva, pois supõe, de certa forma, que o histórico de mutação anterior
inﬂuencia no efeito da nova mutação sobre a caracterı́stica quantitativa. Esse
tipo de hipótese é mais razoável em casos em que as possibilidades de mutação
são muito restritas, admitindo somente dois tipos alternativos de formas entre
as quais é possı́vel alternar entre mutações.
No caso da ação de genes sobre caracterı́sticas quantitativas complexas
acreditamos que a hipótese alternativa, na qual o efeito do gene pode alterar-se
a cada mutação em qualquer direção, é mais adequada.
Uma vez que as mutações podem ter efeitos diversos sobre o genoma,
como a deleção ou duplicação de um gene inteiro, em uma situação na qual
um gene tem efeito aditivo com relação a ele mesmo seu efeito será igual ao
número de cópias do mesmo.
Desta forma, a deleção e/ou duplicação de genes “pequenos” poderia
levar à formação de um gene de efeito grande. Nesse caso, terı́amos a formação
de um poligene de efeito grande. Esse efeito poderia ser obtido através da
hipótese alternativa, na qual um gene pode acumular efeitos sobre o fenótipo
em uma direção.
Para ilustrar a plausibilidade da presença desse tipo de ocorrência no
fenômeno biológico, citamos Barton e Keightley (2002, pág. 13, caixa 1 –
destaque nosso):
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“Typically, quantitative trait loci (QTL) are located by measuring
associations between Mendelian markers and the trait of interest in
a ‘mapping population’ (for example, an F 2 cross between selected
lines). However, several factors make it diﬃcult to estimate the
‘true’ numbers and eﬀects of loci that inﬂuence a quantitative trait.
• Closely linked QTL with opposite eﬀects tend to be missed, as
there are few recombinants that could reveal their presence.
• There is a lower limit for the size of a QTL that can be detected, which will vary according to the size of the experiment
and the properties of the trait; real QTL with eﬀects below this
limit are nearly always undetected.
• Closely linked QTL with eﬀects in the same direction
tend to give the appearance of a single QTL of larger eﬀect. Indeed, simulation studies have shown that
under the inﬁnitesimal model, the chance coupling of
linked factors can lead to the appearance of large eﬀect
QTL. [. . . ]”
Assim, acreditamos que a hipótese alternativa de mutação em qualquer
direção, que aproxima a dinâmica de modelos aditivos genéticos do modelo de
espaço de fenótipos contı́nuo é mais adequada ao caso dos efeitos de QTLs do
que a hipótese utilizada no modelo de Taylor e Higgs (2000).
Na seção seguinte, apresentamos comparações entre simulações dos modelos estocásticos com as diferentes hipóteses e o modelo contı́nuo.

3. Simulações dos modelos
Para ilustrar a correspondência entre os modelos baseados em frequência
de genes expostos na seção anterior e o modelo contı́nuo baseado no espaço
de fenótipos, vamos simular duas situações biológicas distintas e comparar os
resultados obtidos através de cada modelo. Assim, vamos rotular os modelos
da seguinte forma:
1. Modelo 1: Modelo de frequência de genes com a hipótese de que cada
gene atua sobre a caracterı́stica quantitativa com efeito 0 ou 1. Modelo
correspondente ao uso da hipótese de que os alelos alternam-se entre os
tipos de 0 ou 1 entre cada mutação.
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2. Modelo 2: Modelo de frequência de genes com a hipótese de que cada
nova mutação sobre um gene pode alterar seu efeito sobre a caracterı́stica
quantitativa com mesma probabilidade e intensidade em qualquer direção.
Esse modelo corresponde à modiﬁcação da hipótese de mutação.
3. Modelo 3: Modelo básico de frequência de fenótipos regido pela equação:



udx/K .
ut = rV (f (x)u)xx + ru f (x) −
Ω

Para os modelos de frequência de genes deﬁnimos as seguintes variáveis:
• N : número total de genes que inﬂuenciam a caracterı́stica quantitativa.
• P : tamanho da população de indivı́duos
• T : número de gerações de simulação do modelo.
• µ: probabilidade de mutação por indivı́duo por geração.
• d : magnitude do efeito de cada mutação sobre o fenótipo.
Os modelos são simulados através da seguinte rotina, descrita na forma
de um algoritmo:
para t = 1 até T faça
para n = 1 até P faça
• sorteia-se um indivı́duo dentre a populaç~
ao
com probabilidade proporcional ao seu valor
de adaptaç~
ao.
• o indivı́duo sorteado gera um descendente,
o descendente gerado possui probabilidade
µ de ser um mutante.
• no caso do indivı́duo ser mutante aplica-se
a regra de mutaç~
ao definida pelo modelo.
• a nova geraç~
ao é composta somente dos novos
descendentes gerados nessa iteraç~
ao.
fim
fim
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O que diferencia os modelos 1 e 2 é simplesmente a regra de mutação
utilizada, para o modelo 1 utilizamos a regra:
Dado N o número genes, A = (a1 , a2 , . . . , aN ) é o genótipo do
ancestral e D = (d1 , d2 , . . . , dN ) o genótipo do descendente, sorteie
um gene i dentre os N genes (todos com igual probabilidade) e faça:
di = 0 se ai = 1, di = 1 se ai = 0.
e para o modelo 2:
Dado N o número genes, A = (a1 , a2 , . . . , aN ) é o genótipo do
ancestral e D = (d1 , d2 , . . . , dN ) o genótipo do descendente, sorteie
um gene i dentre os N genes (todos com igual probabilidade) e tome
ξ ∈ [0, 1] um número aleatório. Se ξ > 1/2, faça di = ai + 1; caso
contrário di = ai − 1.
Comparando com as relações de recursão apresentadas na seção anterior,
observamos que as rotinas descritas nesta seção correspondem a uma mortalidade de M = 1, ou seja, uma situação em que não há sobreposição de gerações
e na qual s = 1. Os cenários biológicos que iremos simular reﬂetem duas importantes situações relacionadas com os processos evolutivos: evolução neutra e
evolução sob seleção estabilizadora. A evolução sob seleção neutra (na qual todos genótipos/fenótipos possuem o mesmo valor de adaptação ) possui grande
importância biológica por diversas razões.
Em primeiro lugar, a hipótese de seleção neutra resulta em previsões
claras sobre frequências de genes, sendo um exemplo clássico as fórmulas do
Equilı́brio de Hardy-Weinberg (Hartl e Clark, 2007, pág. 42).
Em segundo lugar, o modelo de seleção neutra é a base para as técnicas de
relógios moleculares (Barton et al., 2007; Hartl e Clark, 2007; Futuyma, 2009)
que ajudam a estimar datas de divergência em árvores ﬁlogenéticas. Nos modelos desta seção podemos simular um cenário de seleção neutra simplesmente
tomando f (x) = 1, representando um valor de adaptação independente da
caracterı́stica fenotı́pica.
O caso de seleção estabilizadora também possui importância destacada,
pois, além de existirem observações biológicas que indicam que esse tipo de
seleção está realmente ocorrendo na natureza (Barton et al., 2007, pág. 527),
pode explicar os longos perı́odos de estase exibidos por caracterı́sticas morfológicas de espécies observadas, por exemplo, em fósseis (Stanley e Yang,
1987).
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Para simular uma situação de seleção estabilizadora, tomamos f (x) =
2
2
e−(x−m) /v , onde m representa o ponto ótimo da caracterı́stica quantitativa e
v uma medida de desvio signiﬁcativo para que se observe uma queda no valor
adaptativo.
Finalmente, para obter uma correspondência entre os modelos discretos
e o modelo contı́nuo, temos que determinar uma conexão entre as constantes
s, d, µ dos modelos discretos com as constantes r e V do modelo contı́nuo, o
que fazemos na seção a seguir.

3.1. Seleção neutra
No caso da simulação de seleção neutra, tomamos f (x) = 1 para todo
o domı́nio de fenótipos, de forma que todos genótipos e fenótipos possuem o
mesmo valor adaptativo. Nesse caso, os modelos aditivos genéticos representam uma dinâmica de “movimentação aleatória” da população, uma vez que
qualquer indivı́duo da população pode ser sorteado para reproduzir-se com a
mesma chance.
As probabilidades das direções de movimentação dependerão do modelo
de mutação e interação entre genótipo e fenótipo adotado. No caso do modelo
1, as probabilidades são dependentes da localização dos indivı́duos no espaço de
fenótipos (sendo aproximadamente iguais em ambas direções na região central
do domı́nio).
No caso do modelo 2, as probabilidades são independentes da região do
espaço de fenótipos e os indivı́duos podem se movimentar para direita ou esquerda com igual probabilidade, sendo que esta última depende somente da
taxa de mutação. Ora, a movimentação aleatória microscópica com probabilidades iguais em ambas direções nos leva exatamente ao movimento Browniano
no nı́vel populacional, descrito macroscopicamente como um processo difusivo.
No caso do modelo contı́nuo, temos que a hipótese de seleção neutra, ou
seja, f (x) = 1, nos leva a uma dinâmica dada por:



∂2u
∂u
= rV
+
ru
1
−
u(x)dx/K
.
(3.10)
∂t
∂x2
Ω
Para poder comparar resultados das simulações dos modelos 1 e 2 (modelos aditivos genéticos) com o modelo 3 (contı́nuo), necessitamos escolher os
parâmetros r, V e K que correspondam às dinâmicas dos modelos 1 e 2. O
parâmetro K é o mais óbvio, uma vez que representa a capacidade de suporte
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do meio. Como os modelos discretos possuem um tamanho constante de população P , temos que o valor natural para K é simplesmente K = P .
Para obter os valores para r e V observamos que o produto rV desempenha o papel de coeﬁciente de difusão, de forma que podemos utilizar a relação
clássica (Einstein, 1956):
√
(3.11)
λx = 2Dt,
onde λx é o deslocamento quadrático médio esperado das partı́culas durante
um intervalo de tempo t e D é o coeﬁciente de difusão. Obtemos diretamente
uma fórmula para D:
λ2
(3.12)
D = x.
2t
Temos agora apenas que relacionar estas variáveis com os parâmetros do
modelo 2. O parâmetro d, que mede o efeito de uma mutação sobre o fenótipo,
é medido em unidades do espaço de fenótipos, e o tempo esperado para que
ocorra uma mutação é da ordem de t = 1/µ.
Desta forma, o “deslocamento quadrático médio” dos indivı́duos nesse
intervalo de tempo será λx = d. Utilizando a relação 3.12, obtemos:
d2 µ
.
(3.13)
2
como rV = D, qualquer combinação de r e V na forma 3.13 pode relacionar o
modelo 3 contı́nuo com o modelo 2, desde que cumpram-se as condições para
aproximação de Stirling (N, t “suﬁcientemente grandes”). Isso é esperado, uma
vez que a geração de novos fenótipos está relacionada com ambos fatores: a
taxa de reprodução r e o coeﬁciente de variação V . Entretanto, observamos que
os modelos de dinâmica discreta de tempo postulam que não há sobreposição
de gerações, de forma que, se não houvesse mortalidade, a dinâmica discreta
para a população total seria dada por:
D=

