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Prefácio:
Este é o vigésimo quarto número de nossa revista, trazendo novas
contribuições para consolidar, cada vez mais, o conhecimento desta
área interdisciplinar denominada Biomatemática.
É importante frisar que este é um esforço conjunto, fruto da dedicação dos pesquisadores que acreditam na solução dos problemas
biológicos, em geral, e ecológicos, em particular, que nos assolam,
principalmente, devido às atividades antrópicas.
Buscar uma situação de equilı́brio “estável” entre homem e natureza é o que nos move para buscar uma sociedade em harmonia
e que possa prosperar sem sacrificar nosso bem maior, que é este
planeta que nos acolhe.
Ao percorrer as páginas desta revista, o leitor poderá descobrir novas abordagens ou ferramentas, cujas aplicações se estendem a outras áreas do conhecimento, para além da própria Biomatemática.
Eventuais erros ou falhas que apareçam no texto, gostarı́amos
que nos desculpassem, pois alguns contra tempos na preparação
desta revista acabou contribuindo na dificuldade em fazer uma revisão mais refinada.
Esperamos que todos tenham uma boa leitura e possam apreciar o que será apresentado nos artigos que foram selecionados pelo
corpo editorial para compor este número da revista.
Comissão Editorial – IMECC-UNICAMP.
Campinas, 16 de setembro de 2014
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Análise de lacunaridade da precipitação de
bacias hidrográficas do estado de São Paulo
Leandro R.R. Lucena1, Ana C.P. Campos2,
DEINFO – UFRPE, 52.171-900, Recife/PE

Resumo. A precipitação pluviométrica tem grande importância na caracterização do clima de uma região, interferindo nas alternâncias de rendimento
das culturas. Análise de variabilidade espacial e da variabilidade temporal
de atributos naturais vem recebendo destaque nas últimas décadas possibilitando assim realizar estimativas com maior precisão sobre a precipitação
pluviométrica. Foram avaliados dados de precipitação diária de quatro bacias
hidrográficas do estado de São Paulo (Atibaia (8 estações), Camanducaia (6
estações), Jaguari (16 estações) e Piracicaba (12 estações)) no perı́odo de 1 de
janeiro de 1937 a 31 de dezembro de 2006. Para análise foi utilizado à análise
de lacunaridade para avaliar a precipitação diária nas 42 estações em diferentes
limiares. Quanto menor o valor de lacunaridade maior é a homogeneidade do
número de dias chuvosos, enquanto que o valor do expoente β decresce com o
aumento do nı́vel de precipitação.

Palavras-chave: Lacunaridade; precipitação; variabilidade temporal.

1. Introdução
O fluxo de energia solar incidente sobre o globo terrestre é respondido
pela atmosfera e oceanos de várias maneiras, tais como pelo armazenamento ou
redistribuição das ondas eletromagnéticas. As manifestações termodinâmicas
causadas por esses processos podem ser avaliadas em um perı́odo longo denominado de (clima). O clima de uma região é determinado por fatores, denominados controles climáticos, que atuam tanto na escala global como na regional
(Molion, 1987).
1 leandroricardo

est@yahoo.com.br

2 anaclarapcampos@yahoo.com.br
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A variabilidade climática pode afetar de forma importante a vida econômica
e social da população em geral, na geração de energia, nas atividades agrı́colas,
na indústria turı́stica e, de forma indireta, em todo setor produtivo. Um dos
fenômenos fı́sicos decorrentes da variabilidade climática é a variabilidade da
precipitação pluvial, como um importante fator no controle do ciclo hidrológico
e uma das variáveis climáticas que exercem maior influência na qualidade do
meio ambiente.
A precipitação pluviométrica tem grande importância na caracterização
do clima de uma região, interferindo nas alternâncias de rendimento das culturas (Silva et al., 2003). Análises de variabilidades espacial e temporal de atributos naturais vêm recebendo destaque nas últimas décadas possibilitando assim
realizar estimativas com maior precisão sobre a precipitação pluviométrica.
Silva et al. (2003) estudou a variabilidade temporal da precipitação mensal e anual da estação climatológica de Uberaba-MG observou uma dependência
temporal fraca. Xavier et al. (1994) estudou a evolução da precipitação diária
na cidade de São Paulo verificando uma maior concentração das chuva no
mês de fevereiro e uma forte mudança de comportamento no mês de maio.
Blain et al. (2007) avaliou a distribuição espacial e temporal do municı́pio de
Campinas-SP observando maior concentração de chuva nos perı́odos de dezembro a março. Costa et al. (1998) analisou a variabilidade da precipitação em
regiões de florestas e pastagens na Amazônia, já Moraes et al. (2005) avaliou a
variação espacial e temporal da precipitação no estado do Pará.

2. Objetivos
Avaliar a variabilidade da precipitação diária em quatro bacias hidrográfica
do estado de São Paulo.

3. Metodologia
3.1

Dados

Os dados utilizados foram coletados do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE, 2012) do estado de São Paulo. Foram selecionados dados
referentes a nı́veis de precipitação diária de quatro bacias hidrográficas do estado de São Paulo (Atibaia (8 estações), Camanducaia (6 estações), Jaguari
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(16 estações) e Piracicaba (12 estações)), durante o perı́odo de 1de janeiro de
1937 a 31 de dezembro de 2006.

3.2

Lacunaridade

O conceito de lacunaridade foi introduzido por Mandelbrot (1982), a
lacunaridade é bastante explorada em fenômenos climáticos e ecológicos (Martinez et al., 2007, 2010; Lana et al., 2010). A lacunaridade avalia a quantidade e
distribuição do tamanho de lacunas dentro de um conjunto de dados (Mandelbrot, 1982). Valores grandes de lacunaridade implicam em grandes tamanhos
de lacunas, enquanto que pequenos valores implicam em menores tamanhos de
lacunas, o que sugere uma distribuição mais uniforme (Mandelbrot, 1982).
Martinez et al. (2007) utilizou a lacunaridade para caracterizar regimes
pluviométricos na Penı́nsula Ibérica. A lacunaridade foi utilizada para encontrar padrões de comportamento no ı́ndice de oscilação do atlântico norte
(Martinez et al., 2010), já Lana et al. (2010) utilizou a análise de lacunaridade
para definir o regime pluviométrico da Europa.
Na análise pluviométrica, a lacunaridade é uma medida da distribuição
dos segmentos, definida como a sequência de dias consecutivos com valores de
chuva igual ou superior a um limiar, e as lacunas, definido como sequências
de dias consecutivos com valores de chuva abaixo do limiar selecionado. Para
avaliação da lacunaridade foram utilizados os limiares de 0.1, 1, 5 e 10 mm/dia
de precipitação pluvial.
Do ponto de vista quantitativo, temos que n(s; r) é o número de janelas
móveis de tamanhos r(dias) contendo s segmentos (dias chuvosos). A função
de probabilidade é definida por:
p(s; r) =

n(s; r)
N (r)

(3.1)

onde, N (r) é o número total de janelas de tamanho r.
O primeiro e o segundo momento da distribuição de massa são definidos
por:
r
∑
M1 (r) =
s · p(s; r)
(3.2)
s=1

e
M2 (r) =

r
∑
s=1

s2 · p(s; r)

(3.3)
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Defini-se a lacunaridade pelo seguinte quociente:
L(r) =

M2 (r)
[M1 (r)]2

(3.4)

a relação entre lacunaridade e o tamanho de janela pode ser ajustado através
do modelo (Martinez et al., 2007):
L(r) = αrβ ϵ

(3.5)

em que ϵ apresenta distribuição normal com média 0 e variância σ 2 constante,
ϵ ∼ N (0, σ 2 ).

4. Resultados
Na figura 1, estão dispostos os valores de lacunaridade média (para diferentes tamanhos de janelas) para cada bacia hidrográfica de acordo com os
diferentes nı́veis de precipitação, podemos verificar que quanto maior o tamanho da janela menor será o valor de lacunaridade.
Camanducaia
Precipitação
log(L)

0.1 mm
1 mm
5 mm
10 mm

0.4

0.1 mm
1 mm
5 mm
10 mm

0.8

Precipitação
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log(L)

0.8
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0.0
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0.4
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Log(r)
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Log(r)

1.5
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Figura 1: Lacunaridade empı́rica L(r) em função do tamanho da janela r das
bacias hidrográficas.
Observa-se que o comportamento dos valores de lacunaridade média para
os limiares de 0,1 e 1 mm são bastantes similares independente do espaço temporal, figura 1. Para os limiares de 5 e 10 mm os valores de lacunaridade média
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apresentaram valores maiores em relação aos limiares de 0,1 e 1 mm. Verifica-se
que o expoente β de lacunaridade aumenta proporcionalmente em relação ao
aumento do limiar de precipitação (figura 1).
Nota-se que para nı́veis os maiores limiares de precipitação têm-se um
aumento na lacunaridade, no valor do expoente β e uma maior dispersão dos
valores de lacunaridade, tabela 1. As variabilidades dos valores médios de
lacunaridade para os nı́veis de precipitação de 0.1, 1, 5 e 10 mm são 0.24, 0.29,
0.49 e 0.97, respectivamente.
Na tabela 1, observam-se os valores médios de lacunaridade (para diferentes tamanhos de janela) para todas as estações hidrológicas e o valor
médio do expoente β de lacunaridade para os diferentes nı́veis de precipitação.
Observa-se que quanto maior a concentração de precipitação na região maior é
o valor de lacunaridade média, o mesmo pode ser observado para a estimativa
do expoente β de lacunaridade (tabela 1).
Tabela 1: Valores médios de lacunaridade e do expoente
Número de dias
2
4
8
16
32
64
Média de L(r)
0.1 mm
2.58 1.98 1.66 1.47 1.36 1.28
1 mm
2.73 2.12 1.78 1.55 1.41 1.32
5 mm
3.20 2.48 2.02 1.71 1.51 1.38
10 mm
4.03 3.06 2.38 1.92 1.64 1.47

de lacunaridade β.
128
1.19
1.21
1.25
1.31

β
-0.17
-0.19
-0.22
-0.27

5. Conclusões
Os resultados mostrados evidenciam que o valor de lacunaridade decresce
com o aumento da janela, indicando uma maior homogenedade do número de
dias chuvosos nas bacias hidrográficas.
A variabilidade da lacunaridade cresce, enquanto que o valor do expoente
beta decresce de acordo com os diferentes nı́veis de precipitação.
Estes resultados podem ser utilizados para desenvolvimento e avaliação
dos modelos teóricos e computacionais para a dinâmica da precipitação das
bacias hidrográficas do estado de São Paulo.
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35:207–214.
Silva, J. W., aes, E. C. G., e Tavares, M. (2003). Variabilidade temporal da precipitação mensal e anual na estação climatológica de uberaba-mg. Ciências
e Agrotecnologia, 27:665–674.

Análise de lacunaridade da precipitaçãoo de bacias hidrográficas ...
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Uso de termo fonte para avaliar qualidade de
aproximação numérica para a solução de equação
de difusão-advecção em problemas biológicos
Juliana M.R. Souza1, João F.C.A. Meyer2,
DMA, IMECC – UNICAMP, Campinas/SP.

Resumo. Neste trabalho introduz-se um termo fonte no modelo para Adesão
Celular, do grupo da Universidade de Heidelberg na Alemanha (Matthaeus e
Middleton, 2014), a fim de comparar a qualidade de soluções numéricas obtidas por meio de Diferenças Finitas e Elementos Finitos. Posto que a proposta
inicial, confirmada, era de que o Método de Elementos Finitos devolveria resultados melhores do que o Método de Diferenças Finitas naquele caso especı́fico,
o processo para a obtenção do esquema de Elelmentos Finitos combinado com
o Método de Galerkin e Crank-Nicolson também é apresentado. Por fim, é
possı́vel caracterizar para quais casos, ou seja quais campos de velocidades, o
método de Elelmentos Finitos é o mais indicado.

Palavras-chave:Qualidade de solução numérica; equações diferenciais
parciais; elementos ﬁnitos.

1. Introdução
Este artigo apresenta os resultados do trabalho desenvolvido durante
contato com o grupo BIOMS da Universidade de Heidelberg, na Alemanha.
Quando da interação, o grupo alemão precisava avaliar a qualidade da aproximação numérica obtida para a solução de um Problema de Valor de Contorno
que tinha como base a equação diferencial parcial difusiva acrescida de termo
de transporte.
1 jumarta@gmail.com
2 joni@ime.unicamp.br

10

Souza & Meyer

∂p
∂t
p(0, y; t)

= D∇2 p − ∇(⃗v p),

(1.1)

=

(1.2)

p(x, 0; t)

=

p(x, y, 0)

p(1, y; t),

p(x, 1; t) e
( [
]
)
1
√ exp − (x − 0.5)2 + (y − 0.5)2 /σ 2 .
=
σ 2π

(1.3)
(1.4)

O problema (1.1–1.4) era parte de um modelo maior, ı́ntegro-diferencial,
relativo ao processo de Adesão Celular. O grupo alemão já havia chegado a
uma aproximação numérica para a solução do problema ı́ntegro-diferencial via
Diferenças Finitas, para tratar a componente espacial, e aplicando métodos
pré-programados que constam de pacotes do MATLAB para lidar com a componente temporal.
Ainda que os resultados obtidos parecessem adequados, não era possı́vel
mensurar sua acurácia. Além disso, o tempo requerido para a obtenção do
resultado numérico, referente ao modelo completo, ou seja, a equação acima
acrescida de outros termos mais, era elevado.
Com encontro dos grupos aventou-se a hipótese de obtenção da solução
numérica via Elementos Finitos, no lugar de Diferenças Finitas, e usando
códigos próprios para a discretização da componente temporal, também. Além
disso, para que fosse possı́vel comparar qual era o melhor método para tratar
do problema, surgiu o interesse pela aplicação de uma técnica capaz de medir,
na prática, a ordem do erro, já conhecida de acordo com a teoria, mas, mais,
poder observar a evolução temporal do erro espacialmente distribuı́do.
A apresentação da parte de interesse do modelo de Adesão Celular, a
abordagem, os resultados alcançados, as conclusões e os benefı́cios, no tocante à
escolha de método numérico e potencial usado no modelo, advindos do trabalho
desenvolvido junto ao grupo alemão são o tema deste trabalho.

2. Objetivos
Os dois principais objetivos deste trabalho se relacionam com a compreensão acerca da qualidade dos resultados numéricos obtidos para aproximar a
solução de parte do modelo ı́ntegro-diferencial desenvolvido por Alistair Middleton, (1.1–1.4).

Termo fonte e qualidade de solução
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Em (1.1), D corresponde ao coeﬁciente de difusão e o termo de transporte
⃗v é dado por
T
⃗v (x, y) = (−V0 V (|x − y|), −V0 V (|y − x|)) ,
com V0 um escalar. No modelo alemão, V0 é entendido como o valor absoluto
da força exercida entre células.
Posto que o grupo alemão já tinha em mãos uma solução de Diferenças
Finitas para o problema completo, a proposta foi implementar o Método de
Elementos Finitos para obter, por outra via, a mesma solução e disponibilizar
um meio de avaliar a qualidade das soluções numéricas obtidas para, assim,
poder compará-las.
E há um terceiro objetivo que se torna possı́vel a partir da implementação
do código para comparar a qualidade dos resultados numéricos: avaliar como
o campo de velocidades relativo ao problema altera a qualidade das soluções
e, daı́, selecionar, existindo uma gama de possibilidades, o melhor método
numérico para cada tipo de campo velocidades.