P (k + 1) = SP (k),

(3.14)

onde S = 1. O parâmetro para o crescimento contı́nuo correspondente a um
crescimento de 100% em uma geração é R = ln(1 + S).
Assim, dentre os diversos cenários de rV que poderiam representar a
dinâmica de tempo discreto, podemos optar por aquela na qual r = ln 2, pois
representa uma taxa de geração de novos indivı́duos que corresponderia à taxa
instantânea de geração de novos indivı́duos no modelo discreto. Por completude, realizamos simulações nas quais r assumia os valores de 5, 1, 0.1 e 0.01 e
todas apresentaram resultados bastante similares.
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Para comparar as simulações dos modelos 1, 2 e 3, devemos deﬁnir as
condições iniciais e os parâmetros dos modelos. Escolhemos para os modelos 1
e 2 os seguintes valores de parâmetros:
• N = 100 : o número de genes que inﬂuenciam na caracterı́stica multifatorial.
• P = 500 : número constante de indivı́duos na população.
• T = 5000 : número de gerações simuladas
• µ = 0, 1 : probabilidade de mutação por indivı́duo por geração.
• d = 1 : efeito de uma mutação sobre o fenótipo.
Os parâmetros foram escolhidos de forma a facilitar a comparação entre
os modelos e minimizar o tempo de simulação necessária para realizar as comparações. A condição inicial escolhida foi que as populações iniciais do modelos
1 e 2 eram compostas de populações com genótipo uniforme G = (g1 , . . . , gn ),
com gi = 1, se 1 ≤ i ≤ 50, e gi = 0 se i > 50. Dessa forma as populações dos
modelos 1 e 2 iniciam concentradas totalmente no fenótipo x = 50.
2
Para o modelo 3 tomamos K = 500, r = ln 2 e V = d2rµ = 0,05
ln 2 . Para
a condição inicial do modelo contı́nuo reﬂetir as condições dos modelos 1 e 2,
tomamos u0 (x) como:
u0 (x) = 

N
π(d/20)

e−(x−50)

2

/(d/20)2

,

(3.15)

de forma que a população inicial total é N = 500 e está quase na totalidade
contida dentro de (50 − d, 50 + d).
Como os modelos 1 e 2 são de natureza estocástica, realizamos 500 repetições da simulação de cada um deles e comparamos os resultados médios
com o modelo contı́nuo, os resultados são apresentados nas ﬁguras 3 e 4.
Na ﬁgura 3, os parâmetros para o modelo 1: N = 100, P = 500, d =
1, µ = 0, 1, os parâmetros para o modelo 3: K = 500, r = ln 2, V = 0.05/ ln 2;
com média de 500 repetições para o modelo 1 e aproximação numérica da
solução para o modelo 3.
Na ﬁgura 4, os parâmetros para o modelo 2: N = 100, P = 500, d =
1, µ = 0, 1. Parâmetros para o modelo 3: K = 500, r = ln 2, V = 0, 05/ ln 2,
com média de 500 repetições para o modelo 2 e aproximação numérica da
solução para o modelo 3.
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Figura 3: Comparação dos resultados das simulações do modelo 1 com o modelo
contı́nuo no caso de seleção neutra (f (x) = 1).

Figura 4: Comparação dos resultados das simulações do modelo 2 com o modelo
contı́nuo no caso de seleção neutra (f (x) = 1).
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Figura 5: Medida do desvio R2 em função do parâmetro D = rV do modelo 3.
Para veriﬁcar se os valores escolhidos para r e V realmente representam
uma boa escolha, utilizamos a medida de ajuste R2 dada por:
n
(ci (t) − di (t))2
2
R (t) = 1 − i=1
,
(3.16)
n
2
¯
i=1 (d(t) − di (t))
onde n é o número de classes de fenótipos, di (t) é o número de indivı́duos
médio previsto pelo modelo 2 (discreto), ci (t) o número previsto pelo modelo
¯ a média dos valores di (t). Como a aproximação de Stirling
3 (contı́nuo) e d(t)
melhora com t → ∞, escolhemos t = 2000 para comparar os desvios para
diferentes valores de r e V . Na ﬁgura 5 apresentamos um gráﬁco de R2 (2000) em
função de rV . Observe como o ponto de melhor ajuste corresponde exatamente
ao valor de D = d2 µ/2.
O melhor ajuste ocorre quando D = d2 µ/2, parâmetros para o modelo
2: µ = 0.1, d = 1. Para construção do gráﬁco tomamos o modelo contı́nuo com
r = 1 e variamos o coeﬁciente V , calculando o valor de R2 dos resultados do
modelo 3 aos dados de simulação do modelo 2 no instante t = 2000.

3.2. Seleção estabilizadora
2

2

No caso da seleção estabilizadora, na qual f (x) = e−(x−m) /v , simulamos o caso em que m = 60. O parâmetro v, neste caso, deﬁne a intensidade
da seleção. Como não é o objetivo desta seção analisar profundamente o efeito
da intensidade na dinâmica evolutiva, mas ilustrar a correspondência entre os
modelos 2 e 3, tomamos simplesmente v = 100, simulando situações nas quais
o gradiente de seleção é suave.
Nas ﬁguras 6 e 7 apresentamos resultados das simulações dos modelos 1,
2 e 3 para o caso m = 60. Observe como, no modelo 1, o mecanismo genético
que deﬁne a caracterı́stica quantitativa impede que a população atinja o ponto
de maior valor adaptativo.
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Figura 6: Comparação dos resultados das simulações do modelo 1 com o modelo
2
2
contı́nuo no caso de seleção estabilizadora (f (x) = e(x−60) /100 ).

Na ﬁgura 6, os parâmetros para o modelo 1 foram: N = 100, P =
500, d = 1, µ = 0, 1 e para o modelo 3: K = 500, r = ln 2, V = 0, 05/ ln 2, com
média de 500 repetições para modelo 1 e aproximação numérica da solução para
o modelo 3.
Na ﬁgura 8 apresentamos o fenótipo médio das populações de cada modelo em função do tempo. Durante o processo evolutivo inicial todos modelos
apresentam aproximadamente a mesma dinâmica, mas, conforme os fenótipos
afastam-se da região central, os fenótipos médios dos modelos 2 e 3 separam-se
do fenótipo médio do modelo 1, evoluindo em direção ao ponto de maior valor
adaptativo.
O mecanismo genético do modelo 1 impede que a população atinja o
ponto de máximo, sendo um exemplo bastante simples do conceito prático de
que o processo de seleção natural nem sempre é capaz de encontrar soluções
ótimas.
Na ﬁgura 8 os parâmetros para os modelos 1 e 2 foram: N = 100, P =
500, d = 1, µ = 0.1 e para o modelo 3: K = 500, r = ln 2, V = 0.05/ ln 2, com
média de 500 repetições para os modelos 1 e 2 e aproximação numérica da
solução para o modelo 3.
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Figura 7: Comparação dos resultados das simulações do modelo 2 com o modelo
2
2
contı́nuo no caso de seleção estabilizadora (f (x) = e(x−60) /100 ). Parâmetros
para o modelo 2: N = 100, P = 500, d = 1, µ = 0.1. Parâmetros para o modelo
3: K = 500, r = ln 2, V = 0.05/ ln 2, com média de 500 repetições para modelo
2 e aproximação numérica da solução para o modelo 3.

Figura 8: Fenótipos médios para os modelos 1, 2 e 3 no caso de seleção estabi2
2
lizadora (f (x) = e(x−60) /100 ).
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4. Conclusões
Neste trabalho apresentamos algumas conexões entre o modelo contı́nuo
básico e modelos genéticos aditivos. Essas conexões são importantes por duas
principais razões: porque ilustram a conexão entre parâmetros “microscópicos”
e “macroscópicos” e porque elucidam as hipóteses biológicas por trás das equações das dinâmicas evolutivas.
Entretanto, devemos observar que o modelo contı́nuo com mortalidade
do tipo Verhulst apresenta, na realidade, uma dinâmica distinta do modelo 2,
que supõe uma população de tamanho constante. A boa aproximação numérica
dos resultados só ocorrerá nos casos em que a população do modelo contı́nuo
permanecer aproximadamente constante, situação em que os modelos representam o mesmo tipo de dinâmica.
A relação entre os modelos aditivos genéticos apresentadas nessa seção
podem fornecer a impressão de que apenas uma regra “microscópica” de mutação corresponderia ao modelo básico dado pela dinâmica 2.1.
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Resumo. Neste trabalho propomos que a interação entre espécies seja modelada por t-normas mais gerais. Neste caso, apesar da modelagem do sistema ser
feita através de lógica fuzzy, as soluções dessas equações são determinı́sticas.
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1. Introdução
Geralmente modelamos a interação entre espécies e/ou indı́viduos pela
“lei” de ação de massas derivada da fı́sico-quı́mica, que afirma que a taxa de
colisões moleculares de duas substâncias quı́micas é proporcional ao produto
das suas concentrações (Edelstein-Keshet, 2005). Chamamos atenção para o
fato que a operação produto é um tipo particular de t-norma e, dessa forma,
vamos investigar o uso de t-normas mais gerais na modelagem dessas interações,
uma vez que possuem o mesmo comportamento qualitativo.

2. Modelo presa-predador
O modelo clássico de dinâmica de interação entre duas espécies de LotkaVolterra utiliza a hipótese de que a taxa de predação está relacionada com
a probabilidade de um predador encontrar uma presa. O modelo, conforme
1 fran.stopedro@gmail.com

2 laeciocb@ime.unicamp.br
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Edelstein-Keshet (2005); Murray (2002), é dado por

dx
= ax − bxy
dt
,
dy
= −cy + dxy
dt

(2.1)

sendo x, y o número (ou densidade) de presas e predadores, respectivamente;
a > 0 a taxa de crescimento de presas, c > 0 a taxa de mortalidade de predadores, b > 0 a proporção de sucesso dos ataques dos predadores e d > 0 a taxa
de conversão de biomassa das presas em predadores. Os pontos de equilı́brio
do modelo são os pontos P = (0, 0) sela instável e Q = ( dc , ab ) centro (ver:
Bassanezi e Ferreira Jr., 1988; Edelstein-Keshet, 2005; Murray, 2002). O plano
de fase e a solução de (2.1) podem ser vistos nas figuras 1 e 2.