3. Metodologia
Há dois eixos principais de trabalho que conﬂuem: a obtenção, a começar
pela Formulação Variacional, da aproximação numérica da solução de (1.1–1.4)
através do Método de Elementos Finitos combinado com o Método de Galerkin
e Crank-Nicolson. E, para que posteriormente fosse possı́vel estudar, analisar
e compreender o comportamento da solução numérica, há o acréscimo de um
termo fonte, g(x, y; t), a (1.1), resultando em (3.5). Tal termo fonte pode
ser tomado como identicamente nulo sempre que se desejar reaver o problema
original:
∂p
= D∇2 p − ∇(⃗v p) + g.
∂t

(3.5)

Ou seja, o segundo ramo trata da inserção, no problema original, de
um termo que dele não constava a priori, que permitirá que a qualidade das
soluções numéricas sejam comparadas. Tanto no tocante ao reﬁnamento da
malha espacial, quanto no tocante a resultados advindos de técnicas distintas
ou quaisquer outras caracterı́sticas.
Dentre as outras caracterı́sticas possı́veis de serem comparadas, o foco
aqui é em apenas uma mais: a relação entre o campo de velocidades e o erro
advindo da simulação a depender do método numérico. A opção por esse viés
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ocorreu durante o desenvolvimento do trabalho quando foi observado que a
qualidade da solução aumentava a depender não só do método numérico mas
também do campo de velocidades usado no modelo.

3.1. Método de Elementos Finitos
Entendia-se que a aplicação do Método de Elementos Finitos obteria
resultados mais acurados que a solução por Diferenças Finitas, esta foi, então,
a primeira tarefa. Obter a solução numérica por este método. Parte-se a ela
(Johnson, 1990).
3.1.1. Formulação Variacional
Seja Ω = [0, 1] × [0, 1], o domı́nio espacial. Toma-se (3.5), multiplica-se
por φ ∈ ϑ = H01 (Ω) e integra-se sobre Ω:
∫
Ω

∂p
φ=D
∂t

∫

∫
∇ pφ −
Ω

∫

∫

(∇⃗v )pφ −

2

⃗v · (∇p)φ +

Ω

Ω

gφ.
Ω

De acordo com o Teorema de Green
∫

∫
∇2 pφ =

Ω

Γ

∂p
φ−
∂η

∫
∇p∇φ,
Ω

então,
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∂p
∂p
φ = D
φ−D
∇p∇φ −
(∇⃗v )pφ −
⃗v · (∇p)φ +
gφ.
Ω ∂t
Γ ∂η
Ω
Ω
Ω
Ω
Uma vez que φ se anula na fronteira:
∫
∫
∫
∫
∫
∂p
φ = −D
∇p∇φ −
(∇⃗v )pφ −
⃗v · (∇p)φ +
gφ.
Ω ∂t
Ω
Ω
Ω
Ω
∫
Ω

Então, a formulação fraca do problema original é obter p ∈ ϑ tal que
∫
∫
∫
∫
∂p
φ = −D
∇p∇φ −
(∇⃗v )pφ −
⃗v · (∇p)φ +
gφ, ∀φ ∈ ϑ.
∂t
Ω
Ω
Ω
Ω

3.1.2. Discretização espacial
Seja ϑh um subespaço de dimensão ﬁnita de ϑ = H01 , o problema variacional de dimensão ﬁnita, o Método de Galerkin, é:
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Determine ph ∈ ϑh tal que
∫
∫
∫
∫
∂ph
φ = −D
∇ph ∇φ −
(∇⃗v )ph φ −
⃗v · (∇ph )φ
Ω ∂t
Ω
Ω
∫ Ω
+
gφ, ∀φ ∈ ϑh .

(3.6)

Ω
N

Agora, se {ϕi }i=1 é uma base para ϑh , (3.6) pode ser reformulada como
∫
∫
∫
∫
∂ph
∇ph ∇ϕi −
(∇⃗v )ph ϕi −
⃗v · (∇ph )ϕi
ϕi = −D
Ω ∂t
Ω
Ω
∫ Ω
gϕi , i = 1, ..., N.

+
Ω

E, como ph ∈ ϑh , ph pode ser escrita unicamente como combinação dos
∑N
elementos da base; ph (x, y, t) = j=1 Pj (t)ϕj (x, y), daı́:
∫
N
∑
dPj
j=1

dt

ϕj ϕi
Ω

=

{
∫
∫
Pj (t) −D
∇ϕj ∇ϕi −
(∇⃗v )ϕj ϕi
Ω
Ω
j=1
} ∫
∫
− ⃗v · (∇ϕj )ϕi +
gϕi , i = 1, ..., N.

N
∑

Ω

(3.7)

Ω

3.1.3. A triangulação, a base e a malha
Uma vez que Γ é poligonal, uma triangulação de Ω é obtida subdividindo
Ω em um conjunto Th = K1 , ..., Km de triângulos não sobrepostos Ki (Johnson,
1990) tal que o vértice de nenhum triângulo esteja sobre a aresta de outro
triângulo. Sejam ni , i = 1, ..., N , os vértices ou nós.
Neste problema as condições de fronteira espaciais periódicas, também
por estarem altamente relacionadas com caracterı́sticas espaciais de ⃗v , requerem
atenção especial que se reﬂete no tratamento da malha.
Ressaltam-se alguns aspectos com que se teve maior cuidado.
Primeiro, uma vez que o número de intervalos em cada eixo, nintx
e ninty , sejam atribuı́dos, é possı́vel determinar dx e dy. Aqui, numa primeira abordagem para aproveitar a simetria do problema, dx = dy e, portanto,
nintx = ninty = nint mas esta condição não é necessária.
Como p(0, y) = p(1, y) e p(x, 0) = p(x, 1) são requeridas e para superar
qualquer possı́vel diﬁculdade devida ao comportamento de ⃗v , os nós são colocados de tal modo que não recaiam sobre as bordas. Matematicamente, dado
dx, xi = dx/2 + (i − 1)dx, i = 1, ..., nint e dado dy, yi = dy/2 + (i − 1)dy,
i = 1, ..., nint são os pontos da malha com M = nint2 .
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E, então, trabalhou-se com duas malhas espaciais.
A primeira malha, enumerada sem considerar as restrições devidas às
fronteiras. Toda vez que a localização espacial de um nó foi necessária esta era
a malha a que se recorreu. A segunda malha força as condições de contorno.
3.1.4. O espaço de dimensão finita e sua base
Seja K um triângulo e
P1 (K) = {φ : φ é um polinômio de grau ≤ 1 sobre K} .
Deﬁne-se ϑh :
{
}
ϑh = φ ∈ C 0 (Ω) : v|K ∈ P1 (K) ∀K ∈ Th , φ = 0 sobre Γ
Pode ser mostrado que uma função φ ∈ ϑh é unicamente determinada
por seus valores sobre os nós de Th (Johnson, 1990).
Os elementos da base para ϑh são deﬁnidos tais que ϕj (ni ) = δij com
i, j = 1, ..., M , excluindo os pontos da fronteira, já que φ = 0 sobre Γ; assim o
suporte de ϕj são os triângulos que compartilham o nó nj . E as integrais sobre
os elementos da base e/ou seus gradientes serão nulas a menos que os nós ni e
nj sejam vértices do mesmo triângulo.
3.1.5. Montando do sistema
O sistema (3.7) pode ser reescrito como:
B

dP
= AP + CP + G.
dt

(3.8)

Em (3.8), A, B e C são matrizes M × M . E dP/dt, P e G são vetores
M ×1. A e C são distintas pois neste caso ⃗v depende das coordenadas espaciais.
Os elementos de A, B, C e g são dados por:
∫
aij = −D Ω ∇ϕj ∇ϕi ,
∫
bij = Ω ϕj ϕi ,
∫
∫
cij = − Ω (∇⃗v )ϕj ϕi − Ω ⃗v · (∇ϕj )ϕi e
∫
gi = Ω gϕi .
Maiores detalhes sobre a implementação do método podem ser encontrados em (Johnson, 1990; Pulino, 2012). Por ora, ressalta-se apenas que os
termos de C são mais delicados de se trabalhar devido às componentes espaciais
de ⃗v .
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3.1.6. A discretização temporal
Foram implementadas as três abordagens mais amplamente utilizadas
para a discretização temporal, a Explı́cita, a Implı́cita e Crank-Nicolson (LeVeque, 2007).
As duas primeiras técnicas são O(∆t) e, enquanto a primeira é computacionalmente mais barata, a segunda é mais estável. O método de CrankNicolson é O(∆t2 ), mais estável que os outros dois mas, também, mais dispendioso computacionalmente.
Após a realização de algumas execuções, observou-se que o tempo de
execução não variou sensivelmente a depender da técnica empregada para tratar
da derivada temporal, então o método de Crank-Nicolson foi tomado como
padrão e foi aplicado em todos os casos apresentados neste trabalho. Além
disso, o método de Elementos Finitos com base polinomial de primeiro grau
é O(∆x2 ), logo usar um método também de segunda ordem na componente
temporal é mais adequado.
3.1.7. Crank-Nicolson
O método de Crank-Nicolson pode ser expresso esquematicamente por
d n+1/2
P n+1 − P n
P
≈
.
dt
∆t

(3.9)

onde,
P n+1/2 ≈

P n+1 + P n
.
2

Daı́,
P n+1 − P n
P n+1 + P n
P n+1 + P n
=A
+C
+ Gn+1/2 ⇒
∆t
2
2
(2B − ∆tA − ∆tC)P n+1 = (∆tA + 2B + ∆tC)P n + 2∆tGn+1/2 .
B

3.2

(3.10)

Os potenciais ou velocidades

Antes de mais nada é preciso ter em mente que, a depender da perspectiva, ⃗v pode ser entendida como uma velocidade, ou transporte, como é comum
em problemas de Ecologia, ou como um campo proveniente de um potencial
elétrico, como é o caso no modelo para a Adesão Celular. Quando do inı́cio do

16

Souza & Meyer

trabalho, o campo
era dado por:




′
V1 (x, y) =
se


 0

usado pelos pesquisadores da Universidade de Heidelberg
( −a(|r|−ϵr )
)
−a(|x−y|−ϵr0 )
0
ϵ
ϵ
−signal(x − y)V0 2a
e
− e2
ϵ
|x − y| < σϵ, ou
c.c.

(3.11)

Ocorre que a expressão escolhida para o potencial, cuja derivada origina o campo (ou velocidade), inﬂuencia diretamente a qualidade da solução
numérica e a descontinuidade de (3.11), como foi informado aos estudiosos da
Adesão Celular, poderia estar afetando negativamente a qualidade dos resultados numéricos. Diante dessa possibilidade, questionou-se o grupo sobre uma
outra expressão que modelasse satisfatoriamente o potencial do problema em
questão, ao que deram como a alternativa a expressão que origina o campo a
seguir:

(
)
))
( (
(x−y)2
(x−y)2

a 1− ϵ2
2a 1− ϵ2

a


−e
−V0 (x − y)4 ϵ2 e

′
(3.12)
V2 (x, y) =

se |x − y| < σϵ, ou



 0 c.c.
Estão claros agora os dois aspectos cujos impactos sobre a solução numérica
se deseja investigar, o método aplicado à componente espacial e a escolha do
potencial. Foi para este ﬁm que se aproveitou uma ideia bastante simples e eﬁcaz de estimar a qualidade das soluções numéricas, o teor da ideia é apresentado
a seguir.

3.3

O papel função g

Já foi dito que se g = 0 o problema original é recuperado e sua solução
numérica pode ser obtida. Assim a inserção de g tem por objetivo permitir
testar o programa. No seguinte sentido: seja p uma função escolhida para ser
a solução do problema, então g pode ser montada de tal modo que p deveria
ser a solução numérica obtida. Tal g deveria ser:
g = −D∇2 p + ∇(⃗v p) +

∂p
.
∂t

Escolhendo bem p , calcular suas derivadas e montar g não é um problema e, então, será possı́vel comparar a P numericamente obtida e a p conhecida.
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No presente trabalho manteve-se p = exp−tD p(x, y, 0), um bom modo
de englobar a condição inicial de maneira simples e aproveitar a semelhança
desta expressão com a solução do problema difusivo em domı́nio inﬁnito. Sem
mencionar a facilidade com as derivadas que serão requeridas para o cálculo do
erro.
Lembrando mais uma vez que o mesmo código implementado com g
pode, e deve, ser usado quando o objetivo for estimar P desconhecida, para
tanto basta tomar g := 0.
3.3.1

Visualização do erro

Para comparar visualmente a P numericamente obtida e a p conhecida, trabalhou-se com a observação do gráﬁco de P − p. E computava-se
P − p / ||p|| em cada passo temporal para analisar a progressão do erro no
tempo e comparar as caracterı́sticas, do erro, peculiares a cada método ou
potencial.
Apenas mais um comentário antes de partir para os resultados: a ﬁm
de evitar o impacto de erros de integração sobrepostos, devido a aplicação do
método de Elementos Finitos a um campo que varia espacial e temporalmente,
códigos especiais para a integração numérica sobre triângulos com baxı́ssimo
erro, foram usados (Burkardt, 2014).

4. Resultados
A função g foi introduzida nos códigos já prontos dos programas de
Diferenças Finitas e nos novos programas de Elementos Finitos. Assim foi
possı́vel avaliar a qualidade de ambos os métodos e foi mais simples encontrar
eventuais erros de implementação dos programas, posto que, da teoria, a ordem
dos erros é conhecida e, como já foi dito, corresponde a O(∆x2 , ∆y 2 ).
Seria mais do que conveniente manter este uso da g quando da obtenção
da solução do problema com a parte integral. Ainda que o tempo de processamento, quando da avaliação do erro, devido aos cálculos necessários, aumente
consideravelmente, o aumento de conﬁança nos resultados numéricos obtidos
recompensa.
A seguir comparam-se o desempenho do Método de Diferenças Finitas
com o de Elementos Finitos quanto a dois aspectos principais: reﬁnamento da
malha e potencial utilizado.
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Diferenças Finitas vs. Elementos Finitos perante diferentes campos

Para comparar os desempenhos das duas técnicas foram selecionados
alguns potenciais que apresentassem caracterı́sticas distintas e para diferentes
reﬁnamentos de malha, acompanhou-se a progressão de ||P − p||/||p|| ao longo
dos passos temporais.
A condição inicial conta como o primeiro passo temporal de 200 para
todos os casos apresentados e os reﬁnamentos da malha espacial são explicitados
nos gráﬁcos.
Além disso,
p(x, y, t) =

y−0.5 2
x−0.5 2
1
√ e−tD e−( σ ) e−( σ ) , com D = 1 e σ = 0.2.
σ 2π

Abaixo os campos elétricos são apresentados seguidos dos gráﬁcos com o
desempenho de cada método e os comentários pertinentes a cada caso especı́ﬁco.
Inicialmente toma-se um campo V ′ com ∇V ′ = 0:
V ′ = (y, x)T .

(4.13)

Pode-se ver os resultados nas ﬁguras 1(a) e 1(b). Na primeira, uma malha
bastante gorsseira leva à opção por Elementos Finitos se o comportamento no
tempo ﬁnal de execução é mais importante do que os detalhes do que acontece
com a solução no tempo inicial.