Figura 1: Plano de fase do modelo
(2.1) sendo a = 0.08, b = 0.09, c =
0.075 e d = 0.07.

Figura 2: Solução x, y (milhões) por
tempo t (anos), sendo a curva x em
tracejado as presas.

Modelos de interação entre espécies devem satisfazer as seguintes hipósteses
(Edelstein-Keshet, 2005):
h1. Para sobreviver, os predadores dependem da presença de presas;
h2. A taxa de predação depende da probabilidade em que uma presa interage
com um predador;
h3. A taxa de crescimento da população de predadores é proporcional a ingestão de alimentos (taxa de predação).
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Em outras palavras, a interação entre a presa e o predador é favorável
para o predador e prejudicial para a presa.
Em Kreinovich e Fuentes (2011) temos a seguinte observação: se o habitat onde as presas e predadores convivem é pequeno, a predação acontece
rapidamente desde que haja presas suficiente. Dessa forma, temos que se o
número de presas é maior do que o de predadores, a taxa de predação será
predominantemente, determinada pelo número de predadores e, em situação
contrária, se houver mais predadores do que presas essa taxa será proporcional ao número de presas. Portanto, em ambos os casos, a taxa de predação é
proporcional ao mı́nimo entre presas e predadores.
Com base nessas observações, surgiu nossa inspiração para o uso de
t-normas diferentes da t-norma do produto e trataremos desse assunto na
próxima seção.

2.1. Presa-predador de Lotka-Volterra com a t-norma do
mı́nimo
O conceito de t-norma é importante para interpretação de conjunções e
também para operações entre conjuntos fuzzy (Klement et al., 2000; Massad
et al., 2009; Pedrycz e Gomide, 2007; Simões, 2013; Barros e Bassanezi, 2006).
Uma t-norma T é uma operação binária T : [0, 1] × [0, 1] → [0, 1] que satisfaz
quatro propriedades:
– elemento neutro: 1T x = x;
– comutativa: xT y = yT x;
– associativa: xT (yT z) = (xT y)T z;
– monotonicidade: se x ≤ u e y ≤ v, então xT y ≤ uT v.
Alguns exemplos de t-norma são: T1 (x, y) = xy, T2 (x, y) = min {x, y} e
xy
.
T3 (x, y) = x+y−xy
Notamos que a operação produto é um caso particular de t-normas.
Assim, faremos uso destas para modelar a interação entre as espécies envolvidas.
Com base nas observações de (Kreinovich e Fuentes, 2011), vamos inicialmente
adotar a t-norma do mı́nimo(T2 (x, y)) na interação entre as espécies. Dessa
forma,

dx
= ax − b(x ∧ y)
dt
.
(2.2)
dy
= −cy + d(x ∧ y)
dt
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O modelo (2.2) satisfaz as hipóteses h1, h2 e h3, pois os predadores
precisam das presas para sobreviver e a taxa de predação depende da interação
entre eles (que nesse caso é dado pelo minı́mo). O único ponto de equilı́brio
desse sistema é dado por (x, y) = (0, 0) e analizando a matriz do Jacobiano de
(2.2) neste ponto, obtemos:
– para x > y os autovalores são a > 0 e d − c, ou seja, o ponto (0, 0) é nó
instável se d − c > 0 e ponto de sela se d − c < 0.
– para x < y os autovalores são c > 0 e a − b, ou seja, o ponto (0, 0) é nó
instável se a − b > 0 e ponto de sela se a − b < 0.
Na figura 3, o ponto (0, 0) é ponto de sela em (2.2) da mesma forma que
o é em (2.1). Chamamos atenção para o fato de que o modelo (2.2) é baseado
na t-norma do mı́nimo, pois as populações de presas e predadores não variam
apenas no intervalo [0, 1] onde está definida a t-norma.

Figura 3: Plano de fase do modelo 2.2, sendo a = 0.08, b = 0.09, c =
0.075 e d = 0.07.
Com o propósito de aprimorar nossa modelagem utilizaremos a t-norma
de Hamacher. Veremos isso na próxima seção.

2.2. Presa-predador de Lotka-Volterra com a t-norma de
Hamacher
A t- norma de Hamacher é dada por
T3 (x, y) =

xy
,
p + (1 − p)(x + y − xy)

(2.3)
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(Klement et al., 2000; Pedrycz e Gomide, 2007) para p = 0 temos x, y ∈ [0, 1]
(se p = 0, x, y = 0).
Substituindo o produto entre as populações x e y por (2.3) em (2.1),
obtemos o seguinte modelo


dx
dt
dy
dt

bxy
p+(1−p)(x+y−xy)
dxy
+ p+(1−p)(x+y−xy)

ax −

=

−cy

=

,

(2.4)

sendo a, b, c e d como em (2.1).
Como o modelo anterior, o modelo (2.1), é baseado na t-norma de Hamacher. O modelo (2.4) satisfaz todas as hipóteses (h1 − h3) de um sistema
presa-predador, pois os predadores precisam das presas para sobreviver, a taxa
de predação é proporcional a interação (dada por (2.3)) entre os indivı́duos e
o crescimento dos predadores é proporcional a taxa de predação.
Nas figuras 4 e 5 estão ilustradas as soluções do modelo (2.4) obtidas
através de uma análise numérica para alguns valores de p.

Figura 4: Solução x por tempo t,
sendo a = 0.08, b = 0.09, c = 0.075
e d = 0.07.
Fazendo

dx
dt

=0e

dy
dt

Figura 5: Solução y por tempo t,
sendo a = 0.08, b = 0.09, c = 0.075
e d = 0.07.

= 0, obtemos, para (x, y) = (0, 0), as isóclinas

y1 =

a(p(x − 1) − x)
−b + a(1 + p(x − 1) − x)

e
y2 =

c(p(x − 1) − x) + dx
.
c(p − 1)(x − 1)
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Para os parâmetros a = 0.08, b = 0.09, c = 0.075 e d = 0.07, obtemos os
seguintes pontos de equilı́brios

14641 + 706p + 529p2
−0.54 + 1.1p
± 0.004
x1,2 =
p−1
(p − 1)2
e
(x3 , y 3 ) = (0, 0).
A matriz jacobiana é dada por
⎛
J(x, y) = ⎝

b(1−p)x(1−y)y
(p+(1−p)(x+y−xy))2

d(1−p)x(1−y)y
− (p+(1−p)(x+y−xy))
2 +

b(1−p)(1−x)xy
(p+(1−p)(x+y−xy))2
ad
b

−

d(1−p)(1−x)xy
− (p+(1−p)(x+y−xy))
2

bc
d

⎞
⎠

(2.5)

Calculamos, para alguns valores de p, os pontos de equilı́brio do modelo
(2.4) como podemos ver na Tabela 1.
Tabela 1: Pontos de equilı́brio de (2.4) para diversos valores de p, sendo a =
0.08, b = 0.09, c = 0.075 e d = 0.07.
p
(x1 , y 1 )
(x2 , y 2 )
(x3 , y 3 )
0
(1.08,0.896)
0.3
(-0.479,-0.397)
(0,0)
(1.077,0.894)
(-1.12,0.942)
(0,0)
(1.075,0.892)
0.5
(-2.618,-2.172)
(0,0)
(1.074,0.891)
0.7
(0,0)
(1.071,0.889)
1
1.5
(0,0)
(1.067,0.885)
(3.38,2.81)
(0,0)
(1.063,0.882) (2.266,1.88)
2
(0,0)
(1.003,0.832) (1.212,1.006)
100
(0,0)
(1.000,0.829) (1.206,1.000)
1000
Percebemos que para p = 0.5, conforme o tempo aumenta os picos das
soluções também aumentam em relação as demais, isso tanto para as presas
quanto para os predadores, seguido pelos picos das soluções com p = 1, (tnorma do produto), p = 1.5 e p = 2. Entre um pico e outro a ordem das curvas
invertem, ou seja, quanto mais as presas crescem, maior será a sua oferta para
os predadores.
O plano de fase, para diversos valores de p, pode ser visto nas figuras 6
à 10.
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Figura 6: Plano de fase da solução
com p = 0.

Figura 7: Plano de fase da solução
com p = 0.5.

Figura 8: Plano de fase da solução
com p = 1.

Figura 9: Plano de fase da solução
com p = 1.5.

Figura 10: Plano de fase da solução com p = 2.
Através da análise dos autovalores da matriz do jacobiano (2.5) do problema linearizado descritos nas figuras 6 à 10, obtemos:
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– Para p = 0, o ponto de equilı́brio P = (1.08, 0.896) é centro instável.
– Para p = 0.5, os pontos de equilı́brio P = (0, 0) é ponto de sela e Q =
(1.075, 0.892) é centro instável.
– Para p = 1 (figura 8), temos que o modelo (2.4) é o próprio modelo de
Lotka-Volterra e ele é analizado na primeira secção desde capı́tulo.

– Para p = 1.5, os ponto de equilı́brio P = (1.067, 0.885) é centro estável,
P = (0, 0) e Q = (3.38, 2.81) são pontos de sela.
– Para p = 2, os pontos de equilı́brio P = (1.063, 0.882) é centro estável,
Q = (2.266, 1.88) e R = (0, 0) são pontos de sela.
Desta forma, notamos que para p < 1 temos pontos de equı́librios repulsores, para p = 1 temos órbitas fechadas em torno do ponto de equilı́brio e
para p > 1 temos pontos de equilı́brio atratores e pontos de sela.
Podemos interpretar o parâmetro p como a dificuldade da interação entre
as espécies envolvidas, pois como vemos nas figuras 4 e 5 quando p = 1 a
interação dada é probabilı́stica (próprio Lotka-Volterra), ver figura 8. Para
valores de p > 1 (figuras 9 e 10), a dificuldade de interação aumenta, isto é, a
interação depende de fatores mais especı́ficos, como por exemplo, o habitat, a
habilidade ou até mesmo a falta desta, mudanças de hábito entre outras.
Já quando o parâmetro 0 ≤ p < 1 (figuras 6 e 7), a interação ocorre
facilmente, ocasionando um favorecimento de ambas as espécies com o passar
do tempo (Simões, 2013).
Portanto, o modelo (2.4) é determinado pela escolha do parâmetro p,
pois ele determinará a estabilidade do sistema, obtendo assim uma ferramenta
a mais na modelagem desse fenômeno.

3. Conclusões
Neste trabalho modelamos a interação entre espécies por meio de tnormas diferentes da tradicional t-norma do produto (T (x, y) = xy) e fizemos
isso através do uso das t-normas do mı́nimo (T (x, y) = x ∧ y) e da t-norma de
xy
).
Hamacher (T (x, y) = p+(1−p)(x+y−xy)
No modelo presa-predador de Lotka-Volterra (2.1) trocamos a t-norma
do produto, na interação entre espécies, pelo uso da t-norma do mı́nimo que
apresentou resultados bem interessantes.
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Já no uso da t-norma de Hamacher na interação entre presa e predador
os resultados foram significantes, pois conseguimos mais um parâmetro para a
modelagem do fenômeno. Este parâmetro (p) ajusta a dificuldade (ou facilidade) da interação entre as espécies envolvidas e dependendo do valor adotado
para p, nosso sistema tem comportamentos bem diferenciados uns dos outros.
Por exemplo, para p = 1 temos o modelo de Lotka-Volterra, para p <
1 temos pontos de equilı́brios repulsivos e para p > 1 pontos de equilı́brio
atrativos e de sela. Assim, ajustamos nosso modelo de acordo com o problema
proposto.
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Abstract. Lyapunov functions for some mathematical models of ecological
commensalism between two species are introduced. Global stability of the
unique positive equilibrium is thereby established.
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1. Introduction
The species in an ecosystem will interact in diﬀerent ways. These are
mutualism and commensalism (regarded as positive interactions), and competition, amensalism, parasitism and predation (regarded as negative interactions).
In this paper we are interested in the commensal interactions. Commensal and mutualistic interactions occur frequently between species of terrestrial
vertebrates (Dickman, 1992). Commensalism is a symbiotic relationship in
which one partner beneﬁts and the other partner appears neither to lose nor
to gain from the relationship. Literature on the commensal interactions often
1 leoncruz82@yahoo.com.mx
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argue for it in two way. The ﬁrst is simply to assume that there is very little
cost to the host (Goto et al., 2007; Lee et al., 2009). The second way argues
that if large numbers of symbionts are tolerated by the host, then that means
that they are harmless (Browne and Kingsford, 2005; Dvoretsky and Dvoretsky,
2009).
Mathematical modelling of interacting populations can provide valuable
insights into variations of populations over time. Literature on the mathematical modelling of the negative interactions between species is very abundant, but
modelling of positive interspeciﬁc interactions, particularly mutualistic ones,
has generated interest in recent years (Graves et al., 2006; Legovióc and Geek,
2012; Sun and Wei, 2003; Zhang, 2012).
Historically the ﬁrst models that describes facultative mutualism are the
following systems of ordinary diﬀerential equations (Addicott, 1981; Murray,
2002),




n2
n1
n1
dn2
n2
dn1
= r1 n1 1 −
= r2 n2 1 −
+ b12
+ b21
,
,
dt
K1
K1
dt
K2
K2

(1.1)





dn1
n1
dn2
n2
= r1 n1 1 −
= r2 n2 1 −
,
,
dt
K1 + b12 n2
dt
K2 + b21 n1

(1.2)

where n1 and n2 are the density of species 1 and 2 at time t, respectively. The
parameters ri , Ki , (i = 1, 2) b12 and b21 are all positive constants and, the ri
are the linear birth rates and the Ki are the carrying capacities. The b12 and
b21 measure the cooperative eﬀect of n2 on n1 and n1 on n2 respectively.
Now we propose ecological models to describe commensalism derivatives
of the mutualist models. Recalling that commensalism (0,+) is the relation in
which one of the species beneﬁts, while another is not aﬀected. The following
conditions are satisﬁed: b12 = 0 and b21 > 0, the model of mutualism (1.2)
becomes a model of commensalism:




dn1
n1
dn2
n2
= r1 n1 1 −
= r2 n2 1 −
,
.
dt
K1
dt
K2 + b21 n1

(1.3)

Similarly, if b12 = 0 and b21 > 0 the Lotka-Volterra system (1.1) becomes
a Lotka-Volterra commensalism model
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dn1
n1
n1
dn2
n2
= r1 n1 1 −
= r2 n2 1 −
+ b21
,
.
dt
K1
dt
K2
K2
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(1.4)

From the point of view of applications, a most interesting topic in population dynamics is the study of the global stability of equilibria. An important
technique in stability theory for nonlinear diﬀerential equations is known as
the second method of Lyapunov. A function with particular properties known
as a Lyapunov function is constructed to prove global stability of equilibria in
a given region. The construction of Lyapunov functions is often diﬃcult for
particular systems, but for Lotka-Volterra models, there has been some success.
The Volterra-type Lyapunov function n − n∗ − n∗ ln(n/n∗ ), has a long
history of application to Lotka-Volterra systems and was originally discovered
by Vito Volterra himself. In Lotka-Volterra models of two-species mutualism
(1.1), Goh (1979) found suﬃcient conditions for global stability of unique positive equilibrium.
Recently, Vargas-De-León (2012) prove necessary and suﬃcient conditions for global stability of unique positive equilibrium to the mutualistic systems
(1.1) and (1.2) subject to proportional harvesting, by means of elegant Lyapunov functions.
In this paper, we shall construct novel Lyapunov functions to study the
global stability of the positive equilibrium of models of (1.3) and (1.4).

2. Global stability of positive equilibrium
It is easy to see that the non-negative quadrant


R2+ = (n1 , n2 ) ∈ R2 : n1 ≥ 0, n2 ≥ 0
is positively invariant with respect to (1.3) and (1.4), respectively.
Both systems (1.3) and (1.4) have the unique positive equilibrium (n∗1 , n∗2 )
in int(R2+ ) with coordinates given by
n∗1 = K1 ,

n∗2 = K2 + b21 K1 .

It follows from equations (2.5) that

(2.5)
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K2
n∗1
+
b
= 1.
21
n∗2
n∗2

(2.6)

We establish that all solutions of (1.3) and (1.4) in int(R2+ ) converge to
(n∗1 , n∗2 ).
Theorem 2.1 The unique positive equilibrium (n∗1 , n∗2 ) of system (1.3) or (1.4)
is globally asymptotically stable in the positive quadrant.


Proof 1 For the system (1.3) we define L1 : (n1 , n2 ) ∈ R2+ : n1 > 0, n2 > 0 →
R by

L1 (n1 , n2 )

=

c1

n1
n∗
1



(θ − n∗1 )
n∗2
n2
dθ
+
c
+
−
1
, (2.7)
ln
2
(K2 + b21 θ)θ2
n∗2
n2

where c1 = r2 c2 (c3 + b21 n∗1 )/r1 , c2 > 0 and c3 > 0. The function L1 (n1 , n2 )
is defined, continuous and positive definite for all n1 , n2 > 0. Also, the global
minimum L1 (n1 , n2 ) = 0 occurs at the positive equilibrium (n∗1 , n∗2 ). Further,
the time derivative of the function (2.7) along the trajectories of system (1.3),
satisfies

dL1
dt

=
=
+
=
+





r2 c2 (c3 + b21 n∗1 )
c2
n∗1 dn1
n∗2 dn2
+
,
1−
1−
r1 (K2 + b21 n1 )n1
n1
dt
n2
n2
dt





r2 c2 (c3 + b21 n∗1 )
n∗
n1
1− 1
r1 n1 1 −
r1 (K2 + b21 n1 )n1
n1
K1




c2
n∗2
n2
1−
r2 n2 1 −
,
n2
n2
K2 + b21 n1




n∗
n1
r2 c2 (c3 + b21 n∗1 )
1− 1
1−
K2 + b21 n1
n1
K1


c2 r2
n∗2
1−
[K2 + b21 n1 − n2 ] .
K2 + b21 n1
n2

Using (2.6), we get
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+
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+
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r2 c2 (c3 + b21 n∗1 )
n∗
n1
1− 1
1− ∗
K2 + b21 n1
n1
n1

 



n1
c2 r2
n2
n∗2
n2
−
1−
K2 1 − ∗ + b21 n∗1
,
K2 + b21 n1
n2
n2
n∗1
n∗2


n1
n∗
r2 c2 (c3 + b21 n∗1 )
2− 1 − ∗
K2 + b21 n1
n1
n
 
 1




n1
c2 r2
n2
n∗2
n2
n∗
−
K2 1 −
1 − ∗ + b21 n∗1 1 − 2
,
K2 + b21 n1
n2
n2
n2
n∗1
n∗2




n1
n1
n∗
r2 c2
n∗
r2 c2 c3
b21 n∗1 2 − 1 − ∗
2− 1 − ∗ +
K2 + b21 n1
n1
n1
K2 + b21 n1
n1
n1

 


∗
n
c2 r2
n
n2
n
n
n∗2
1
2
1 2
− ∗ + b21 n∗1
−
−
+
1
,
K2 2 −
K2 + b21 n1
n2
n2
n∗1
n∗2
n∗1 n2





r2 c2 c3
n1
n2
n∗1
c2 r2 K2
n∗2
=
− ∗ +
− ∗
2−
2−
K2 + b21 n1
n1
n1
K2 + b21 n1
n2
n2


∗
∗
∗
r2 b21 n1 c2
n2
n1 n
n
+
3− 1 − ∗ − ∗ 2 ,
K2 + b21 n1
n1
n2
n1 n2

2

2
r2 c2 c3 n1
c2 r2 K2 n2
n∗1
n∗2
≤ −
−
.
1
−
1
−
K2 + b21 n1 n∗1
n1
K2 + b21 n1 n∗2
n2


For the system (1.4), we define L2 : (n1 , n2 ) ∈ R2+ : n1 , n2 > 0 → R by
dL1
dt

L2 (n1 , n2 )

=





n∗
n∗
n1
n2
c1 ln ∗ + 1 − 1 + c2 ln ∗ + 2 − 1 ,
n1
n1
n2
n2

(2.8)

where c1 = r2 c2 (c3 + b21 n∗1 )/r1 K2 , c2 > 0 and c3 > 0. It is clear that at
(n∗1 , n∗2 ) the function L2 (n1 , n2 ) reaches its global minimum in R2+ , and hence
L2 (n1 , n2 ) is a Lyapunov function. The derivative of (2.8) with respect to t
along solution curves of (1.4) is given by
dL2
dt