(a) Comparação da progressão do erro re-

(b) Comparação da progressão do erro re-

lativo do método de Elementos Finitos
com o do método de Diferenças finitas
com ∇V ′ = 0 e malha grosseira.

lativo do método de Elementos Finitos
com o do método de Diferenças finitas
com ∇V ′ = 0 e refinando a malha.

Figura 1: Comparação da progressão do erro relativo para dois tipos de malha.
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Com o reﬁnamento da malha, observando que as escalas das ﬁguras 1(a)
e 1(b) são diferentes, o método de Diferenças Finitas apresenta um resultado
melhor.
Parte-se, então, para análise de resultados com potenciais cujos gradientes dos campos são não-nulos. O gráﬁco da ﬁgura 3(a) foi obtido dos resultados
numéricos em um cenário com velocidade não-nula em apenas uma das direções:

V ′ = (e−x , 0)T ; ∇V ′ ̸= 0.

(4.14)

Já a ﬁgura 2(a) traz um gráﬁco relativo à simulação em que ambas as
direções com velocidades não nulas:

(a) Comparação da progressão do erro re-

(b) Comparação da progressão do erro re-

lativo do método de Elementos Finitos
com o do método de Diferenças finitas
com ∇V ′ ̸= 0 e componentes de V ′ não
nulas em ambas as direções e refinando a
malha.

lativo do método de Elementos Finitos
com o do método de Diferenças finitas e
potencial descontı́nuo.

Figura 2: Comparações da progressão do erro relativo para dois tipos de campo.
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(a) Comparação da progressão do erro re-

(b) Comparação da progressão do erro re-

lativo do método de Elementos Finitos
com o do método de Diferenças finitas
com V ′ ̸= 0 em uma direção, ∇V ′ ̸= 0 e
refinando a malha.

lativo do método de Elementos Finitos
com o do método de Diferenças finitas e
campo descontı́nuo, V1′ .

Figura 3: Comparações da progressão do erro relativo para campos distintos.

Figura 4: Comparação da progressão do erro relativo do método de Elementos
Finitos com o do método de Diferenças ﬁnitas - campo recomendado.

V = (xy, xy)T ; ∇V ̸= 0.

(4.15)

Como se pode ver, salvo pequenas modiﬁcações quantitativas, os resultados que aparecem nas ﬁguras 3(a) e 2(a) foram similares ao do primeiro caso.
O resultados com nint = 7 são omitidos por apresentarem erro alto, de mesma
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ordem que no caso anterior.
Foi, então, introduzida uma velocidade descontı́nua:
V ′ = (x se x ≤ 0.5, x2 c.c. ; 0)T ; ∇V ′ ̸= 0.

(4.16)

E a superioridade do Método de Elementos Finitos aparece, como se vê
na ﬁgura 2(b) em que para t ∈ [0, 0.15] ambos os métodos apresentam resultados similares, com discreta superioridade do Método de Diferenças Finitas
e, para t > 0.15 o erro relativo proveniente da solução de Elementos Finitos
torna-se signiﬁcativamente menor do que o proveniente da solução de Diferenças
Finitas pela primeira vez.
Por ﬁm, é claro, analisou-se os resultados relativos os potenciais de interesse, cujos campos são (3.11) e (3.12).
V ′ = V1′ ; ∇V ′ ̸= 0.
V ′ = V2′ ; ∇V ′ ̸= 0.
Os resultados expressos pelos gráﬁcos das ﬁguras 3(b) e 4 coroam o ﬁm
do trabalho. E permitem que se passe às conclusões.

5. Conclusão
Como se pôde acompanhar durante a exposição dos resultados, o método
de Diferenças Finitas apresenta os melhores resultados quando velocidades de
“bom comportamento” são empregadas. Além disso, por não requerer integrais,
é de menor custo computacional. Assim, sem sombra de dúvidas, é o mais
recomendado para casos simples.
Por outro lado, quando o potencial, por necessidade de realismo, como
é o caso do modelo alemão para a Adesão Celular, origina um campo elétrico
com baixa regularidade, o método de Elementos Finitos devolve soluções muito
mais acuradas, cf. ﬁguras 3(b) e 4.
Na ﬁgura 3(b), observa-se também que o erro de Método de Elementos
Finitos responde positivamente ao reﬁnamento da malha, enquanto que o erro
de Diferenças Finitas não o faz.
Ainda sobre o campo (3.11), foi recomendado ao grupo alemão, quando
da obtenção dos resultados, que se possı́vel deixassem de utilizá-lo, uma vez
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que o potencial que leva a (3.12) também modela ﬁdedignamente o cenário e,
com o último, o comportamento das soluções numéricas se mostra muito mais
estável.

Figura 5: Aparência das soluções no tempo ﬁnal usando o potencial recomendado. Acima, a solução obtida via Diferenças Finitas e, abaixo, via Elementos
Finitos.
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Para que se possa visualizar o problema que foi trabalhado observe a
ﬁgura 5 em que a solução numérica no tempo ﬁnal usando uma malha espacial
com nint=30 e o potencial recomendado pode ser vista. Acima a solução foi
obtida pelo método de Diferenças Finitas e abaixo pelo Método de Elementos
Finitos cuja qualidade, como atesta a ﬁgura 4, é superior.
Assim, considera-se que o trabalho em conjunto foi um sucesso e ﬁcam
abertas as portas para que a cooperação continue com a re-inserção da parte
integral do problema.
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1. Introdução
Em epidemiologia de plantas, a maioria dos estudos são baseados em regressões matemáticas que descrevem a curva de progresso da doença, a partir
de modelos teóricos do comportamento do patógeno, e regressões multivariadas que descrevem o comportamento de variáveis como temperatura, umidade
relativa do ar e dados de intensidade da doença (Campbell e Madden, 1990).
Esta última técnica não estabelece uma relação causal entre as variáveis que
possa auxiliar a descrever o ﬁtopatossistema.
A modelagem do progresso temporal de ﬁtopatologias que descrevam,
a partir de caracterı́sticas básicas dos elementos do sistema epidemiológico,
quantidade de nutrientes no solo disponı́vel ao sistema, patógeno e hospedeiro
é uma interessante área de estudo (Valle et al., 2004). A doença é descrita a
partir de caracterı́sticas básicas dos elementos do sistema epidemiológico, como
a disponibilidade de nutrientes do solo, o estado fenológico da planta hospedeira e a presença do patógeno. Para tanto, a quantiﬁcação dessas patologias
pode ser medida pela variável incidência, que corresponde à percentagem de
plantas ou órgãos do vegetal doentes, em uma amostra da população de hospedeiros, ou pela severidade, que é a percentagem da área ou volume de tecido
vegetal coberto pelos sintomas (Zadoks e Schein, 1979). Ambas as variáveis,
se obtidas com acurácia e precisão, permitem descrever a ação do patógeno
sobre o hospedeiro e, desta forma, prever o progresso da doença no tempo.
Muitos diferentes modelos e abordagens teóricas vêm sendo utilizados em epidemiologia botânica. Dentre estes estão inclusos os que descrevem as curvas
de crescimento da doença (Campbell e Madden, 1990; Vanderplank, 1984), seguido por simuladores de epidemias (Teng, 1985). Posteriormente, modelos
direcionados na linha dos desenvolvidos em ecologia de populações e epidemiologia teórica de mamı́feros (Bosch et al., 1988b,a) foram sendo aplicados ao
estudo de patógenos aéreos e do solo (Webb et al., 1999) e doenças virais e
fúngicas (Chan e Jeger, 1994).
Os modelos compartimentais baseiam-se em uma ideia que apresentou
sucesso no estudo de epidemias em humanos (Anderson e May, 1992), sendo
inclusive utilizados em estratégias de vacinação para o controle de doenças como
a Rubéola em diversas faixas etárias (Massad et al., 1994; Amaku et al., 2003).
Estes modelos vêm sendo aplicados nos últimos anos para prever epidemias
em diferentes cultivos a partir de taxas de variação de certos elementos do
ﬁtopatossistema (Gilligan, 2002; Bosch e Gilligan, 2008) e também a eﬁciência
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da ação do controle biológico em determinadas culturas (Cunniﬀe e Gilligan,
2011).
Classicamente o ﬁtopatossistema é composto pela interação entre hospedeiro, patógeno e o ambiente (Campbell e Madden, 1990). Neste cenário
as fontes nutricionais do hospedeiro podem atuar no desenvolvimento de uma
doença. Podemos notar o efeito das variações de fontes nutricionais em cafeeiros orgânicos no combate à ferrugem (Hemileia vastratrix). Santos et al. (2008)
veriﬁcaram que o maior progresso dessa doença coincidiu com a elevação no teor
de potássio e redução nos teores de cálcio (Ca) foliares, no tratamento nutricional com palha de café, comparado às demais fontes de adubação analisadas,
e resultou em maior desfolha e menor produtividade.
No entanto, não é apenas a concentração de nutrientes que interfere no
progresso da doença. As diferentes formas de absorção dos nutrientes podem
interferir no ﬁtopatossistema, dependendo das condições ambientais, por exemplo. O controle da severidade da hérnia das crucı́feras, cujo agente etiológico é
o patógeno do solo Plasmodiophora brassicae, foi estudado em função de doses
de boro (B) e de fontes de nitrogênio (N) em diferentes nı́veis de pH do solo
(Ruaro et al., 2009) e os resultados demonstraram que a severidade da doença
foi maior com doses de B menores do que 10 mg.kg −1 e pH menor que 6,0. A
menor severidade foi veriﬁcada com pH maior que 6,5, com 10 a 30 mg.kg −1 de
B. Observou-se correlação negativa entre teores foliares de N, Ca, Mg e B e a
severidade da doença. A correlação entre os teores e a severidade foi calculada
na forma clássica da regressão multivariada dos parâmetros.
O efeito dos nı́veis de cálcio na severidade da ferrugem asiática da soja
teve um estudo preliminar feito por Debona et al. (2008) onde se veriﬁcou que
a severidade da doença pode apresentar um comportamento quadrático de concavidade positiva com relação à dose de cálcio, na ausência do sombreamento
nas folhas, ou negativa em sua presença. Percebemos então que a nutrição é
fundamental tanto no tratamento de patógenos do solo quanto aéreos.
No cenário nacional, não existem aplicações de um tratamento mais
heurı́stico utilizando modelos compartimentais. Por esta razão, no presente
trabalho, procuramos apresentar uma introdução didática dos modelos compartimentais para a explicação da propagação de doenças e apresentamos um
modelo no qual temos trabalhado para a descrição do efeito da adubação na
curva de progresso de doenças de etiologia associada aos patógenos do solo.
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2. Modelo

A modelagem de doenças em plantas usando modelos compartimentais
leva em conta que a população dos hospedeiros suscetı́veis pode ser representada por uma função no tempo, e que esta população apresenta uma resposta
funcional (Gilligan, 2002) que pode apresentar um crescimento malthusiano,
logı́stico ou variações destes modelos largamente usados em Ecologia (Murray,
2003).
A variação temporal da população de suscetı́veis é representada por uma
equação diferencial. Os indivı́duos suscetı́veis podem ser infectados, a princı́pio,
por uma infecção primária, causada pela interação com o inóculo do solo através
de uma forma de contato que pode ser representada por uma função. Em um
segundo momento, surge uma infecção secundária, causada pela interação dos
indivı́duos contaminados com os suscetı́veis que também pode ser representada
por uma função. Note que, ao nos referirmos a indivı́duos, podemos estender
nossa análise para diversos tipos de interpretação, como folhas, plantas inteiras,
área do tecido vegetal infectado.
Cada indivı́duo doente é transferido para o compartimento dos infectados. Neste compartimento, uma taxa µ de indivı́duos pode ser removida, em
virtude das mortes causadas pela doença ou recuperação das plantas (no entanto deve se prover uma função de realimentação dos infectados). Note que
a função pode representar as causas naturais na mortalidade dos indivı́duos
para o caso da ausência da doença. A taxa µ, em termos práticos, pode ser
interpretada também como a perda de produtividade e fatores desta ordem.
O inóculo presente no solo é o iniciador de uma epidemia ou de uma infecção
(Valle et al., 2004) e se utiliza dos infectados a uma taxa ν e apresenta uma
taxa γ de mortalidade natural. A ﬁgura 1 mostra como este tipo de tratamento
teórico relaciona os diversos elementos. O sistema de equações 2.1 representa
de forma diferencial este tratamento. Estes sistemas de equações podem não
apresentar resolução analı́tica e, desta forma, deve ser resolvida apenas numericamente. Para a análise destes tipos de sistemas, deve-se eleger algumas
variáveis observacionais e procurar as curvas que melhor representam os pontos
adquiridos.
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dS
= f (S) − gp (X, S) − gs (I, S)
dt
dI
= gp (X, S) + gs (I, S) − µI
dt
dX
= νI − γX
dt
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(2.1)

Figura 1: Representação do ﬁtosistema e de suas interações. A função gp (X, S)
é a resposta funcional da infecção primária. A função gs (S, I) é a resposta funcional da infecção secundária. As taxas de remoção do inóculo e dos infectados
(γ, µ) são constantes.