=
=
+





r2 c2 (c3 + b21 n∗1 ) 1
c2
n∗ dn1
n∗ dn2
+
,
1− 1
1− 2
r1 K2
n1
n1
dt
n2
n2
dt



r2
n∗
n1
c2 (c3 + b21 n∗1 ) 1 − 1
1−
K2
n1
K1


∗
c2 r2
n
1 − 2 [K2 − n2 + b21 n1 ] .
K2
n2
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The derivative calculation of Lyapunov function are similar to the previous calculations. Using (2.6), we have
dL2
dt

=
+
≤





r2 c2 c3
n1
n2
n∗1
n∗2
− ∗ + c2 r2 2 −
− ∗
2−
K2
n1
n1
n2
n2


∗
∗
∗
r2 b21 n1 c2
n2
n1 n
n
3− 1 − ∗ − ∗ 2 ,
K2
n1
n2
n1 n2

2

2
n2
r2 c2 c3 n1
n∗1
n∗2
−
−
c
r
.
1
−
1
−
2
2
K2 n∗1
n1
n∗2
n2

Clearly, dLi (n1 , n2 )/dt < 0 (i = 1, 2) strictly for all n1 , n2 > 0 except the
positive equilibrium (n∗1 , n∗2 ) where dLi /dt = 0. Furthermore, Li (n1 , n2 ) → ∞
as n1 → 0 or n1 → ∞, and Li (n1 , n2 ) → ∞ as n2 → 0 or n2 → ∞. Therefore,
we may conclude that function (2.7) or (2.8) are Lyapunov functions for systems (1.3) and (1.4) respectively, and that by the Lyapunov asymptotic stability
theorem (Lyapunov, 1992), the positive equilibrium (n∗1 , n∗2 ) is globally asymptotically stable in the interior of R2+ , when it exists. This proves Theorem
2.1.
Remark 1 Our Lyapunov constructions are applied to the following two chemostat-type commensal models


n1
dn2
n2
dn1
= s − dn1 (t),
= r2 n2 1 −
+ b21
,
(2.9)
dt
dt
K2
K2


dn1
dn2
n2
= s − dn1 (t),
= r2 n2 1 −
.
(2.10)
dt
dt
K2 + b21 n1
The proof of the global stability of the positive equilibria of the models (2.9) and
(2.10) are obtained by the Lyapunov functions (2.11) and (2.12), respectively.

V1 (n1 , n2 )

=

c1 n∗1



n1
n1
− 1 − ln ∗
n∗1
n1





n∗2
n2
− 1 , (2.11)
+ c2 ln ∗ +
n2
n2

where c1 = r2 c2 (c3 + b21 n∗1 )/sK2 = r2 c2 (c3 + b21 n∗1 )/dK2 n∗1 , c2 > 0 and c3 > 0.


 n1
(θ − n∗1 )
n∗
n2
dθ + c2 ln ∗ + 2 − 1 , (2.12)
V2 (n1 , n2 ) = c1
(K2 + b21 θ)θ
n2
n2
n∗
1
where c1 = r2 c2 (c3 + b21 n∗1 )/s = r2 c2 (c3 + b21 n∗1 )/dn∗1 , c2 > 0 and c3 > 0.
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Remark 2 The choice of the constant c1 is crucial in the construction of negative definiteness of the time derivative of the Lyapunov functions. On the
Lyapunov functions (2.7), (2.8), (2.11) and (2.12) is assumed that c3 > 0, also
be defined as c3 = c2 > 0 or c3 = 0.
Remark 3 The Lyapunov function
ln

n
n∗
− 1,
+
∗
n
n

is introduced by Korobeinikov to Leslie-Gower type prey-predator systems (Korobeinikov, 2001; Korobeinikov and Lee, 2009) and recently by Vargas-De-León
(2012) to Lotka-Volterra mutualism systems.
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Resumo. Neste trabalho buscamos aplicar a teoria de controle ótimo para resolver problemas em que a dinâmica que determina o crescimento é definida por
um sistemas baseadas em regras fuzzy. Vamos mostrar como podemos fazer
uso das ferramentas clássicas de controle ótimo, como o Princípio de Pontryagin e Programação Dinâmica, para obter o melhor controle em problemas cuja
equação restrição é modelada por sistemas baseados em regras fuzzy. Algumas
simulações computacionais são feitas para ilustrar os resultados apresentados.

Palavras-chave:Controle ótimo; sistemas baseados em regras fuzzy; sistemas p-fuzzy.

1. Introdução
Em muitas situações desejamos exercer um controle sobre fenômenos
modelados por equações diferenciais ordinárias do tipo
dx
= G(x).
(1.1)
dt
De modo geral, este controle pode ser feito considerando uma equação diferencial complementar
dx
= g(x, u)
(1.2)
dt
1 chrysnana@gmail.com
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no qual a função g satisfaz g(x, 0) = G(x) e a função u(t), contínua por partes,
é chamada de função controle (Kamien e Schwartz, 1981; Baumeister e Leitão,
2008; Craven, 1995).
Em muitos casos, desejamos ainda levar em consideração o custo ou
benefício de se exercer um controle sobre o fenômeno modelado. De maneira
geral, a medida da performance para um controle u pode ser determinada por
um funcional da forma
 T
f (t, x, u)dt,
(1.3)
J(u) = φ(x(T )) +
0

que para cada função controle u(t) associa o valor J(u(t)) com x(t) determinada
pela equação de estado (1.2). Na literatura, J(u) é chamado de funcional
objetivo.
Está estabelecido um problema de controle ótimo quando desejamos obter uma função controle u(t) que otimiza (maximiza ou minimiza) o funcional
objetivo e este problema pode ser resolvido de duas maneiras: pelo Princípio
da otimalidade de Pontryagin ou Programação Dinâmica (Baumeister e Leitão,
2008).
Em um problema de controle ótimo as variáveis são divididas em duas
classes:
– Variável de estado, x(t), no qual sua variação é regida por uma equação
diferencial ordinária de primeira ordem.
– Variável controle, u(t), uma função contínua por partes no tempo.
Em geral a função controle u(t), com t ∈ [0, T ], deve satisfazer alguma
restrição, isto é, u(t) ∈ U em que U é o conjunto das funções controle contínuas. Assim as funções u(t) pertencentes ao conjunto U são chamadas
de controles admissíveis (Valentino, 2009; Baumeister e Leitão, 2008).
É importante ressaltar que a variável de controle u(t) é, inicialmente,
uma variável independente da variável de estado x(t). A dependência entre
u(t) e x(t) passa a existir quando desejamos otimizar o funcional que mede
a performance do controle. A simples escolha de uma função u(t) determina
apenas qual é política de controle que estamos adotando para o fenômeno modelado.
Os resultados desenvolvidos na teoria de controle ótimo tem sido utilizados para resolver inúmeros problemas de aplicações em fenômenos determinados por equações diferenciais. No entanto, em muitas outras situações podemos
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nos deparar com fenômenos cujas as informações não são precisas e podem ser
modelados usando a teoria dos conjuntos fuzzy.
Diversos exemplos de modelos usando sistemas de inferência fuzzy do
tipo Mamdani podem ser encontrados em Barros e Bassanezi (2006); Silva
(2005). Em Santos (2008), o autor apresenta uma estratégia de controle envolvendo sistemas p-fuzzy. No entanto, vale ressaltar que a estratégia apresentada
por Santos (2008) não consiste em resolver um problema de controle ótimo mas
sim apresentar um modelo que descreve o comportamento adotado na prática
por agricultores. Não adotaremos essa estratégia neste trabalho.
Assim como no caso determinístico, pode ser necessário exercer controle
sobre a dinâmica de fenômenos modelados por sistemas baseados em regras
fuzzy. O objetivo neste trabalho é estabelecer e resolver problemas de controle
ótimo, utilizando ferramentas da teoria fuzzy, em situações cuja subjetividade
está presente na equação que governa a variável de estado. Isto é, vamos
apresentar como podemos aplicar a teoria de controle ótimo nos casos em que
a função G da eq. 1.1 é determinada por um sistema de regras fuzzy com
inferência fuzzy do tipo Mamdani.

2. Controle ótimo determinístico
O mais simples problema de controle ótimo (Kamien e Schwartz, 1981)
é dado por:
 t1
f (t, x, u)dt
(2.4)
max
u

to

dx
= g(t, x, u)
sujeito à
dt
x(to ) = xo fixo, x(t1 ) livre

(2.5)
(2.6)

para to e t1 especificados e sendo f e g funções continuamente diferenciáveis
em seus três argumentos.
Vale observar que u(t) influencia o funcional objetivo diretamente, com
o seu próprio valor no funcional e, indiretamente, pela variável de estado x(t)
que está no funcional objetivo e é governada pela equação (2.5).
Admitindo que as funções que definem a dinâmica e o funcional sejam
suficientemente suaves então o teorema fornece condições necessárias para se
obter a solução de um problema de controle ótimo como estabelecido anteriormente.
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Teorema 1 (Princípio da otimalidade de Pontryagin – Kamien e Schwartz
(1981)). Se ū(t) ∈ U é um controle ótimo para o problema (2.4) - (2.6), então
existe uma função λ(t) tal que:
fu + λgu = 0,

x = g(t, x, u),

λ = −(fx + λgx )

para todo t ∈ [to , t1 ] com λ(t1 ) = 0.
A função λ é chamada de função multiplicadora.
A solução do problema de controle ótimo também pode ser obtida por
meio do método conhecido como programação dinâmica (Baumeister e Leitão,
2008). Tal método consiste em transformar o problema original de controle em
subproblemas de controle ótimo. A seguir descrevermos como a programação
dinâmica pode ser utilizada para obtermos a solução de problemas de controle
ótimo.
Pelo princípio de Bellman, para o problema (2.4) - (2.6) associamos a
função valor V : [0, T ] × R → R definida por:
V (to , xo ) = sup{J(to , xo , u, xu ) : u é um controle admissível}
no qual xu é a solução da equação de restrição para a função de estado u(t) e
condição inicial xo .
Nessas condições, ū é controle ótimo para o problema (2.4) - (2.6) quando
temos
V (to , xo ) = J(to , xo , ū, xū ).
Sob certas hipótese impostas às função f e g, e também à classe de
funções de controle u(t), é possível garantir que existe uma função ū(t) que
torna a igualdade anterior verdadeira. Mais do que isso, a função de controle
ótimo ū(t) possui a seguinte propriedade.
Teorema 2 (Princípio de Bellman – Baumeister e Leitão (2008)). Se ū :
[to , T ] → R é um controle ótimo para o problema (2.4) - (2.6), então a restrição ū|[t1 ,T ] é um controle ótimo para o problema de J(t1 , x1 , u, x) sujeito a
restrição x = g(t, x, u) e x1 = x(t1 ).
Nas seções seguintes, usaremos estes dois princípios em métodos numéricos para obtenção de soluções para alguns problemas de controle ótimo.
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3. Controle ótimo fuzzy
Consideremos um sistema p-fuzzy constituído por uma equação diferencial