Neste trabalho desenvolvemos um modelo baseado em modelos anteriores desenvolvidos para o estudo de patógenos do solo (Gubbins et al., 2000).
Podemos escrever o modelo como se segue através do conjunto de equações
diferenciais em que: S - quantidade de plantas suscetı́veis; I - quantidade de
plantas infectadas; X - quantidade de inóculo do sistema; U - quantidade de
nutrientes presentes no solo.
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(
)
dS
S
= ηS 1 −
+ BSU − (βp X + βs I)S
dt
K
dI
= (βp X + βs I)S − η(1 + ωU )I
dt
dX
= νI − γX
dt
dU
= d − (ρs S + ρi I)U
dt

(2.2)

Neste modelo, as plantas suscetı́veis possuem um crescimento logı́stico
com uma capacidade suporte K (Murray, 2003). A interação entre a disponibilidade de nutrientes e os suscetı́veis é linear. A infecção dos suscetı́veis é feita
através dos dois estágios:
(i) A infecção primária pela função gp (X, S) é um contato linear onde uma
taxa de suscetı́veis se tornam infectados pelo contato com o inóculo presente no sistema.
(ii) Uma infecção secundária pela função gs (I, S) é um contato linear onde
uma taxa de suscetı́veis são infectados pelo contato com outras plantas
já infectadas.
Todos os suscetı́veis que se tornam infectados, tanto na infecção primária
quanto na secundária, são transferidos para o compartimento dos infectados.
Os infectados são retirados a uma taxa µ de seu compartimento, no entanto, a
ação dos nutrientes nas plantas causa uma alteração desta taxa por um fator
ω. O parâmetro ω aumenta a quantidade de indivı́duos retirados do compartimento dos infectados e que, necessariamente, não retornam para os suscetı́veis.
O parâmetro d representa a ação externa da adubação na variação da
quantidade de nutrientes, que não possui um crescimento natural, mas é consumida linearmente pelo contato com os suscetı́veis e infectados a taxas ρS e
ρi , respectivamente. Esta forma de modelagem da quantidade de nutrientes
se baseia nos trabalhos de Klausmeier para a descrição da desertiﬁcação em
ambientes semiáridos (Klausmeier, 1999).
Note que este sistema possui doze parâmetros, o que diﬁculta a análise
dos efeitos de cada um deles. Uma técnica muito útil em Ecologia (Barros,
2010) para entendermos melhor o comportamento do sistema e quais são as
variáveis relevantes, é diminuir a quantidade de parâmetros do sistema. Po-
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demos fazer isto, introduzindo variáveis adimensionais. Existem diversas adimensionalizações possı́veis neste sistema, usaremos a seguinte:
τ = ηt; s =

S
I
ηX
ηU
;i = ;x =
,u = x =
K
K
Kν
Kµ

(2.3)

Assim nosso modelo passa a ter nove parâmetros e pode ser escrito como:
ds
= s(1 − s + βu) − (βˆp x + βˆs i)s
dτ
dI
= (βˆp x + βˆs i)s − µ̂(1 + ω̂u)i
dτ
dx
= i − γ̂x
dτ
du
= dˆ − (ρˆs s + ρˆi i)u
dτ

(2.4)

Em que:
BKµ ˆ
βp Kν ˆ
βs Kν
µ
, βp =
, βs =
; µ̂ = ;
η2
η2
η2
η
ωK
γ ˆ
d
ρs K
ρi K
ω̂ =
; γ̂ = ; d =
, ρˆs =
, ρˆi =
η
η
Kµ
η
η
β=

(2.5)

2.1. Dinâmica na ausência do patôgeno
Para ﬁns didáticos, podemos pensar em um sistema de presa-predador
sem a presença da doença e, assim, terı́amos um sistema da seguinte natureza:
ds
= s(1 − s + βu)
dτ
du
= dˆ − ρˆs su
dτ

(2.6)

O sistema dado por (2.6) é mais simples e podemos facilmente encontrar
os estados estacionários, os quais são
√
1+
s0 =

+1
(2.7)

2
√
1+

u0 =

4β dˆ
ρˆs

4β dˆ
ρˆs

2β

−1

(2.8)
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Podemos procurar entender biologicamente o que ocorre com as soluções
(2.7) e (2.8) para encontrarmos sentido em nosso controle da doença. Os suscetı́veis apresentam um aumento de sua capacidade suporte, evidenciado pelo
fato da equação (2.7) ser maior que a unidade. Este aumento na capacidade
suporte dos suscetı́veis ocorre pelo fato dos mesmos serem favorecidos pela disponibilidade de nutrientes. Como podemos perceber nos estudos em campo,
tanto para patógenos aéreos (Santos et al., 2008) quanto para patógenos do
solo (Ruaro et al., 2009), o tratamento nutricional favorece a produtividade da
planta, mesmo na ausência de doença. No entanto, a presença das plantas pode
causar uma exaustão dos nutrientes do solo, o que é evidenciado pela diferença
no numerador da equação (2.8) quando comparada a equação (2.8). Quanto
mais “predatória” for a ação dos hospedeiros suscetı́veis (parâmetro β) menor
será o valor do estado estacionário.
ˆ favorece
Com o mesmo raciocı́nio podemos entender que a adubação (d)
tanto o aumento da quantidade de nutrientes presentes no solo (2.8) quanto
à quantidade de suscetı́veis no sistema (2.8). Do ponto de vista pragmático,
para se encontrar os melhores valores destes parâmetros podemos usar diversos métodos de estimativas, como mı́nima entropia, redes neuronais, máxima
verossimilhança. Mas, do ponto de vista mais teórico e abrangente, devemos
nos perguntar quais os valores de β e dˆ que permitem serem encontrados estados estacionários compatı́veis? Para se encontrar este conjunto de parâmetros,
podemos usar a análise de estabilidade (Murray, 2003) que é uma técnica bem
conhecida em sistemas dinâmicos.
Usando o sistema (2.6) podemos encontrar o espaço de que permitem o
surgimento de estados equilibrados de s e u, podemos veriﬁcar que os parâmetros
β e dˆ são inversamente proporcionais entre si, enquanto ρ̂s é sempre diretamente
proporcional aos outros.
O que é plausı́vel biologicamente, pois indica sempre a utilização por
parte dos suscetı́veis dos nutrientes disponı́veis no solo. Como o sistema indicado pelas equações (2.7) e (2.8) se assemelha a um sistema predador-presa
(Murray, 2003), a presa, neste caso, pode ser entendida como sendo a quantidade de nutrientes. Este espaço de fase é um plano pois a interação entre
os suscetı́veis e a quantidade de nutrientes é sempre linear, e uma linha projetada no espaço tridimensional é um plano e não uma ﬁgura de revolução, por
exemplo.
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2.2. Dinâmica na presença do patógeno
Quando introduzimos no sistema o inóculo patogênico que pode gerar
a doença, o sistema se complica, deixando de ser um sistema bidimensional
(suscetı́veis e quantidade de nutrientes) para se tornar um sistema tetradimensional (suscetı́veis, infectados, inóculo e quantidade de nutrientes). Neste tipo
de sistema, a condição inicial dos infectados é nula, mas estimarmos o impacto
da presença do inóculo é importante.
De maneira geral, a solução do sistema de equações (2.5) não é tão
simples quanto no caso anterior e podemos escrever em termos de dependência
de cada variável em função das condições iniciais da situação na ausência do
patógeno. Usando esta estratégia, é simples chegar nas seguintes expressões:
s=

s0 (1 + ω̂u)
R0 (1 + ω̂u0 )

ρ̂s s0 (1 + ω̂u)
dˆ
−
ρ̂i R0 (1 + ω̂u0 ) uρˆi
(
)
1
ρ̂s s0 (1 + ω̂u)
dˆ
x=
−
γ ρ̂i R0 (1 + ω̂u0 ) uρˆi
i=

(2.9)

(2.10)

(2.11)

Podemos pensar no caso particular em que o valor da quantidade de
nutrientes é bem maior do que o valor numérico da adubação e chegamos na
solução particular que:
u=

ρˆi R0 (1 + ω̂u0 )(µ̂ω̂ dˆ − 1) + s0 (ρˆi + µ̂ρˆs )
R0 (1 + ω̂u0 )(β ρˆi − µ̂ω̂ ρˆs ) + s0 ω̂(ρˆi + µ̂ρˆs )

(2.12)

onde s0 e u0 são os estados estacionários do sistema na ausência do patôgeno.
O fator de reprodutibilidade básica R0 é deﬁnido como um valor que
expressa, em função dos parâmetros básicos do sistema, se haverá ou não epidemia. Em nosso modelo R0 é dado por:
(
)
s0
βˆp
R0 =
+ βˆs
(2.13)
µ̂(1 + ω̂u0 ) γ̂
Apesar das aproximações feitas nestas expressões, podemos notar que
existe sentido biológico. Na expressão (2.9) o estado no tempo inﬁnito para os
suscetı́veis é diretamente proporcional à quantidade de nutrientes disponı́vel.
Enquanto que o estado dos infectados é reduzido proporcionalmente à taxa de
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adubação do solo, ponderada pela capacidade de ﬁxação dos nutrientes pelos
infectados. Como o modelo supõe, a quantidade de inóculo é ponderada pela
mortalidade natural do mesmo. A expressão (2.13) nos apresenta um resultado
surpreendente: é inversamente proporcional à disponibilidade de nutrientes.

Assim, poderemos encontrar regiões no espaço dos parâmetros onde temos alguns cenários entre as três variáveis que estamos em foco (suscetı́veis,
infectados e quantidade de nutrientes). Para determinarmos estas regiões, podemos utilizar o cálculo de estabilidade (Murray, 2003). No entanto, toda a
discussão sobre estas regiões é de maior interesse matemático e focaremos nos
resultados mais pragmáticos deste modelo.

3

Resultados e Discussões

Realizamos simulações numéricas para a resolução das equações diferenciais usando o método de Runge-Kutta de quarta ordem (Byron e Fuller, 1979)
em um compilador Fortran (Press et al., 2001) em ambiente Linux.

Pela análise de estabilidade, encontramos situações de coexistência das
três variáveis que focalizamos neste trabalho (suscetı́veis, infectados e quantidade de nutrientes). A escolha destas três variáveis foi feita com base no fato
de que são as variáveis mais simples de serem monitoradas no campo. Podemos perceber que a variação do potencial nutricional do solo, ocasionada pela
ˆ leva a ampliação das oscilações do sistema, mas não
variação do parâmetro d,
ao desaparecimento da presença da doença (plantas infectadas).
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Figura 2: Estado de coexistência entre as três variáveis. Parâmetros βp = 0, 5;
βs = 0, 35; β = 7; µ̂ = 1, 1; ω̂ = 0, 8; γ̂ = 0, 1; ρˆs = 0, 5 e ρˆi = 2. No caso (a)
dˆ = 0.1 e em dˆ = 0.5. Condições iniciais, s0 = 1 e u0 = 0, 25

Para uma análise mais profunda da ﬁgura 2, devemos lembrar que estamos tratando de variáveis adimensionais e de uma densidade populacional.
Quando chegamos ao valor unitário da densidade alcançamos a capacidade suporte dos hospedeiros na ausência da doença (Murray, 2003; Gilligan, 2002).
Notamos pela ﬁgura 2 que ocorrem oscilações nas densidades populacionais de todas as variáveis. Este efeito oscilatório ocorre tanto para um solo
pouco adudado (dˆ pequeno) ou um bem adubado. Podemos concluir que nessas condições simplesmente alterar disponibilidade de nutrientes do solo pode
causar um aumento da presença da infecção pois favorece o inóculo.
A ﬁgura 3 caracteriza o espaço de fase dos infectados e suscetı́veis que
vão à um ciclo limite caracterı́stico de sistemas oscilatórios com um ponto ﬁxo
(Murray, 2003).
Em nosso modelo, o mecanismo de oscilações surge naturalmente pela
interação predador-presa que existe entre a quantidade de nutrientes e os infectados (Murray, 2003)).
Em ﬁtopatologia, a caracterı́stica oscilatória de uma doença está associada a patógenos policı́clicos, no entanto, nosso modelo indica que um tratamento inapropriado de um dado patógeno do solo pode gerar oscilações semelhantes em patógenos monocı́clicos como os patógenos do solo.
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Figura 3: Espaço de fases dos infectados versus suscetı́veis, a seta indica o
estado inicial. Parâmetros βp = 0, 5; βs = 0, 35; β = 7; µ̂ = 1, 1; ω̂ = 0, 8;
γ̂ = 0, 1; ρˆs = 0, 5 e ρˆi = 2.
Um fator determinante na coexistência é o fator β que é relacionado a
como os nutrientes são utilizados pelo hospedeiro para o seu desenvolvimento
(veja pelo sistema de (2.5) a relação entre β e dˆ ). Podemos notar isto pela
análise de estabilidade e pelas simulações numéricas como mostra a ﬁgura 4.
Note que para um valor menor de β as oscilações diminuem, mesmo para
ˆ No entanto, quando o fator µ̂, a taxa de retirada de infecum valor elevado d.
tados do sistema, cai para um valor abaixo da unidade, temos um aumento na
intensidade da doença e os suscetı́veis desaparecem. Como podemos perceber
no gráﬁco superior da ﬁgura 4.
Precisamos veriﬁcar a situação em que temos um aumento controlado no
número de infectados e que, posteriormente, desaparecem. Por nossas análises
anteriores, percebemos que o parâmetro deve possuir um valor inferior a unidade, no entanto, podemos seguir outro caminho.
A quantidade de inóculo disponı́vel no sistema é alta em todas as situações em que temos estudado até o momento. Podemos procurar uma situação com grande retirada de inóculo do sistema e veriﬁcamos, a partir desta
suposição, que teremos uma pequena quantidade de infectados durante um
perı́odo e, posteriormente, os infectados desaparecerão do sistema como apresenta a ﬁgura 5.
Percebemos um resultado interessante, o aumento da adubação, representada pelo parâmetro dˆ não causa grandes variações no pico de máximo dos
infectados. Na verdade, o aumento da adubação causa um aumento neste pico.
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Podemos pensar em alguns mecanismos biológicos para explicar este evento.
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Figura 4: Comparação entre situação onde há infestação completa µ̂ = 0, 8
e coexistência µ̂ = 1, 1. Parâmetros βp = 0, 5; βs = 0, 35; β = 1; ω̂ = 0, 8;
γ̂ = 0, 1; dˆ = 1, 0 e ρˆi = 2. Condições iniciais s0 = 1 e u0 = 1
Como a retirada de infectados é alta e a mortalidade do inóculo também
o é, um aumento na quantidade de nutrientes disponı́vel permite que uma
quantidade maior de infectados prevaleça e intensiﬁque uma infecção secundária
explicando a invariância do máximo do pico de infectados.
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Figura 5: Situação em que os suscetı́veis prevalecem. Note que os valores estão
em diferentes escalas. Parâmetros βp = 0, 5; βs = 0, 35; β = 1; µ̂ = 1, 5
ω̂ = 1, 2; γ̂ = 1; ρˆs = 0, 5 e ρˆi = 2. Condições iniciais s0 = 1 e u0 = 1
Podemos perceber vários elementos que podem ser explorados neste tipo
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de análise, mas devemos ﬁcar atentos para as generalizações de nossas análises
numéricas.
Gráﬁcos tridimensionais facilitam a nossa observação de várias ocorrências
neste modelo, como por exemplo: a adubação pode interferir em um parâmetro
muito utilizado em ﬁtopatologia para mensuração da intensidade de uma doença,
a área abaixo da curva do progresso da doença (AACPD). O que, do ponto de
vista matemático, nada mais é do que a integral do gráﬁco dos infectados no
decorrer do tempo.
A ﬁgura 6 demonstra o efeito da variação da taxa de adubação externa dˆ
e do parâmetro de aproveitamento da quantidade de nutrientes β na AACPD.
A ﬁgura foi construı́da com uma dada condição dos demais parâmetros. Podemos perceber facilmente que, para pequenos valores de β, o aumento da
adubação externa causa uma diminuição da área abaixo da curva do progresso
da doença, o que pode ser explicado pelo argumento biológico de que, quanto
maior a quantidade de nutrientes disponı́veis para hospedeiros que possuem
um fraco sistema de ﬁxação dos nutrientes, menor será a eﬁciência da infecção,
em virtude de que a taxa de remoção dos infectados é alta µ = 1, 1.

Figura 6: Relação da área abaixo da curva do progresso da doença e os
parâmetros dˆ e β, tempo de simulação τ = 50. Parâmetros βp = 0, 5; βs = 0, 35;
µ̂ = 1, 1; ω̂ = 0, 8; γ̂ = 0, 1; ρˆs = 0, 5 e ρˆi = 2. Condições iniciais s0 = 1 e
u0 = 1
No entanto, quando os hospedeiros apresentam uma grande capacidade
de ﬁxação dos nutrientes (equivalente a um grande valor de β), percebemos que
o aumento da adubação externa causa o aumento da intensidade da doença.
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Esta ocorrência pode ser explicada de maneira mais heurı́stica pelo fato de que
mais resistentes podem ser os próprios infectados, permitindo que eles causem
uma infecção secundária mais intensa do que na situação em que β é menor.
Podemos perceber que os valores da AAPCD, em unidades adimensionais, possui uma larga faixa de valores possı́veis, se comparado aos parâmetros
dˆ e β. O que é veriﬁcado em algumas situações em que a variável estudada é a
severidade, como no caso da hérnia das crucı́feras (Ruaro et al., 2009).
O mesmo raciocı́nio pode ser levado em conta para as variáveis que
mensuram a retirada de indivı́duos infectados do sistema. A ﬁgura 5 ilustra
AACPD para diversos valores de µ̂ e β. Podemos perceber que, para pequenos
valores de µ̂ , com o limiar em mu
ˆ = 1, temos um aumento muito grande para
a AACPD para toda a gama de valores de β.
No entanto, para grandes valores de µ̂, o aumento de β não causa grandes
variações da AACPD. Notamos que, nesta região, AACPD varia do nulo até a
ordem de 100 u.a. o que é cerca de um terço para valores de mu
ˆ menores que
a unidade.
Do ponto de vista prático, no campo é mais difı́cil o controle de µ̂, pois
envolve a recuperação da planta (uso de fungicidas, retirada de plantas doentes)
do que o controle de β (que envolve a mudança da dinâmica de ﬁxação de
ˆ No entanto, o domı́nio deste parâmetro é, dentro de nosso
nutrientes) e d.
ˆ
modelo teórico, mais eﬁciente do que o controle de β e d.
Por ﬁm, podemos veriﬁcar a interação entre dois parâmetros interessantes µ̂ e dˆ para termos uma mensuração analı́tica do efeito das alterações destes
parâmetros que, como já aﬁrmamos, são os mais difı́ceis de serem manipulados
no campo.
ˆ PerceA ﬁgura 8 mostra a relação entre AACPD e os parâmetros µ̂ e d.
bemos que para valores µ̂ menores do que 0,25 existe uma região crı́tica onde
a AACPD aumenta intensamente e, de forma interessante, este evento ocorre
exatamente na região onde dˆ é maior. O que vem colaborar com nossas análises
anteriores de que a adubação em excesso pode não suprimir o desenvolvimento
de uma doença, mas permitir o seu progresso mais acentuado quando um manejo não é bem-sucedido.
Resultados semelhantes a estas previsões são observados em muitas culturas. O trunfo deste modelo é que procura, com meios simples de modelar a
interação entre os elementos do sistema, hospedeiro, patógeno e quantidade de
nutrientes, apresentar estimativas sobre como se comporta o sistema completo.
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Estimativas estas que corroboram com o que presenciamos no campo.

Figura 7: Relação da área abaixo da curva do progresso da doença e os
parâmetros β e µ̂, tempo de simulação τ = 50. Parâmetros βp = 0, 5; βs = 0, 35;
dˆ = 1; ω̂ = 0, 8; γ̂ = 0, 1; ρˆs = 0, 5 e ρˆi = 2. Condições iniciais s0 = 1 e u0 = 1

No entanto, um leitor mais pragmático pode se questionar sobre a aplicabilidade deste tipo de modelagem e procurar respostas para alguns questionamentos evidentes. Como a partir de uma medida de quantidade de infectados (severidade ou incidência) pode se determinar quanto se deve mudar este
parâmetro β?
Uma resposta mais pragmática a esta questão pode ser um processo de
auto-alimentação de análise da cultura. Em um primeiro momento, se elabora a curva de progresso da doença, estima-se, através das clássicas técnicas
de análise, as taxas de progresso da doença (Valle et al., 2004) e, através
de regressões numéricas (STARK, 1979), usando o sistema de equações (2.5),
encontra-se os parâmetros de interesse. Na verdade a identiﬁcação do parâmetro
é a tarefa mais sutil de todo o processo e, como se pode alterar este parâmetro, é
também algo vital para o sucesso de um manejo usando este tipo de abordagem
como ferramenta de análise.
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Figura 8: Relação da área abaixo da curva do progresso da doença e os
ˆ tempo de simulação τ = 50. Parâmetros βp = 0, 5; βs = 0, 35;
parâmetros µ̂ e d,
β = 1,; ω̂ = 0, 8; γ̂ = 0, 1; ρˆs = 0, 5 e ρˆi = 2. Condições iniciais s0 = 1 e u0 = 1
Devemos enfatizar que esta é mais uma ferramenta que deve ser usada
com toda a parcimônia e experiência que o pesquisador tenha acesso.

4. Conclusões
Através do nosso modelo, podemos observar alguns resultados importantes:
1. A caracterı́stica ondulatória de patógenos policı́clicos pode existir em
patógenos do solo (monocı́clicos) se a disponibilidade de nutrientes for
inadequada às necessidades da planta.
2. Existem situações em que, no limite, pode haver a coexistência entre as
três variáveis estudadas (suscetı́veis, infectados e quantidade de nutrientes). As oscilações das densidades destas variáveis podem aumentar ou
não, dependendo principalmente da variação do potencial nutricional do
solo.
3. Para pequenos valores de β, que é relacionado a como os nutrientes
são utilizados pelo hospedeiro para o seu desenvolvimento, o aumento
da adubação reduz a intensidade da doença. Porém para grandes valores de β, o aumento da taxa de adubação pode fortalecer a doença,
intensiﬁcando-a.
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4. Quando a taxa de retirada dos infectados do sistema (µ̂) é pequena, a
área abaixo da curva de progresso da doença cresce de forma acentuada.
Fato que pode ainda ser intensiﬁcado se a taxa de adubação externa for
muito alta.
5. Acreditamos que nosso modelo pode ser muito útil no manejo de doenças
do solo e pode auxiliar agricultores na tomada de decisões, uma vez que,
sabe-se, os nutrientes têm grande importância em respostas de defesa de
plantas a ﬁtopatógenos.
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Resumo. A doença de chagas aguda é um tipo caso de modelo epidemiológico
SIS (suscetı́vel-infectado-susceptı́vel). O modelo SIS é caracterizado por não
fornecer imunidade permanente aos indivı́duos que se recuperaram da infecção,
fazendo com que esses retormem à classe dos suscetı́veis. Consideramos duas
abordagens diferentes para o modelo SIS; uma, com o uso de t-normas para
modelar o encontro entre indivı́duos e outra baseada no sistema de inferência
de Mamdani para descrever a evolução do número de infectados.

Palavras-chave: Doença de Chagas; modelo SIS; t-norma; controlador
fuzzy.

1. Introdução
O modelo SIS é caracterizado por não oferecer imunidade permanente
aos indivı́duos que se recuperam da infecção, fazendo com que estes voltem a
ser suscetı́veis. Quando as variações das taxas de natalidade e mortalidade não
são significativas na população total, podemos descartá-las de modo que no
modelo assume-se que a população total é constante em cada instante (Soares,
2010; Edelstein-Keshet, 1988).
Assim,

dx


= −λxy + βy; x(0) = x0 > 0

dt
(1.1)

dy


= λxy − βy; y(0) = y0 > 0,
dt
1 fran.stopedro@gmail.com
2 laeciocb@ime.unicamp.br
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sendo x(t) e y(t), respectivamente, as frações de indivı́duos suscetı́veis e infectados no instante t; o parâmetro λ > 0 é a taxa de transmissão da doença
e β > 0 é a taxa de retorno dos infecciosos ao grupo de suscetı́veis. Como
supomos que o total da população é constante, temos x + y = 1. Além disso,
é importante observar que sempre teremos β << λ.
Tradicionalmente assume-se que a taxa de transmissão é proporcional
ao número de encontros de indivı́duos suscetı́veis e infectados, usualmente modelado pelo produto entre suas densidades (quantidades) (Massad et al., 2008;
Edelstein-Keshet, 1988; Barros e Bassanezi, 2010). Dessa forma, para extender
a maneira de descrever a interação de duas populações, usamos uma classe de
operadores, chamada t-norma, onde a operação produto é um caso especial.

1.1

Doença de Chagas aguda

A doença de Chagas, também chamada tripanossomı́ase americana, foi
descoberta por Carlos Chagas por volta de 1909. A doença de Chagas é uma
infecção causada pelo protozoário cinetoplástida flagelado trypanosoma cruzi e
transmitida por um inseto conhecido como barbeiro.
A doença de Chagas se manifesta em três etapas distintas: No primeiro
momento há o que os epidemiologistas chamam de fase aguda que dura em
média 3 a 8 semanas, seguida pela fase crônica que dura em média 15 a 20
anos e por último a fase clı́nica que é a fase final da doença. A fase crônica
pode ser subdividida em três: fase indeterminada, cardiáca e digestiva (Júnior,
2002; Coura, 1988).
Na fase aguda, também denominada fase assintomática (devido ao fato
do doente chagásico ser praticamente assintomático) a vı́tima apresenta apenas
uma reação local à picada em conjunto com febre alta contı́nua ou intermitentemente, cansaço e desâmino. Nessa fase apenas 1% dos casos são diagnosticados
e desses apenas 7% se recuperam. Assim, quando diagnosticadas cedo existe
a possibilidade de cura através de tratamentos clı́nico especı́ficos que podem
durar um mês (Júnior, 2002).
A doença de Chagas é do tipo SIS, pois na fase aguda e crônica inicial ela
possui chances de cura (Júnior, 2002). Da mesma forma que Velasco-Hernández
(1991) e Júnior (2002), iremos agregar as fase aguda e crônica em uma só, pois
isso não altera o comportamento qualitativo da doença. Dos dados obtidos pelo
Ministério da Saúde da Doença de chagas aguda durante o perı́odo de 2005 até
2009 (distribuição anual) e de Júnior (2002), nós ajustamos os parâmetros do
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modelo. A figura 1 mostra a distribuição anual de casos da doença de Chagas
aguda no Brasil de 2005 até 2009. A figura 2 mostra a curva de solução de
indivı́duos infectados no modelo clássico (1.1).

Figura 1: Distribuição anual de casos da doença de chagas aguda, Brasil, 2005–
2009 (Ministério da Saúde).

Figura 2: Solução de infectados no modelo clássico com condição inicial 0.144,
β = 0.007 e λ = 0.1934 obtidos a partir dos dados.

Na secção 3, apresentaremos outros modelos, além do (1.1). Os casos
1) e 2) são obtidos de (1.1), onde trocamos a t-norma do produto por outras
t-normas.
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2. Preliminares
As t-normas são importantes operações entre conjuntos fuzzy (Klement
et al., 2000; Massad et al., 2008; Pedrycz e Gomide, 2007). 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
T3 (x, y) =

xy
, p ≥ 0.
p + (1 − p)(x + y − xy)

Outra metodologia adotada em nosso estudo para produzir a evolução
do número de infectadossão os conhecidos sistemas de base de regras fuzzy
(SBRF), são formados por quatro passos (Barros e Bassanezi, 2010):
– Processador de entrada;
– Base de Regras;
– Inferência Fuzzy de Mamdani;
– Processador de saı́da (defuzzificação).
Este sistema será melhor formalizado na seção 3.

3. Metodologia e aplicação
Em todos os modelos apresentados a seguir vamos utilizar: condição
inicial sendo 0.144, λ = 0.1934 e β = 0.007 obtidos a partir dos dados.

3.1. Modelo SIS com t-norma do mı́nimo
Essa abordagem se dá da seguinte forma: quando a fração de indivı́duos
suscetı́veis é muito pequena, a variação da população de suscetı́veis cai proporcional a essa população, ou seja, quanto menor o número de indivı́duos
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suscetı́veis menor será o decaimento desta. Por outro lado, quando a fração de
infectados for muito pequena a variação desses indivı́duos também é pequena.
Em ambos os casos, a taxa de transmissão é proporcional ao mı́nimo entre
suscetı́veis e infectados (Pedro e Barros, 2013; Simões, 2013).
Assim obtemos,

dx


= −λ(x ∧ y) + βy

dt
.
(3.2)

dy


= λ(x ∧ y) − βy
dt
A solução de (3.2) é dada por


y0 e(λ−β)t


y(t) =
0.5(β − λ)e−(β+λ)(t−t) + λ



β+λ
sendo t =

se t ≤ t
,

(3.3)

se t > t

1
0.5
ln
e podemos vê-la na Figura 3.
(λ − β)
y0

Figura 3: Solução de infectados com a t-norma do mı́nimo e dados.

3.2. Modelo SIS com t-norma de Hamacher
A t-norma de Hamacher é dada por

xy

p + (1 − p)(x + y − xy)
T3 (x, y) =

0

se

(x, y) 6= (0, 0)

se

(x, y) = (0, 0)

,

(3.4)
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sendo x, y ∈ [0, 1]. Portanto,

dx


=

dt

dy


=
dt

−λxy
p+(1−p)(x+y−xy)

+ βy

λxy
p+(1−p)(x+y−xy)

− βy

.

(3.5)

Em (3.5) não temos a solução explı́cita para qualquer p, mas a solução numérica
é mostrada na Figura 4 para vários valores de p.

Figura 4: Solução com a t-norma de Hamacher para diversos valores de p e
dados.
O ponto de inflecção da solução usando a t-norma do mı́nimo é y = 0.5
e os pontos de inflecção usando a t-norma de Hamacher são apresentados na
Tabela 1
Tabela 1: Pontos de inflecção
t-norma de Hamacher

Ponto de inflecção

p=0

y=0.4898

p=0.5

y=0.4861

p=1

y=0.4819

p=1.5

y=0.4771

p=2

y=0.4717

A importância em se reconhecer a fase assintomática (fase aguda e
crônica inicial) é pelo fato dela ser o “marcador” da potencialidade da parasitose em vigência numa região (Dias e Coura, 1997). Além disso, os modelos que
assumem população constante e não envolvem hospedeiro além dos humanos,
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podem ser úteis na descrição da tendência geral da doença (Velasco-Hernández,
1991). Indivı́duos infectados em regiões endêmicas estão sujeitos a contı́nuos
ataques por vetores (Babeiros), produzindo potencialmente uma nova infecção
mesmo quando ela já está presente na população. Esse processo poderia ser a
causa inı́cio do estágio agudo da doença em areas endêmicas.
De fato, a investida (ou inı́cio da reação) da infecção aguda é produzida
depois de reinfecções contı́nuas do parasita (Coura, 1988; Velasco-Hernández,
1991). Assim, o ponto de inflexão indica uma situação importante na população
endêmica, pois indica que até esse momento ainda há reinfecção na população,
ou seja, o vetor ainda está atuante naquela região. A Tabela 1 apresenta valores
de inflexões para diversos valores de p na t-norma de Hamacher.
A Figura 5 mostra a solução de infectados para diferentes t-normas.

Figura 5: Solução de infectados com t-norma e dados.
Note que em p = 1, temos que o modelo (3.5) torna-se o modelo (1.1).
A seguir faremos uma abordagem um pouco diferente utilizando o controlador
fuzzy do tipo Mamdani para obter a curva de infectados.

3.3. Modelo SIS via controlador fuzzy do tipo Mamdani
Neste caso usamos a regra de base para descrever taxa de variação. As
regras foram elaboradas baseando-se em conhecimento de especialistas. Para
formular a base de regras usamos como variável de entrada o número de indivı́duos infectados (y) e como variável de saı́da, usamos avariação relativa
(denotada por y1 dy
dt ).
As regras seguem abaixo:
• Se y é baixo então

1 dy
y dt

é baixa positiva;
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• Se y é médio baixo então
• Se y é médio alto então
• Se y é alto então

1 dy
y dt

1 dy
y dt

1 dy
y dt

é alta positiva;

é baixa positiva;

é baixa negativa.