dx
= Gr (x)
(3.7)
dt
no qual a função Gr (x) é definida a partir de um sistema baseado em regras
fuzzy. Por todo este trabalho, estamos considerando o método de inferência de
Mamdani e o centro de massa como método de defuzzificação.
Nosso objetivo nesta seção é descrever como o processo de controle ótimo
pode ser aplicado quando se tem o campo de direções da equação de estado
dado por um sistemas baseados em regras fuzzy.
É importante observar que no modelo determinístico a função de controle
u(t) é uma variável independente da equação de estado
dx
= g(x, u),
dt
ou seja, a função u(t) determina, por meio de g(x, u), a variação da função x(t).
Isso implica que a escolha de u(t) determina a solução x(t).
Para manter a semelhança com o caso determinístico podemos definir
um controle sobre o sistema contínuo considerando a equação
dx
= gr (x, u)
dt
no qual gr (x, 0) = Gr (x). Isto é, na ausência de controle a dinâmica do sistema
não se altera e Gr (x) é determinada por uma base de regras.
A função gr (x, u), que determina a influência do controle u(t) sobre o
fenômeno modelado pelo sistema (3.7), pode ser definida de duas maneiras
distintas:
a) Acrescentando o controle u(t) por meio de uma expressão determinística
como, por exemplo, gr (x, u) = [Gr (x) − u]x ou gr (x, u) = Gr (x) − ux,
dentre outras formas possíveis;
b) Acrescentando o controle u(t) diretamente como uma variável de entrada
da base de regras que define a função Gr (x). Neste caso, a regras assumiriam a forma:
Se x ∈ A e u ∈ B então gr (x, u) ∈ C.
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Se associarmos um funcional da forma
 t1
J(u) = φ(x(t1 )) +
f (t, x, u)dt
t0

como medida da performance de exercer o controle u(t) sobre a dinâmica x(t),
então podemos formular o problema de controle ótimo de um sistema análogo
ao caso determinístico. Neste caso, o problema mais simples de controle ótimo
para sistemas p-fuzzy seria da forma:


t1

max
u

t0

f (t, x, u)dt

dx
= gr (t, x, u)
dt
x(t0 ) = xo fixo, x(t1 ) livre
sujeito à

(3.8)
(3.9)
(3.10)

com t0 e t1 especificados e gr (x, u) determinada por uma das formas descritas
anteriormente.
Se compararmos com o problema determinístico definido pelas equações
(2.4) - (2.6), a única diferença na formulação do problema de controle (3.8) (3.10) reside no fato de que a equação de estado (3.9) é definida a partir de
um sistema baseado em regras fuzzy. Assim, as condições necessárias para
existência de um controle ótimo u∗ (t) para este problema acima são semelhante
ao caso determinístico, dados pelo princípio de Pontryagin.

4. Algumas aplicações
4.1. Controle do tipo I
Consideremos aqui uma população cuja dinâmica populacional é descrita
por uma equação diferencial
dx
= Gr (x)
(4.11)
dt
no qual a função Gr que descreve o crescimento é dada pela base de regras.
Conforme seção anterior, suponha que desejamos exerce um controle
u(t) nessa população cuja influência na sua dinâmica populacional é dada pela
equação
dx
= Gr (x) − ux
(4.12)
dt
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com x(0) = xo > 0 dado. Além disso, vamos assumir que o funcional que mede
a performance do controle u(t) é dado por

J(u) =

T
0

(x2 + αu2 )dt,

com T > 0 fixo, e desejamos obter um controle ū(t) que minimize o funcional
J.
Biologicamente, este problema poderia representar uma situação em que
desejamos controlar alguma espécie de modo a deixar sua população no menor
nível possível levando em conta o menor gasto possível com o controle para atingir tal nível. A variável de controle u(t) neste caso representaria o percentual
de indivíduos que são retirados da espécia em cada unidade de tempo.
De acordo com o princípio da otimalidade de Pontryagin para obter a
solução ótima ū(t) devemos resolver o seguinte sistema
⎧
dx
λx2
⎪
⎪
= Gr (x) −
,
⎪
⎨ dt
2α

x(0) = xo

⎪
2
⎪
⎪
⎩ dλ = −2x − λG (x) + λ x ,
r
dt
2α

(4.13)
λ(T ) = 0

no qual estamos assumindo que a função Gr (x) possui derivada com relação a
x.
Exemplo 1. Vamos considerar inicialmente que a a função Gr (x) está determinada pela seguinte base de regras:
R1 . Se x é baixo (B) então Gr (x) é alto (A);
R2 . Se x é médio baixo (M B) então Gr (x) é médio alto (M A);
R3 . Se x é médio (M ) então Gr (x) é médio (M );
R4 . Se x é médio alto (M A) então Gr (x) é médio baixo (M B);
R5 . Se x é alto (A) então Gr (x) é baixo positivo (BP );
R6 . Se x é altíssimo (At) então Gr (x) é baixo negativo (BN ).
cujos os termos linguísticos de entrada e de saída apresentados nas figuras 1 e
2, respectivamente.
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Figura 1: Conjuntos fuzzy dos termos

Figura 2: Conjuntos fuzzy dos termos

linguísticos de entrada.

linguísticos de saída.

Tomando xo = 10, T = 10 e α = 6400, temos o controle exercido sobre a
dinâmica populacional da espécie apresentada na figura 3, em que x(t) é o fluxo
da dinâmica sem controle e x̄(t) é o caminho ótimo uma vez exercido o controle
ótimo sobre a população. Na figura 4 podemos observar comportamento do
controle ótimo obtido.
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Exemplo 1.
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Figura 4: Controle ótimo para a base de
regras do Exemplo 1.

Exemplo 2. Consideremos agora o caso em que a função Gr (x) é determinada
pela seguinte base de regras:
R1 . Se x é baixo (B) então Gr (x) é baixo positivo (Bp );
R2 . Se x é médio baixo (M B) então Gr (x) é médio positivo (Mp );
R3 . Se x é médio então (M ) Gr (x) é alto positivo (Ap );
R4 . Se x é médio alto (M A) então Gr (x) é médio positivo (Mp );
R5 . Se x é alto (A) então Gr (x) é baixo positivo (Bp );
R6 . Se x é altíssimo (At) então Gr (x) é baixo negativo (Bn );
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De acordo com Cecconello (2006), está base de regras descreve uma
dinâmica populacional com crescimento inibido.
Para uma simulação numérica, consideremos os termos linguísticos de
entrada e de saída apresentados nas figuras 1 e 5, respectivamente.
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Figura 6: Dinâmica populacional com e
sem controle gerado pela base de regras
do Exemplo 2.

Na figura 6 temos a dinâmica populacional com e sem controle do problema dado, com xo = 10, T = 10, α = 6400.
O controle ótimo ū(t) está representado na figura 7.
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Figura 7: Controle ótimo para a base de regras do Exemplo 2.
Como podemos observar no gráfico, o controle exercido mantém a população aproximadamente constante até dois terço do período total do tempo
considerado enquanto que no um terço restante não é mais vantajoso, em termos de custo, manter o controle com a mesma intensidade, uma vez que o
crescimento populacional já não acarretará prejuízos sobre o funcional.
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4.2. Controle do tipo II
Consideremos agora o caso em que influência do controle sobre a dinâmica determinada pela equação diferencial
dx
= Gr (x)
dt

(4.14)

é inserida por por meio da definição de uma nova base de regras. Isto é, a
função gr (x, u) da equação
dx
= gr (x, u)
dt
é definida por regras do tipo:
Se x ∈ A e u ∈ B então gr (x, u) ∈ C.
Suponha que desejamos controlar a dinâmica populacional de uma espécie com crescimento inibido. Então, nessa situação a dinâmica populacional
possui propriedades tais como:
a) Existe uma capacidade suporte K, que limita a quantidade de indivíduos
da espécie no ambiente;
b) A função Gr (x) é decrescente em relação a x e Gr (x) → 0 quando x tende
a K;
c) A função Gr (x) é negativa se x > K.
Para exercermos um controle sobre a dinâmica populacional da espécie,
primeiramente precisamos levar em consideração como a função u(t) influencia
a dinâmica populacional. Para simplificar, vamos considerar que o controle
influencia negativamente a dinâmica populacional da espécie. Isto significa que
quanto maior for o controle menor é a variação na quantidade de indivíduos da
espécie.
Neste caso, a função gr (x, u) deve ser decrescente nas duas variáveis: na
primeira por influência do crescimento inibido; na segunda por influência do
controle sobre a dinâmica populacional. Assim, uma base de regras satisfazendo
essas duas condições poderia ser a seguinte:
R1 . Se x é baixa (B) e u é baixo (B) então gr (x, u) é alta (A);
R2 . Se x é baixa (B) e u é médio (M ) então gr (x, u) é média (M );
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R3 . Se x é baixa (B) e u é alto (A) então gr (x, u) é baixa positiva (Bp );
R4 . Se x é média (M ) e u é baixo (B) então gr (x, u) médio alto (M A);
R5 . Se x é média (M ) e u é médio (M ) então gr (x, u) é baixa positiva (Bp );
R6 . Se x é média (M ) e u é alto (A) então gr (x, u) é baixa negativa (Bn );
R7 . Se x é alta (A) e u é baixo (B) então gr (x, u) é baixa positiva (Bp );
R8 . Se x é alta (A) e u é médio (M ) então gr (x, u) é baixa negativa (Bn );
R9 . Se x é alta (A) e u é alto (A) então gr (x, u) é média negativa (Mn );
R1 0. Se x é altíssima (At) e u é baixo (B) então gr (x, u) é baixa negativa (Bn );
R1 1. Se x é altíssima (At) e u é médio (M ) então gr (x, u) é média negativa
(Mn );
R1 2. Se x é altíssima (At) e u é alto (A) então gr (x, u) é alta negativa (An ).
Assim como no caso determinístico, a variável de controle u(t) é, inicialmente, uma variável independente da variável de estado x(t). A dependência
entre u(t) e x(t) passa a existir quando desejamos otimizar o funcional que
mede a performance do controle. A simples escolha de uma função u(t) determina apenas qual é plano, ou política, de controle que estamos adotando para
população.
Exemplo 3. Para ilustrar, consideremos que as funções que definem os termos
linguísticos da base de regras anterior sejam as apresentadas nas figuras 8, 9 e
10.
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Figura 9: Conjuntos fuzzy dos termos
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Figura 11: Dinâmica populacional ge-

linguísticos de saída gr .

rada pela base de regras do Exemplo 3
com controle u(t) = 12, t ∈ [0, 10].