As Figuras 6 e 7 mostram as funções de pertinência para y e

1 dy
.
y dt

Figura 6: Funções de pertinência para a variável linguı́stica y.

Figura 7: Funções de pertinência para a variável linguı́stica

1 dy
y dt .
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Com a ajuda de um especialista e com a metodologia descrita na Seção
2, pode-se obter uma função f . Em seguida, de maneira tradicional, é possı́vel
resolver a seguinte equação diferencial

dy
= f (y).
dt

Portanto, f não é conhecida explicitamente uma vez que ela é dada por um
sistema de base de regras fuzzy. Assim, podemos adotar um método numérico
(Runge-Kutta, por examplo) para obter a solução do problema (L. C. Barros e
Bassanezi, 2014). A Figura 8 mostra o sistema fuzzy acoplado para o método
numérico de Runge-Kutta e a Figura 9 mostra o número de infectados dado
por este esquema.

Figura 8: Método interativo.
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Figura 9: Solução via controlador fuzzy do tipo Mamdani com condição inicial
0.144.

4. Conclusão
Através de dados obtidos do Nordeste brasileiro, modelamos a doença
de chagas aguda de formas não usuais (i.e. t-normas diferentes do produto) e
mostramos que podemos obter soluções tão boas ou mesmo melhores do que
aquelas encontradas por métodos tradicionais, i.e. a t-norma do produto.
Os dados foram utilizados para ajustar as curvas em ambos os modelos da
Seção 3. Os dois modelos mostrados aqui são bem representativos, sendo que o
modelo utilizando a t-norma de Hamacher engloba o caso clássico. A vantagem
de usa-la é que, dependend da situação, podemos decidir qual seria a melhor
t-norma a aplicar em uma determinada região, afim de melhor representar o
fenômeno.
Embora tenhamos usado conceitos fuzzy em que cada instante a solução
é real (crisp). Não é o caso quando utilizamos equações diferenciais fuzzy para
resolver isso (Barros et al., 2013).
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Um modelo para classificação de cobertura de
solo utilizando árvore de decisão
Kelly M. O. Lopes 1, Laércio L. Vendite 2,
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Resumo. Neste artigo, propomos um modelo matemático baseado em árvore
de decisão, para a classificação de culturas; ultilizando valoros de NDVI retirados do sensor MODIS.
Esse modelo tem por objetivo classificar as culturas de soja, milho e algodão
cultivadas no Estado de Mato Grosso.
Será gerada uma árvore de decisão, cujos ramos nos forneceram regras de
classificação. Dessa forma, utilizaremos como entrada um banco de dados formado por valores de NDVI, e obteremos como saida a classificação de culturas
cultivadas naquele solo.

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Árvore de Decisão; Data
Mining; Biomatemática.

1. Introdução
O avanço nos estudos da geotecnologia e o aumento da capacidade de
armazenamento de dados, têm melhorado e avançado os estudos de imagens de
satélites obtidos através de sensores orbitais. O mapeamento da cobertura do
solo, estimativas de produção e a previsão de safras, são informações esperadas
pelos agricultures e pelo governo. São essas informações que regem as estimativas de compra e venda, cálculos de importação e exportação, dando assim uma
previsão de como será aquele perı́odo de safra.
Uma das alternativas para a análise de dados do uso da terra, é o uso de
técnicas de Data Mining. Esse tipo de técnica, consegue transformar grandes
1 kelly@ime.unicamp.br
2 vendite@ime.unicamp.br
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quantidades de dados e informações em conhecimento. Conhecimento este, que
pode auxiliar os especialistas da área na tomada de certas decisões.
Para o desenvolvimento desse trabalho, utilizamos um banco de dados
formado por 27 atributos (colunas) e 728 instâncias (linhas), retirados do sensor
MODIS fornecido pela Embrapa Agropecuária.
Os dados variam de 13/09/2008 à 29/08/2009 do Estado de Mato Grosso,
sendo as 21 primeiras colunas com os valores de N DV I, que variam de 0 à 1 e
a última coluna com as culturas da terra, sendo elas: soja, milho e o algodão.
Nesse trabalho buscamos descrever as regras de classificação, que consigam classificar e diferenciar as culturas cultivadas no estado de Mato Grosso,
sendo elas: soja, milho e algodão. Para isso, utilizamos Árvore de Decisão, que
é uma das técnicas de Data Mining. Vale destacar que não se encontra esse
tipo de resultado em bibliografias, e que o modelo foi testado e aprovado por
pesquisadores da Embrapa.

2. Metodologia
2.1. O Sensor MODIS
O sensor MODIS fornece imagens com coberturas de áreas com grandes
extensões e alta periodicidade, caracterı́sticas fundamentais para o monitoramento de culturas agrı́colas. Mas sua baixa resolução espacial dificulta a
distinção do que está sendo cultivado em uma região, por parte do especialista.
O sensor MODIS foi desenvolvido com a finalidade de se estudar as variações que ocorrem no planeta Terra, como por exemplo: a varição do volume
dos oceanos; o aumento da desertificação; ou a diminuição das florestas tropicais. Estes são apenas alguns exemplos que o sensor consegue monitorar devido
sua varredura diária. Em particular temos a captação dos valores de NDVI.

2.2. Índice Vegetativo
O Índice de Vegetação pela Diferança Normalizada (N DV I), é um valor
que varia de -1 a 1, que mede a reflectância de uma vegetação, e que por sua
vez, é captada por sensores.
Quando a vegetação está em fase de crescimento, esse valor varia de 0
a 1. Quando ela está em seu auge de maturidade é igual a 1. E quando ela
começa a envelhecer esse valor começa a cair.
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Assim, o valor do N DV I é dado pela expressão (2.1)
N DV I =

IV P − V ER
IV P + V ER

(2.1)

onde, IV P é a banda do infravermelho próximo e V ER é a banda do vermelho
próximo

2.3. Classificação
2.4. Árvore de Decisão (J48)
Uma Árvore de Decisão é um fluxograma com sua estrutura semelhante
a de uma árvore, onde cada nó interno denota um teste realizado em um atributo; cada ramo representa um resultado e cada folha representa a distribuição
dos registros do atributo meta. É recomendado o treinamento do método
utilizando-se várias amostras nos dados (Costa et al., 2002). Como pode ser
visto na figura 1.

Figura 1: Modelo de uma árvore de decisão
A construção de uma árvore consiste em duas fases: a primeira que
constitui a construção propriamente dita da árvore, com os particionamentos
dos atributos. Já a segunda fase, constitui-se da poda. Essa que identifca e
remove ramos que representem ruı́dos e ou outliers do banco de dados (Tan
et al., 2009).
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Uma Árvore de Decisão é uma estrutura onde cada nó é um
atributo do banco, diferente do atributo classe meta. As folhas são
valores do atributo classe, cada ramo ligando um nó filho a um nó
pai é etiquetado com um valor de atributo contido no nó pai. Um
nó que aparece num nó não pode aparecer em seus nós descendentes
(Amo, 2004).
Classificar um conjunto de dados utilizando uma árvore de decisão é
rápido e direto, tendo a árvore já construı́da. Começando da raiz, aplicamos o
conjunto de teste ao banco de dados e seguimos as ramificações determinadas,
que nos levará a um nó no qual um novo teste será aplicado e assim sucessivamente até chegarmos as folhas. O rótulo da classe associado a folha é então
atribuı́do ao registro.
A ordem do ranqueamento das variáveis se dá em um processo interno
do próprio algoritmo conhecido como ganho de informação.
Os atributos da árvore são ranqueados pelo ganho de informação, que
representa a variação de impurezas dos dados. Os atributos com maior ganho
de informação (ou menor entropia) com relação ao atributo meta é utilizado
na raiz da árvore (ou no topo da árvore).
O pseudocódigo a seguir exemplifica a construção de uma árvore de
decisão.
Indução J48:
1. Para cada atributo, encontre a taxa de ganho de informação.
2. Raiz < − atributo com maior ganho de informação.
3. Nó (pai) < − Os outros melhores atributos com relação ao ganho de
informação.
4. Nó (filho)< − Processo recursivo, com a divisão dos melhores atributos
da árvore.
5. Poda da árvore.
O atributo que possui uma maior concentração do ganho informação,
determinará a raiz da árvore. Calculado novamente o ganho de informação,
esse começará a determinar os nós internos (pais e filhos) da árvore até chegar
nas folhas, onde o ganho de informação será o menor de todos (Witten e Frank,
2005).
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O cálculo é realizado de acordo com a expressão 2.2
Ganho de informação(x, S) = Entropia(S) − Entropia(x, S)
onde,
Entropia(S) = −

n
∑

pi log2 (pi )

(2.2)

(2.3)

i=1

sendo S a distribuição de probabilidade das n mensagens possı́veis e pi a probabilidade de ocorrência da i-ésima mensagem. Quanto mais uniforme a distribuição maior a entropia.
Para o caso de um atributo x que possa assumir k valores distintos, então
para S1 · · · Sk subconjuntos, temos:
Entropia(x, S) =

k
∑
|Si |
i=1

|S|

Entropia(Si )

(2.4)

3. Resultados
Para fazer a classificação dos dados foi utilizado o software de domı́nio
público Waikato Environment for Analysis(WEKA), da Univerrsidade de Nova
Zelândia.
O WEKA possui vários algoritmos de classificação. Para a realização
deste trabalho utilizamos o J4.8 (que é conhecido como C4.5); o Random Forest
e o PART. Os testes foram realizados buscando um valor de Kappa maior que
60%, onde a concordância é considerada subastâncial; e uma Acúracia o mais
próximo possı́vel do 100%.
Os teste foram realizados com o mecanismo do Cross Validation, com o
paramêtro de folds = 10, que foi escolhido como o melhor paramêtro depois de
vários testes com o mesmo conjunto de dados, variando o valor do fold. Essa
escolha foi feita com base nos valores da Acúracia, do Kappa, e das precisões
de cada classe.
A tabela 1 mostra os resultados dos esperimentos dos classificadores,
em um conjunto de atributos selecionados pelo algoritmo PCA; que fez uma
redução na dimensionalidade do problema, aumentando os valores do Kappa e
da Acúracia.
De acordo com a tabela, podemos perceber que o J4.8, foi o único algoritmo que conseguiu classifcar o milho e o algodão em 100%, e a soja em 97%;
enquanto os outros classificadores não conseguiram classificar o milho.
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Tabela 1: Testes utilizando os classificadores com o PCA
Acúracia Kappa
Precisão
Precisão
Precisão

Classificador

J4.8
Random Forest
PART

98,63
97,26
95,89

0,852
0,73
0,64

da soja

do milho

do algodão

0,97
0,97
0,98

1,00
0,00
0,00

1,00
0,66
0,075

A figura 2 mostra a árvore gerada pelo algoritmo J4.8.

Figura 2: Esquema da árvore de decisão obtida.

Como a árvore resultante é de pequena dimensão, não houve a necessidade de fazer a poda.
Foi gerado um mapa da região de Mato Grosso, com a intenção de verificar a compatibilidade das regras geradas pelo modelo. De acordo com a
figura 3, podemos constatar a identificação do cultivo da soja, do milho e do
algodão.
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Figura 3: Mapa geral da região de cultivo.

Podemos verificar também pela figura 4, a identificação de uma nova
região de cultivo de algodão no Sudoeste da região. Região esta que não se
encontrava em nossa área de estudos.

Figura 4: Mapa em detalhe de duas regiões de cultivo.
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4. Conclusões
Concluimos ser possı́vel classificar culturas utilizando regras de classificação, geradas por uma árvore de decisão.
O modelo conseguiu distinguir com clareaza o plantio de: soja; o milho
e algodão.
Ele também conseguiu identificar uma região de cultivo de algodão no
Sudoeste de Mato Grosso, região esta que não estava na nossa área de estudo.
Segundo o especialista da Embrapa, pode-se dizer que as regras encontradas descrevem com clareza as culturas cultivasdas neste perı́odo.
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Resumo. Este artigo visa descrever a influência da evolução de material
impactante na Lagoa do Taquaral, na competição entre duas espécies de peixes.
Para a modelagem deste fenômeno utilizou-se a o sistema de EDP clássico de
Difusão-Advecção, tradicionalmente empregada na modelagem de fenômenos
deste gênero, com condições de contorno ditas de Robin para o poluente e Von
Neumann para as duas espécies de peixes. Resultados aproximados são obtidos
usando o Método das Diferenças Finitas com saı́das gráficas qualitativas.

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

1. Introdução
Uma Lagoa, enquanto habitat de espécies de peixes exóticas e nativas identificados na cadeia trófica se constituem em um cenário susceptı́vel à
ocorrência de um possı́vel impacto ambiental, sobretudo na presença de algum
poluente. Na introdução de novas espécies, portanto, em termos de polı́tica
1 ra919008@ime.unicamp.br
2 joni@ime.unicamp.br
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pública é importante poder contar com um instrumento algorı́tmico para simular a situação a curto, médio e longo prazos com vistas a estabelecer um
manejo mais adequado deste ambiente.
A situação é modelada com um sistema de EDPs, um algoritmo de aproximação é desenvolvido com diferenças finitas e simulações são apresentadas.
Esta situação é discutida no estudo desenvolvido no Instituto de Biociências da
Unesp de Botucatu (Barreto, 2012). Como exemplo, do ponto de vista dos peixes brasileiros de água doce, a competição com a Tilápia-do-Nilo∗ configura-se
como paradigmática pois além de bastante agressiva e facilmente adaptável a
diversas condições aquáticas, a Tilápia-do-Nilo é onı́vora, disputando o mesmo
nicho ecológico com várias espécies nativas, que enfrentam, nesta situação, uma
competição para a qual não estão preparadas.
A tilápia sobrevive ainda com facilidade numa faixa enorme de temperatura de 8 ◦ C a 42 ◦ C, tolera algum grau de salinidade na água e não tem
medo de encarar uma boa disputa, se o que estiver em jogo for o domı́nio do
local. Além da espécie de Cará † ser severamente ameaçada com a presença da
Tilápia, o domı́nio territorial desta é ruim também para a saúde humana, pois
o Cará , alimenta-se também de larvas de um parasita que, uma vez adulto, ao
alojar-se no hospedeiro (caramujo) é causador da esquistossomose.
O parasita do caramujo não faz parte da dieta da espécie africana, razão
pela qual há cientistas preocupados com o potencial aumento da prevalência
desta doença tropical nos lugares em que, acossados pelas tilápias, os carás
estão em declı́nio (Barreto, 2012). O Instituto Hórus de Desenvolvimento e
Conservação Ambiental, órgão que cataloga as espécies invasoras no Brasil,
estuda meios para minimizar os impactos ambientais gerados pelas Tilápias do
Nilo.
A ideia era criá-la em tanques isolados, mantendo-se um sistema rı́gido
de segurança, contudo, atualmente, todos os Estados, exceto o Pará, registram
sua ocorrência em rios. O Instituto Hórus classifica a tilápia-do-nilo como
espécie invasora “de alto risco” (Barreto, 2012). Estas espécies são citadas
porque, mesmo na ausência de parâmetros descritivos das espécies e do efeito
dos poluentes, representam um cenário que, de fato, ocorre na Lagoa do Parque
∗ Peixe

africano da espécie Oreochromis niloticus, introduzido no Brasil em 1971 por iniciativa do Departamento Nacional de Obras contra a Seca-DNOCS para fomentar a piscicultura
e como parte de uma polı́tica de erradicação da pobreza da população.
† Peixe da espécie Geophagus brasiliensis, podendo ser encontrado em rios de toda América
do Sul, que também atende pelos nomes Acará-topete ou Papa-terra.
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Portugal, em Campinas/SP, Brasil.

2. Objetivos
– Verificar que a existência de competição das espécies de peixes envolvidas,
aliada à presença de material impactante no meio aquático, contribui
significativamente para o declı́nio do Cará, espécie nativa notadamente
importante para a saúde pública.

3. Metodologia
Considerando-se modelos clássicos, por exemplo Edelstein-Keshet (1988);
Marchuck (1986); Okubo e Levin (1980), apresentamos uma modelagem 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 da
lagoa 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 da lagoa. Iremos
denotar por P (t, x, y) a concentração do poluente, U (t, x, y) a população do
Cará e V (t, x, y) a população da tilápia do nilo, todas consideradas no instante
t ∈ I = (0, t] e num ponto (x, y) ∈ Ω. Assim, teremos o seguinte sistema de
EDP:

∂P
− div(α∇P ) + div(P V) + σP = f, t ∈ Ie(x, y) ∈ Ω
∂t

(3.1)

U
∂U
− div(α∇U ) = λu U (1 −
− au V ) − (τu P )U, t ∈ Ie(x, y) ∈ Ω
∂t
Ku

(3.2)

∂V
V
− div(α∇V ) = λv V (1 −
+ av U ) − (τv P )V, t ∈ Ie(x, y) ∈ Ω
∂t
Kv

(3.3)
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Condições iniciais:
P (x, y, 0) = P0 (x, y)

distribuição inicial do poluente

(3.4)

U (x, y, 0) = U0 (x, y)

distribuição inicial da população do Cará

(3.5)

V (x, y, 0) = V0 (x, y)

distribuição inicial da população da Tilápia

(3.6)

Quanto às condições de fronteira adotadas neste trabalho, a condição de
Robin se apresenta como a melhor opção na modelagem da perda de poluentes
para a margem.

α

∂C
+ b.C = h
∂η

(3.7)

com (x, y) ∈ ∂Ω, t ∈ (0, T ] e no caso estudado
∂U
∂η

=−
τi

ki .U
(i = 1, 2, 3, 4)
α

∂U
=0
∂η
∂V
=0
∂η
onde:
– α representa o coeficiente de difusibilidade descrito anteriormente
– η, denota a normal unitária externa à fronteira
– k = ki representa o ı́ndice de absorção d’água, que varia conforme o
agregado considerado, determinando parte da saı́da do poluente, que varia
conforme determinado trecho da fronteira,sendo que,neste trabalho,foram
adotados os ı́ndices de absorção para o solo ki (i = 1, 2, 3) representando
respectivamente:a areia, a argila o cascalho(Mota e Pejon, 2010).
Ademais, consideramos que na fronteira à jusante (vertedouro) da Lagoa
onde há o deságüe, a perda de poluentes é integral ki (i = 4), sendo que, para
tal situação, também utilizamos a condição de Robin homogênea.
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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 as limitações da malha para o Método.

Figura 1: Ilustração do domı́nio

4.1. Discretização do problema
A discretização foi pelo Método das Diferenças Finitas centradas de 2a
ordem para a variáveis espaciais e Crank-Nicolson, para o tempo, também
O(∆t2 ). Assim, usando a mesma notação do algoritmo e denotando-se por P,
U e V respectivamente, a concentração do material impactante, a população do
Cará e a população da Tilápia num dado instante, obtem-se as substituições
∂P 2
(xi , yj , tn ) ≃
∂x2
∂P
(xi , yj , tn ) ≃
∂x
∂P 2
(xi , yj , tn ) ≃
∂y 2
∂P
(xi , yj , tn ) ≃
∂y

n
n
n
Pi−1,j
− Pi,j
+ Pi+1,j
2
∆x
n
n
Pi+1,j
− Pi−1,j
∆x
n
n
n
Pi,j−1
− Pi,j
+ Pi,j+1
∆y 2
n
n
Pi,j+1 − Pi,j−1
∆y

(4.8)
(4.9)
(4.10)
(4.11)

onde os subı́ndices i+1 e i-1 identificam respectivamente (para os pontos interiores de Ω), os nós abaixo e acima do par (xi , yj ), bem como os subı́ndices
j+1 e j-1 identificam os nós à esquerda e à direita do par (xi , yj ) no instante
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tn. De modo análogo, se obtêm a discretização para as variáveis espaciais das
populações de Cará e Tilápia.

4.2. Discretização pelo método de Crank-Nicolson
No procedimento denominado Crank-Nicolson usamos
n+1
n
Pi,j
− Pi,j
∂P
(xi , yj , tn+∆t/2 ) ≃
+ O(∆t2 )
∂t
∆t
n+1
Para usar esta aproximação, estima-se Pi,j
= P (xi , yj , tn + ∆t/2) com
n+1/2

Pi,j

≃

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

(4.12)

Analogamente adotou-se o mesmo critério para obtenção da discretização
para as variáveis temporais das populações de Cará e da Tilápia.

5. Procedimentos Numéricos
5.1. Pontos Interiores: parte linear do sistema
h −α∆t

h
u∆t i
v∆t i
n+1 −α∆t
+
P
−
i,j−1
2∆x2
2∆x
2∆y 2
2∆y
h
h
v∆t i
α∆t α∆t σ∆t i
n+1
n+1 −α∆t
+ Pi,j 1 +
+
+
+
+ Pi,j+1
2
2
2
∆x
∆y
2
2∆y
4∆y
h α∆t
i
i
h −α∆t
u∆t
u∆t
n+1
n
= Pi−i,j
+
+
+ Pi+1,j
2∆x2
4∆x
2∆x2
2∆x
h
i
h α∆t
α∆t α∆t σ∆t i
v∆t
n
n
+ Pi,j 1 −
+
−
+
+ Pi,j−1
2∆y 2
2∆y
∆x2
∆y 2
2
h α∆t
h α∆t
i
i
v∆t
u∆t
n+1/2
n
n
+ Pi,j+1
+ Pi+1,j
+ ∆tfi,j
−
−
2∆y 2
4∆y
2∆x2
4∆x

n+1
Pi−i,j

−

(5.13)
(5.14)
(5.15)
(5.16)
(5.17)

Na realidade, este esquema identifica a maior parte de um sistema linear
da forma: M.P n+1 = N.P n + ∆t.f.b, onde M = m(i, j)i,j e N = n(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)
(0)
Ainda P
= Pi , i = 1, 2, 3...nn. As matrizes M e N são matrizes esparsas
e seus elementos não nulos são:
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MatrizM

MatrizN
α∆t α∆t σ∆t
α∆t α∆t σ∆t
+
+
qi,j = 1 −
−
−
mi,j = 1 +
∆x2
∆y 2
2
∆x2
∆y 2
2
−α∆t
v∆t
v∆t
α∆t
pi,j−1 =
−
+
q
=
i,j−1
2∆y 2
2∆y
2∆y 2
2∆y
−α∆t
v∆t
v∆t
α∆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
u∆t
α∆t
u∆t
α∆t
−
qi+1,j = −
+
pi+1,j =
2∆x2
4∆x
2∆x2
4∆x
Além do esquema acima adotado que identifica a primeira equação do
sistema de EDP, que descreve o poluente na superfı́cie da Lagoa, os demais,
que representam respectivamente a população do Cará (segunda equação do
sistema de EDP) e da Tilápia (terceira equação do sistema de EDP), podem
ser obtidos similarmente ao anterior, considerando-se para tal, somente a parte
linear destes. Por oportuno, convém destacar ainda a existência de uma parte
não-linear, que afeta estritamente os elementos das diagonais principais, a qual
descrevemos abaixo.

5.2. Pontos Interiores: parte não-linear do sistema
Ademais, acerca da parte não-linear do algoritmo, podemos ilustrar
através de outro esquema sem perda de generalidades, os termos que figuram nas diagonais principais, responsáveis, portanto, pela álgebra envolvida na
simulação computacional.

pi,j

qi,j

pi,j

Matrizes do Sistema
Matriz Esquerda: população de Cará
λu ∆t n+1
λu ∆tau n+1
Γu ∆t n+1
= ··· +
+ vin ) +
(ui + uni ) +
(vi
(pi + pni )
4ku
4
4
Matriz Direita: população de Cará
λu ∆t n+1
λu ∆tau n+1
Γu ∆t n+1
= ... −
(ui + uni ) −
(vi
+ vin ) −
(pi + pni )
4ku
4
4
Matriz Esquerda: população de Tilápia
λv ∆t n+1
Γu ∆t n+1
λv av ∆t n+1
(ui + uni ) +
(v
+ vin ) +
(pi + pni )
= ... −
4
4kv i
4

qi,j

Matriz Direita: população de Tilápia
λv av ∆t n+1
λv ∆t n+1
Γu ∆t n+1
= ...
+ vin ) −
(ui + uni ) −
(v
(pi + pni )
4
4kv i
4
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6. Parâmetros

6.1. Ventos Predominantes

É geral e notória a dificuldade na obtenção de dados de qualidade para
o vento. Estes dados são obtidos a partir de locais de observação, onde medidas são realizadas ou são confirmadas por modelos de circulação, tais como o
modelo estatı́stico de Paluszkiewicz (1988) e também através das equações de
Navier-Stokes (Oliveira, 2003).
Para o caso em estudo, na região da Lagoa do Taquaral, definiremos os
regimes predominantes obtidos das Tabelas de Mahoney (Chvatal, 1998), nas
tabelas 1 e 2.

Tabela 1: Direção predominante dos ventos em Campinas.
Meses

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Direção1

C

C

C

SE

C

C

C

SE

SE

SE

SE

C

Direção2

C

C

SE

SE

C

C

SE

SE

SE

SE

SE

SE

1 Valores
2 Valores

referentes ao perı́odo de 1.978 à 1.994(exceto 1.991 e 1.992)
referentes ao perı́odo de 1.981 à 1.997(exceto 1.991 e 1.992)

onde C denota calmaria (velocidade do vento inferior a 1,8km/h = 0,5m/s)
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Tabela 2: Velocidade média dos ventos em Campinas.
Meses

Velocidade1 2 (Km/h)

Velocidade3 4 (m/s)

Jan

6,8

1,9

Fev

6,8

1,9

Mar

7,5

2,1

Abr

8,2

2,3

Mai

7,2

2,0

Jun

6,8

1,9

Jul

9,3

2,6

Ago

10,0

2,8

Set

12,2

3,4

Out

11,8

3,3

Nov

10,4

2,9

Dez

9,3

2,6

Média

9,0

2,5

1 Valores

referentes ao perı́odo de 1.981 à 1.997(exceto 1.991 e 1.992)
dos ventos coletada à 10 metros de altura da supefı́cie do solo
3 Valores referentes ao perı́odo de 1.981 à 1.997(exceto 1.991 e 1.992)
4 Velocidade dos ventos coletada à 10 metros de altura da supefı́cie do solo

2 Velocidade

De acordo (Barbano et al., 2001), as direções diárias dos ventos coletadas
por meio de um Anemógrafo Universal, instalado a 10m do solo, localizado
no Posto Meteorológico da Estação Experimental do Instituto Agronômico de
Campinas, aponta também para a direção sudeste, como direção predominante
do vento para Campinas, embora, em média, 23,6 % das observações feitas
às 14 horas apontem para a direção noroeste, destaca-se também a direção
norte, com freqüência média mensal em torno de 12,0 %. Deste modo podemos
assumir que em Campinas as direções de vento consideradas para gerar cenários
serão: sudeste, noroeste e norte.
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Quanto à velocidade a ser adotada em relação aos vetores dos ventos
atuantes na superfı́cie do corpo aquático, estes foram considerados como sendo
3,0% em relação à velocidade média anual do vento(4), conforme (Oliveira,
2003). Adotando-se a aproximação linear clássica da Equação de Ekman, como
sendo:

V vento = 0, 03 · V v = 0, 03 · 9, 0 = 0, 27 km/h.

onde,
V vento: velocidade induzida da corrente e V v: vetores de vento a 10 metros
acima da superfı́cie aquática e que serão invariantes no domı́nio considerado

7. Resultados

Com os parâmetros aqui adotados e considerando-se a direção sudeste
como a preferencial dos ventos, apresentamos qualitativamente o cenário obtido, decorrente da influência do material impactante sobre a dinâmica populacional entre duas espécies de peixes; neste sentido adotou-se o crescimento de
Verhulst para às populações, além de se considerarem capacidades de suporte
do meio, distintas em relação às espécies.
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Figura 2: Evolução no tempo: concentração de poluente e populações das
espécies de peixes - Nó: 780

8. Conclusões
Tendo em vista a gravidade da situação enfrentada pela população de
Cará (nativa) no tocante à competição com a Tilápia do Nilo (exótica), aliada
à presença de material impactante no meio aquático, sugeridas acima, visamos, com este trabalho, apontar a necessidade premente de um manejo mais
adequado da Lagoa, enquanto acervo ambiental, pelo poder público municipal.Tal situação nos leva a um cenário temerário, como dito anteriormante,
pois a redução do Cará responsável diretamente pelo controle da esquistossomose, poderia contribuir para a disseminação da doença, que, de certo modo,
se encontra sob controle das autoridades sanitárias.
Apesar dos modelos aqui empregados serem modelos bidimensionais, eles
se apóiam em um largo espectro de informações locais obtidas, caracterizandose, desta forma, como ferramental para possı́veis usuários, oferecendo a confi-
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abilidade necessária em situações como aquela aqui descrita.
Enfatizamos, ainda, que uma intervenção do poder público se faz necessária através da adoção de medidas mitigadoras na Lagoa, capazes de reduzir significativamente a carga de poluentes gerada no entorno daquela (Lagoa)
através de descartes clandestinos de efluentes, aliadas ao manejo adequado das
espécies de peixes, medidas essas que poderiam contribuir de forma significativa
para o crescimento do Cará, acossado pela espécie invasora (Tilápia do Nilo).
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e diretrizes para o projeto de edificações adequadas ao clima. Dissertação de
Mestrado, Faculdade de Engenharia Civil/UNICAMP, Campinas/SP, Brasil.
Edelstein-Keshet, L. (1988). Mathematical Models in Biology. McGraw-Hill,
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sistema reservatório: Modelagem matemática via lógica fuzzy e aproximação
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Resumo. Neste trabalho utilizando Autômato Celular e Sistema Baseado em
Regras Fuzzy, simulamos a reocupação de uma trilha de formigas cortadeiras. Esta trilha possui uma bifurcação que levam a duas diferentes regiões
de atração: uma superior (acima da bifurcação) e uma inferior (abaixo da
bifurcação). No inı́cio da simulação as formigas se deslocam para a região
de atração superior e retornam para o formigueiro transportando alimento.
Quando ocorre escassez de alimento na região de atração superior as formigas
se deslocam para a região inferior. Após a coleta de alimento nesta região as
formigas deslocam-se para o formigueiro.

Palavras-chave: Autômato Celular; Formigas Cortadeiras; Simulação
Computacional.