Suponha ainda que adotemos u(t) = 12 para todo t ∈ [0, 10], isto é, a
política de controle adotada é constante igual a 12. A dinâmica populacional
determinada pela base de regras para este escolha de controle está representada
na figura 11.
Podemos ainda assumir a função u(t) = 0.5x(t) como plano de controle
da população, isto é, em cada instante o controle é proporcional ao número de
indivíduos da população. Neste caso temos como resultado o comportamento
apresentado na figura 12.
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Figura 12: Dinâmica populacional gerada pela base de regras do Exemplo 3 com
controle u(t) = 0, 5x(t).

O questionamento que surge então é qual a melhor política de controle
para a população devemos adotar dentre todas as escolhas possíveis de controle. Para isto devemos levar em consideração um funcional para medir a
performance de cada controle u(t).
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Suponha que consideremos o problema de minimizar o funcional

J(u) =

T
0

(x2 + αu2 )dt.

(4.15)

Assim, estamos interessados em determinar qual política de controle ū(t) devemos escolher de modo que o funcional tenha um valor mínimo.
A solução numérica obtida pelo princípio de otimalidade de Bellman
considerando a dinâmica populacional dada pela base de regras do Exemplo 3
está representado na figura 13.
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Figura 13: Controle ótimo com dinâmica dada pela base de regras do Exemplo 3 e funcional 4.15.
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Figura 14: Dinâmica populacional sem
controle x(t) e com controle x̄(t).

Na figura 14 está representada a dinâmica populacional para ambos os
casos: espécie controlada e não controlada.
Para efeitos de comparação a Tabela 1 apresenta os valores do funcional
4.15 para os controles u(t) = 12, u = 0, 5x e o controle ótimo ū(t) em que
gr (x, u) é dada pela base de regras da página (157).
Tabela 1: Valor do funcional J(u) para diferentes políticas de controle.
u(t)
12
0, 5x
ū(t)

J
3.3852.104
3.5728.104
3.3399.104

Em problemas de controle ótimo determinístico o comportamento do
controle ótimo obtido depende tanto da função de restrição g quanto do funcional J. De maneira análoga, em problemas de controle ótimo fuzzy, o comportamento do controle ótimo obtido depende tanto da base de regras que definem
a dinâmica gr quanto do funcional J. Em Pereira (2013) podemos encontrar
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mais detalhes sobre problemas de controle ótimo em sistemas baseados em
regras fuzzy.

5. Métodos numéricos
Os princípios de otimalidade de Bellman e Pontryagin fornecem as condições necessárias para se obter uma função controle baru(t) que otimiza um
dado funcional. Na prática, as soluções fornecidas pelos dois métodos são obtidas por meio de recursos computacionais uma vez que as equações podem
não apresentar fórmulas explicitas para as soluções. A seguir, descreveremos
os métodos usados para obter as soluções apresentadas anteriormente.

5.1. Otimalidade de Pontryagin
De acordo com a teoria de Pontryagin as equações
⎧
⎪
Hu = 0
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
λ = −[fx (t, x, u) + λgx (t, x, u)], λ(t1 ) = 0
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩ x = g(t, x(t), u(t)), x(t ) = x
o

(5.16)

o

fornecem as condições necessárias para se obter o controle ótimo ū(t) e função
de estado x̄(t) (Kamien e Schwartz, 1981; Frasquilho, 1995).
Dois problemas surgem quando desejamos resolver o sistema acima por
técnicas convencionais para solução de problemas iniciais: primeiramente, a
equação Hu = 0 é uma equação algébrica possivelmente envolvendo x(t), u(t) e
λ(t) de modo que fixado t, estamos procurando por valores de x, u e λ que são
as raízes de Hu . Em segundo lugar, as equações diferenciais x e λ envolvidas
devem satisfazer condições em tempos diferentes. Por um lado temos x(to ) = xo
enquanto que a função λ deve satisfazer λ(t1 ) = 0.
Vamos supor aqui que seja possível resolver a equação algébrica Hu = 0
para u(t), isto é u(t) = L(t, x, λ). Com isso, podemos reescrever o sistema
apenas nas equações x e λ
⎧

⎪
⎨ λ = −[fx (t, x, L(t, x, λ)) + λgx (t, x, L(t, x, λ))], λ(t1 ) = 0
(5.17)
⎪
⎩ 
x = g(t, x(t), L(t, x, λ), x(to ) = xo
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O método mais comum para resolver o sistema (5.17) é conhecido como
método do chute (Baumeister e Leitão, 2008). Tal método consiste nas seguintes
etapas:
a) Escolhe-se uma condição inicial λo para λ(t);
b) Resolvemos o sistema (5.17) com λ(to ) = λo ;
c) Verificamos a condição λ(t1 ) = 0 da solução obtida no passo anterior;
d) Caso a condição λ(t1 ) = 0 seja satisfeita então a solução foi obtida e
não há mais o que se fazer. No entanto, se a condição λ(t1 ) = 0 não
é satisfeita, então escolhemos uma nova condição inicial λo para λ(t) e
repetimos o procedimento até que a condição seja satisfeita.
Vale observar aqui que para obtermos a solução do sistema (5.17) no
segundo passo do método do chute, em geral, escolhemos algum método numérico para a solução de equações diferenciais como, por exemplo, o método de
Euler modificado (Burden e Faires, 2000).

5.2. Otimalidade de Bellman
O princípio de otimalidade de Bellman apresentado no teorema 2 é uma
poderosa ferramenta para se obter a solução numérica de um problema de
controle ótimo.
Suponha que desejamos resolver o problema

max J(to , xo , u, x)
u

T
0

f (t, x, u)dt

dx
= g(t, x, u)
dt
x(0) = xo fixo, x(T ) livre
sujeito à

(5.18)
(5.19)
(5.20)

Então, inicialmente fazemos uma partição {to = 0 < t1 < t2 < . . . , tn = T } do
intervalo [0, T ] e resolvemos o subproblema


T

f (t, x, u)dt

(5.21)

dx
= g(t, x, u)
dt
fixo, x(T ) livre

(5.22)

max
u

sujeito à
x(tn−1 ) = xn−1

tn−1

(5.23)
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Em geral, assumimos que a função u(t) é constante em cada subintervalo
[ti , ti+1 ] de modo que otimizar o problema acima torna-se equivalente à resolver
um problema de otimização de função de uma variável real. Seja ūn−1 o controle
ótimo para (5.21) - (5.23), x̄(t) a solução da equação de estado correspondente
e J(x̄, ūn−1 ) o valor ótimo do funcional. É importante ressaltar que o valor
ūn−1 depende da condição inicial xn−1 da equação de estado e vamos enfatizar
isto denotando por ūn−1 (xn−1 ).
O passo seguinte da rotina para se obter a solução é resolver o subproblema de controle ótimo
 tn−1
f (t, x, u)dt + J(x̄, ūn−1 )
(5.24)
max
u

tn−2

dx
= g(t, x, u)
dt
fixo, x(tn−1 ) livre

sujeito à
x(tn−2 ) = xn−2

(5.25)
(5.26)

encontrando assim o controle ótimo ūn−2 (xn−2 ). Pelo princípio da Otimalidade
de Bellman a função ũ : [tn−2 , T ] → R definida por
⎧
⎪
se t ∈ [tn−1 , T ]
⎨ un−1
ũ(t) =
(5.27)
⎪
⎩
se t ∈ [tn−2 , tn−1 )
un−2
é uma aproximação para o controle ótimo ū : [tn−2 , T ] → R.
Para obtermos uma aproximação o controle ótimo ū : [0, T ] → R, procedemos de maneira análoga em todas as partições do intervalo [0, T ]. Essa
aproximação será melhor conforme consideramos mais elementos na partição.

6. Conclusão
Os sistemas baseados em regras fuzzy. frequentemente servem como uma
primeira aproximação de modelagem matemática de fenômenos envolvendo processos variacionais. Assumindo que as funções que definem a dinâmica do
fenômeno modelado satisfazem certas condições, mostramos como a teoria do
controle ótimo pode ser aplicada para controlar sistemas baseados em regras
fuzzy.
Como mostramos na seção 3, podemos considerar a influência do controle na dinâmica que descreve o fenômeno modelado de duas formas diferente:
controle do tipo I e tipo II. No primeiro caso, a dinâmica é determinada por
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um sistema baseado em regras fuzzy e a influência do controle sobre a dinâmica
é por uma expressão determinística. No segundo caso, o controle influencia a
dinâmica por meio de uma base de regras.
Exercer controle sobre dinâmicas defenidas por base de regras fuzzy
abrem uma perspectiva de aplicações em modelagem de fenômenos em diversas
áreas. Por exemplo, os controles do tipo I podem ser aplicados em modelos
que descrevem o controle de recursos naturais, como a captura de peixes por
exemplo. Neste caso, a dinâmica populacional que descreve a quantidade de
indivíduos pode ser modelada por uma base de regras enquanto que a captura
influencia tal dinâmica de maneira determinística - a quantidade de peixes
capturados por unidade de tempo.
Por outro lado, a influência de uma política de controle de pragas na
agricultura está sujeita a diversos fatores que dificultam a modelagem determinística. Em outra situação, quantificar a influência de políticas de vacinação
sobre uma população pode ser melhor aproximada considerando modelagem
por sistemas baseados em regras fuzzy. Em ambos os casos, tal influência pode
ser capturada por meio de um sistema baseado em regras fuzzy no qual temos
o controle como uma variável de entrada deste sistema, como apresentamos na
seção 4.2.
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Resumo. Nesse trabalho utilizamos um sistema baseado em regras fuzzy
para elaborar um modelo matemático para estimar a chance de um indivı́duo
desenvolver câncer de pele não melanoma. Para isso, consideramos fototipo,
número de horas por dia de exposição solar ocupacional, número de horas por
dia de exposição solar não ocupacional, histórico familiar e fotoproteção como
varáveis de entrada do sistema fuzzy.

Palavras-chave: câncer de pele; sistemas fuzzy; modelagem matemática.

1. Introdução
O câncer é uma doença resultante de alterações genéticas, fatores ambientais e de estilo de vida (Popim et al., 2008). Entre os diferentes tipos de
câncer destaca-se o câncer de pele, que divide-se em dois tipos: melanoma e não
melanoma. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de pele
não melanoma é o de maior incidência e mais baixa mortalidade. Apresenta
altos percentuais de cura, se for detectado precocemente (INCA, 2012).
Os cânceres de pele são muito comuns no Brasil (25% dos tumores malignos diagnosticados), e a maioria ocorre por causa do excesso de exposição
aos raios ultravioleta do sol.
O câncer de pele é mais comum em pessoas com mais de 40 anos, sendo
relativamente raro em crianças e negros, com exceção daqueles já portadores
de doenças cutâneas anteriores.
1 biakrala@hotmail.com
2 magda@ufscar.br

166

Laghetto & Peixoto

Pessoas com histórico familiar da doença, de pele e olhos claros, cabelos
loiros ou ruivos, albinas, as que se expõem ao sol constituem a população de
maior risco para desenvolver a doença. A prevenção e o diagnóstico precoce do
câncer de pele, através do conhecimento de seus fatores de risco são fundamentais na redução de sua mortalidade e de seu impacto na saúde pública (Ferreira
et al., 2011).

2. Objetivo
O objetivo deste trabalho é elaborar um modelo matemático para estimar a chance de um indivı́duo desenvolver câncer de pele não melanoma através
de um sistema baseado em regras fuzzy. Para isto, consideramos os fatores fototipo, número de horas por dia de exposição solar ocupacional, número de horas
por dia de exposição solar não ocupacional, histórico familiar e fotoproteção
como varáveis de entrada do sistema fuzzy.

3. Conceitos e definições
Um subconjunto fuzzy A de um conjunto universo X é definido pela
função de pertinência ψA que associa a cada elemento x de X um número
ψA (x), entre zero e um, que indica o grau de pertinência de x a A. Assim,
ψA : X → [0, 1] (?).
É interessante notar que um subconjunto clássico A de X é um conjunto
fuzzy particular para o qual a função de pertinência é sua função caracterı́stica,
χA : X → {0, 1}.
Sistema baseado em regras fuzzy. Basicamente, um sistema baseado
em regras fuzzy possui quatro componentes: um processador de entrada; uma
coleção de regras linguı́sticas, chamada base de regras; um método de inferência
fuzzy e um processador de saı́da. Esses componentes processam valores reais
de entrada em valores reais de saı́da (Peixoto et al., 2008). A figura 1 ilustra
um sistema baseado em regras fuzzy.
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Figura 1: Estrutura de sistemas baseados em regras fuzzy
A base de regras é composta por uma coleção de proposições condicionais
fuzzy na forma de regras se-então. Um especialista do fenômeno analisado
fornece as informações para se formular o conjunto de regras fuzzy que ativa as
associações de entradas/saı́das linguı́sticas.
O método de inferência que utilizamos é o de Mamdani (Barros e Bassanezi, 2006), que agrega as regras por meio do operador lógico OU, modelado
pelo operador máximo e, em cada regra, os operadores lógicos E e ENTÃO são
modelados pelo operador mı́nimo – figura 2 (?).

Figura 2: Método de inferência de Mamdani
Por fim, na defuzzyficação, o valor da variável lingüı́stica de saı́da inferida
pelas regras fuzzy é traduzida num valor real. O objetivo é obter um valor real
que melhor represente os valores fuzzy de saı́da.
O método de defuzzyficação adotado nesse artigo é o do Centro de Gravi-
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dade definido como segue. Seja C a função de pertinência da variável de saı́da
z. Então, o valor real (defuzzyficado) de saı́da z̄ é dado como segue:

zC(z)dz
z̄ = 
.
C(z)dz
Sugerimos a leitura de Barros e Bassanezi (2006) e ? para um entendimento detalhado dos fundamentos da teoria dos conjuntos e sistemas fuzzy e
suas aplicações.

4. Formulação do modelo fuzzy
Para elaboração do modelo, utilizou-se os dados de Ferreira et al. (2011)
e Popim et al. (2008), ou seja:
– Fototipo (segundo Fitzpatrick) - até 2 = RISCO, 3 em diante = NÃO
RISCO;
– Número de horas (por dia) de exposição solar ocupacional - até 5h =
NÃO RISCO, 6h em diante = RISCO;
– Número de horas (por dia) de exposição solar não ocupacional ocupacional - até 2h = NÃO RISCO, 3h em diante = RISCO;
– Fotoproteção - Sim = NÃO RISCO, Não = RISCO;
– Histórico Familiar - Sim = RISCO, Não = NÃO RISCO.
A proposta deste modelo é definir os fatores acima como conjuntos fuzzy,
ou seja, de forma mais gradual. Informações qualitativas de especialistas, em
particular de oncologistas, permitem propor regras que relacionem os fatores
acima com a chance de um individuo desenvolver um câncer de pele.
O sistema fuzzy aqui proposto possui cinco variáveis de entrada (fototipo,
número de horas (por dia) de exposição solar ocupacional, número de horas (por
dia) de exposição solar não ocupacional ocupacional, fotoproteção e histórico
familiar) e uma variável de saı́da (chance de um individuo desenvolver um
câncer de pele).
– a variável fuzzy fototipo:
Segundo Fitzpatrick, a classificação baseada na reação da queimadura
solar em seis tipos de pele:
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Fototipo I. Pele muito branca, cor do cabelo é avermelhada, são as pessoas
ruivas. A pele queima muito facilmente e dificilmente se bronzeia;
Fototipo II. Pele branca, geralmente são pessoas loiras de olhos claros. A
pele queima facilmente e bronzeia moderada e uniformemente;
Fototipo III. Pele branca, cabelos castanhos escuros ou pretos. A pele
queima e bronzeia moderada e uniformemente;
Fototipo IV. Pele clara ou bege e inclui as pessoas orientais também. A
pele queima muito pouco, mas bronzeia fácil e moderadamente;
Fototipo V. Pele parda escura ou marrom médio São as pessoas mulatas,
queimam raramente e bronzeiam muito;
Fototipo VI. São as pessoas negras. Nunca queimam e bronzeiam muito.
Dentro da classificação étnica, a pele branca está dentro do fototipo I ao
III; a raça amarela está nos fototipos III ao V, com preponderância no
IV; e a pele negra nos fototipos V e VI.
Então, a variável fuzzy fototipo é definida pelos subconjuntos fuzzy {branca,
amarela, negra} como na figura 3.
– a variável fuzzy número de horas (por dia) de exposição solar ocupacional
é definida pelos subconjuntos fuzzy {poucas, muitas} como na figura 4.
– a variável fuzzy número de horas (por dia) de exposição solar não ocupacional é definida pelos subconjuntos fuzzy {poucas, muitas} como na
figura 5.
– a variável fuzzy fotoproteção é definida pelos subconjuntos fuzzy {leve,
alta} como na figura 6. .
– a variável fuzzy histórico familiar é definida pelos subconjuntos crisp {sim,
não}.
– a variável fuzzy chance de câncer é definida pelos subconjuntos fuzzy
{baixa, média , alta} como na figura 7.
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Foi elaborada uma base de regras, num total de 48 regras, do tipo: “Se
(fototipo é branca) e (hocup são poucas) e (hlazer são poucas) e (HF é não) e
(fotoprotecao é leve), então (chance is média)”; “Se (fototipo é negra) e (hocup
são poucas) e (hlazer são poucas) e (HF é sim) e (fotoprotecao é leve), então
(chance is B)”.
Adotou-se o método de inferência de Mamdani e a defuzzyficação do
centro de gravidade.

5. Resultados
O modelo matemático foi desenvolvido utilizando-se ferramenta Toolbox
Fuzzy do software MatLab .
Por exemplo, suponha um indivı́duo que:
– possui fototipo I;
– não trabalha ao sol;
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– em suas horas de lazer permanece no máximo uma hora (por dia) ao sol;
– não utiliza fotoproteção;
– não possui histórico familiar de câncer de pele.
Como o programa é auto-explicativo, deve digitar os seguinte comandos:
Considerando a classificacao segundo Fitzpatrick,
Fototipo 1. Pele muito branca, cor do cabelo é avermelhada, são as
pessoas ruivas. A pele queima muito facilmente e dificilmente se bronzeia;
Fototipo 2. Pele branca, geralmente são pessoas loiras de olhos claros.
A pele queima facilmente e bronzeia moderada e uniformemente;
Fototipo 3. Pele branca, cabelos castanhos escuros ou pretos. A pele
queima e bronzeia moderada e uniformemente;
Fototipo 4. Pele clara ou bege e inclui as pessoas orientais também. A
pele queima muito pouco, mas bronzeia fácil e moderadamente;
Fototipo 5. Pele parda escura ou marrom médio São as pessoas mulatas,
queimam raramente e bronzeiam muito;
Fototipo 6. São as pessoas negras. Nunca queimam e bronzeiam muito;
Digite seu fototipo: 1
Digite a quatidade de horas (por dia) de exposição solar ocupacional: 0
Digite a quatidade de horas (por dia) de exposição solar não ocupacional:
1
De 0 a 4, digite o nivel de protecao solar que utiliza: 0
Possui histórico familiar de câncer de pele: Se sim, digite 1, se não,
digite 0: 0
Chance de desenvolver cancer de pele: 0.5986
Nas condições citadas acima, o indivı́duo possui aproximadamente 60%
de chances de desenvolver um câncer de pele não melanoma, isto é, estimativa
gerada pelo sistema fuzzy proposto.

6. Conclusões
Esse artigo sugere a utilização da teoria fuzzy em Medicina. A partir de
um sistema baseado em regras fuzzy, com o objetivo de estimar a chance de
desenvolvimento de câncer de pele em um indivı́duo, considerou-se o fototipo
(segundo Fitzpatrick), o número de horas (por dia) de exposição solar ocupacional, número de horas (por dia) de exposição solar não ocupacional (lazer,por
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exemplo), fotoproteção e histórico familiar. Para encontrar a solução, digitouse dados fictı́cios de um indivı́duo. As varáveis e a base de regras do sistema
fuzzy foram elaboradas segundo Popim et al. (2008) e Ferreira et al. (2011).
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