1. Introdução
As formigas cortadeiras são insetos eusociais, ou seja, possuem um alto
grau de organização social divido em castas que desempenham tarefas especı́ﬁcas (Hölldobler e Wilson, 1990). Existem dois gêneros de formigas cor1 gt.teixeira@hotmail.com
2 rmotta@ufu.br
3 cesargui@ufu.br
4 heraldo@umuarama.ufu.br
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tadeiras, Atta, popularmente conhecidas como saúvas, e Acromyrmex, popularmente conhecidas como quenquéns. Estes insetos são encontrados exclusivamente em regiões tropicais e subtropicais das Américas. Dependendo da
espécie, um ninho adulto pode conter milhares de formigas, sendo estas, em
sua maioria, fêmeas operárias estéreis.
O Autômato Celular (AC) foi introduzido na década de 50 pelo matemático John von Neumann, que considerou as sugestões de Stanislaw Ulam,
numa tentativa de modelar processos naturais de autorreprodução (Wolfram,
1994). Os AC consistem em simulações discretas no tempo, espaço e no estado
do sistema. A ideia básica destes sistemas consiste em considerar cada posição
(ou região) do domı́nio espacial como sendo uma célula, na qual é atribuı́do um
estado. O estado de cada célula é modiﬁcado de acordo com o seu estado e dos
seus vizinhos na etapa de tempo anterior, através de uma série de regras simples que imitam as leis fı́sicas ou biológicas que regem o sistema (Ermentrout e
Edelstein-Keshet, 1993). A principal caracterı́stica dos AC é a facilidade com
que podem ser implementados em virtude da simplicidade de sua formulação
e o surpreendente retorno visual capaz de reproduzir equilı́brios estáveis ou
periódicos, padrões complexos e estruturas organizadas como formações de ondas, entre outras. Além disto, os AC podem fornecer muitas informações sobre
a dinâmica temporal e espacial de sistemas biológicos, sendo uma alternativa
importante na descrição de processos espaciais acoplados a interações locais.
O objetivo ﬁnal dos AC é uma descrição do comportamento macroscópico do
fenômeno e não uma descrição exata e ﬁel do processo microscópico. Não são,
em geral, instrumentos de previsão, devendo ser abordados como um meio de
experimentação.
A seguir apresentamos um breve relato de artigos relacionados com o
tema abordado neste trabalho. A referência (Fitzgerald et al., 2012) apresenta
um modelo para identiﬁcar como as caracterı́sticas do habitat inﬂuenciam a
invasão e a desocupação das formigas argentinas em áreas de concentração humana, Linepithema humile, através de um modelo similar a um AC que apresenta células vizinhas quadradas. Em (Watmough e Edelstein-Keshet, 1995),
estuda-se o papel da comunicação quı́mica na formação de trilhas de formigas cortadeiras. Para isto foi utilizado um modelo de autômato celular que
simula o movimento das formigas, as quais interagem entre si de acordo com
um algoritmo comportamental simples. Diferentemente do trabalho citado anteriormente, o foco do artigo de John et al. (2004) é o tráﬁco de formigas em
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trilhas pré-existentes. O modelo do tráﬁco de formigas consiste em duas faixas de células de formigas. De acordo com estes autores, estas duas faixas
não necessitam se corresponder com as vias rı́gidas ﬁsicamente separadas em
espaço real; estas são, no entanto, conveniente para descrever os movimentos
de formigas em dois sentidos opostos.
O objetivo do presente trabalho é utilizar AC para simular o deslocamento das formigas do tipo saúva em busca de alimentos. Especiﬁcamente, foi
abordado a reocupação de duas trilhas que foram anteriormente desbravadas.
Este procedimento é realizado pelas forrageadoras que seguem em busca de
alimento nas regiões de atração. A simulação do autômato celular foi realizada utilizando parâmetros obtidos de um Sistema Baseado em Regras Fuzzy
(SBRF), onde as variáveis linguı́sticas de entradas são a obstrução do terreno
e o sinal quı́mico e a variável de saı́da é o acesso da formiga. No autômato
celular este acesso está relacionada ao deslocamento da formiga de uma célula
para as células vizinhas.
Na próxima seção apresentamos uma breve introdução à teoria dos conjuntos fuzzy e, em seguida, exibimos o modelo de bifurcação de trilha de formigas.

2. Conjuntos Fuzzy
A Teoria de Conjuntos Fuzzy foi introduzida por L.A. Zadeh com o objetivo de fornecer um ferramental matemático para o tratamento de informações
de caráter impreciso ou vago.
Um subconjunto fuzzy F do universo U é deﬁnido em termos de uma
função de pertinência µ que a cada elemento x de U, associa um número µ(x),
entre zero e um, chamado de grau de pertinência de x a F. Assim, o conjunto
fuzzy F é simbolicamente indicado por sua função de pertinência
µF : U −→ [0, 1].
Os valores µF (x) = 1 e µF (x) = 0 indicam, respectivamente, a pertinência plena e a não pertinência do elemento x a F.
O SBRF para conjuntos fuzzy contém quatro componentes: um processador de entrada que realiza a fuzziﬁcação dos dados de entrada, uma coleção
de regras nebulosas chamada base de regras, uma máquina de inferência fuzzy
e um processador de saı́da que fornece um número real como saı́da. O método
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de inferência utilizado neste trabalho é o Método de Inferência de Mamdani e o
método de defuzziﬁcação é o Centro de Gravidade (Barros e Bassanezi, 2010).

3. Modelo de Bifurcação de Trilhas de Formigas
A pesquisa de Vasconcelos (1990) foi realizada na Floresta Amazônica
com uma colônia da formiga cortadeira Atta cephalotes. O estudo, realizado
de julho de 1985 a janeiro de 1986 e de setembro de 1986 a março de 1987,
determinou as trilhas mostradas na ﬁgura 1.

P

R

Figura 1: Trilhas e território de forrageamento (Vasconcelos, 1990).
Nesta ﬁgura as linhas tracejadas representam a região que foi utilizada
na pesquisa mencionada anteriormente e as linhas contı́nuas representam o território que, efetivamente, foi ocupado pelas formigas. Os triângulos preenchidos
com a cor preta representam as plantas que foram atacadas pelas formigas no
perı́odo de julho de 1985 e janeiro de 1986; os triângulos sem preenchimento
de cor representam as plantas que foram atacadas no perı́odo de setembro de
1986 e março de 1987. Os quadrados representam as plantas que foram atacadas em ambos os perı́odos. Finalmente, as linhas pontilhadas representam as
trilhas formadas pelas formigas a partir do formigueiro (área hachurada). Estudos realizados anteriormente ((Jafelice et al., 2009) e (Jafelice et al., 2011))
utilizaram equações diferenciais parciais com parâmetros fuzzy para modelar e
simular computacionalmente o comportamento das formigas na região R des-
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tacada na ﬁgura 1. Nesta mesma ﬁgura observa-se a região poligonal P na qual
os autores se basearam para efetuar o cálculo da dispersão populacional.
O modelo utilizado neste trabalho apresenta uma bifurcação de trilha de
formigas como mostra a ﬁgura 2. No inı́cio das simulações as formigas estão
todas concentradas no interior do formigueiro. No processo de construção de
trilhas é comum observarmos que as formigas saem do seu formigueiro em
direção as várias regiões de atração e depois formam bifurcações. Denominamos B1 a trilha superior e B2 a trilha inferior, conforme a ﬁgura 2. A cada
região desta ﬁgura corresponde uma cor: a preta representa o terreno, a cinza
escuro a trilha, a cinza claro o formigueiro e a branca as regiões de atração.
Essas cores são representadas por números inteiros que são armazenados em
uma matriz denominada principal do AC.

B1

B2

Figura 2: Nesta ﬁgura regiões nas cores preta, cinza escuro, cinza claro e
branco representam o terreno, a trilha, o formigueiro e as regiões de atração,
respectivamente.

4. Descrição do AC
No autômato celular, a cada iteração, a matriz principal com dimensões
130×120 é atualizada com base em cálculos que são inﬂuenciados pelo sinal
quı́mico (feromônio), pela obstrução do terreno, pela densidade de formigas
na trilha e pelo acesso das formigas na região. Dessa forma, é possı́vel uma
representação visual do deslocamento das formigas que será descrita a seguir.
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Influência do Sinal Quı́mico e Obstrução do Terreno

Biologicamente, o sinal quı́mico e a obstrução do terreno estão relacionados da seguinte forma, quando o sinal quı́mico é máximo a obstrução do
terreno é mı́nima e quando o sinal quı́mico é mı́nimo a obstrução do terreno é
máxima.
O sinal quı́mico assume valores no intervalo fechado [0,1]. A intensidade
máxima do sinal quı́mico é representada pelo valor 1; a intensidade mı́nima é
representada pelo 0. Do formigueiro até a bifurcação o valor do sinal quı́mico
é constante e não é atualizado a cada iteração, devido à proximidade do formigueiro e à intensa circulação de formigas. Na trilha superior B1 e na inferior
B2 , o sinal quı́mico é atualizado a cada iteração por uma função gaussiana. Em
(t−250)2
(t−650)2
B1 utilizamos a função s1 (t) = e− 20000 e em B2 a função s2 (t) = e− 20000 ,
onde t é o número de iterações.
Inicialmente, o valor do sinal quı́mico nas regiões de atração é igual a 1
e cada região de atração possui uma quantidade Q de alimento. Supondo que
cada formiga transporta uma unidade de alimento da região de atração para o
formigueiro e que f é a quantidade de formigas carregadas com alimentos que
f
saı́ram da região de atração, podemos utilizar a seguinte função s(f ) = 1 − Q
para atualizar o sinal quı́mico na região de atração.
Na simulação, utilizamos o critério s(f ) ≤ 0.05 para indicar a escassez de
alimento na região de atração, levando as formigas a procurarem outra região
de atração ou a retornarem para o formigueiro. Se s(f ) > 0.05 dizemos que a
região é viável para procura de alimento, caso contrário, a região não é viável.
O valor da função s(f ) somente será alterado, em cada iteração, se a
formiga sair carregada da região de atração. Para decidir se uma formiga que
chega à região de atração transportará alimento comparamos, em cada iteração
t, o valor da função s(f ) com um valor aleatório entre 0 e 1 denotado por p,
obtido para cada formiga. Se s(f ) ≥ p então a formiga transportará alimento,
caso contrário, não transportará alimento nesta iteração. Note que mesmo a
região de atração sendo inviável, pode ocorrer que formigas que estejam deixando a região transportem alimento, pois s(f ) não é nulo.
A obstrução do terreno também assume valores no intervalo fechado [0,1].
A obstrução do terreno assume valor máximo igual a 1 e mı́nimo igual a 0. Do
formigueiro até a bifurcação o valor da obstrução do terreno é constante e não é
atualizado a cada iteração. Na trilha superior B1 e na inferior B2 , a obstrução
do terreno é atualizada a cada iteração por uma função exponencial. Em B1
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utilizamos a função o1 (t) = e 40 e em B2 a função o2 (t) = e− 40 (t−400) se t ≥ 400
e o2 (t) = 1 se t < 400, onde t é o número de iterações.
Os gráﬁcos das funções s1 (sinal quı́mico B1 ), s2 (sinal quı́mico B2 ),
o1 (obstrução do terreno B1 ), o2 (obstrução do terreno B2 ) são exibidos na
ﬁgura 3.
1

1
0.9
0.8
0.7
0.6
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Figura 3: Gráﬁcos do sinal quı́mico (sin. quı́m.) e da obstrução do terreno
(obs. ter.) em função do número de iterações.

4.2

Densidade e Acesso das Formigas

Em cada região da trilha, isto é, do formigueiro até a bifurcação, na trilha
superior e na trilha inferior calculamos a densidade populacional das formigas;
ou seja, contamos o número de formigas em cada iteração e dividimos esse
número pela área da região. Esse valor será utilizado para a tomada de decisão
em relação ao deslocamento das formigas.
O acesso das formigas é a variável de saı́da de um SBRF onde as variáveis
de entrada são sinal quı́mico e obstrução do terreno.
As funções de pertinência das variáveis linguı́sticas de entrada e de saı́da
são trapezoidais; os termos linguı́sticos da obstrução do terreno são pequena,
média e grande; e do sinal quı́mico são fraco, médio e forte, que são apresentadas
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nas ﬁguras 4 e 5. As funções de pertinência da variável linguı́stica acesso das
formigas é mostrada na ﬁgura 6; os termos linguı́sticos são baixı́ssimo, muito
baixo (M. Baixo), baixo, médio baixo (med. Baixo), médio, alto e muito alto
(M. alto).
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Figura 4: Funções de pertinência da Figura 5: Funções de pertinência do
sinal quı́mico.
obstrução do terreno.
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Figura 6: Funções de pertinência do acesso das formigas.
A base de regras foi construı́da com o auxı́lio do especialista na área de
entomologia, o Prof. Dr. Heraldo L. Vasconcelos e é apresentada a seguir:
1. Se a obstrução é pequena e o sinal quı́mico é fraco então o acesso é baixo
(Este caso representaria uma trilha recém-abandonada pelas formigas e
que portanto ainda está desobstruı́da porém já perdeu quase todos os
sinais quı́micos);
2. Se a obstrução é pequena e o sinal quı́mico é médio então o acesso é médio
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(Este caso representaria uma trilha ainda ativa mas onde a atividade das
formigas está diminuindo);
3. Se a obstrução é pequena e o sinal quı́mico é grande então o acesso é muito
alto (Este caso representaria uma trilha estabelecida em plena atividade);
4. Se a obstrução é média e o sinal quı́mico é fraco então o acesso é muito
baixo (Este caso representaria uma trilha que já foi abandonada há mais
tempo do que na regra 1 e portanto a obstrução é um pouco maior);
5. Se a obstrução é média e o sinal quı́mico é médio então o acesso é médio
baixo;
6. Se a obstrução é média e o sinal quı́mico é forte então o acesso é alto;
7. Se a obstrução é grande e o sinal quı́mico é fraco então o acesso é
baixı́ssimo;
8. Se a obstrução é grande e o sinal quı́mico é médio então o acesso é baixo;
(As regras de 7 e 8 representam a reocupação de uma trilha abandonada
há muito tempo, enquanto 5 e 6 representam as fases seguintes dessa
reocupação).
O especialista aﬁrma que, em geral, no fenômeno biológico do deslocamento das formigas não ocorre o fato da obstrução do tereno ser grande e o sinal
quı́mico ser forte, assim apresentamos apenas 8 regras fuzzy. Para cada posição
da região obtemos os valores da obstrução do terreno através das funções o1 e
o2 e os valores do sinal quı́mico através de s1 , s2 e s(f ); os quais são utilizados
para determinar o acesso da formiga em cada posição, através do SBRF.
Consideramos que o deslocamento de uma formiga é favorável, se o valor do acesso for maior que o valor de densidade da região da trilha em que a
formiga se encontra ou, se o valor do acesso for maior que um número aleatório
entre 0 e 1, caso a formiga se encontre na região de atração. Caso contrário,
o deslocamento é desfavorável e a formiga permanece parada. Mesmo o deslocamento sendo favorável, pode ocorrer da formiga não se deslocar, caso todas
as celúlas escolhidas, para as possı́veis direções, estiverem ocupadas. Esse processo ocorre a cada iteração para todas as formigas e a cada 10 iterações ocorre
o processo de saı́da de formigas do formigueiro, criando assim, um ﬂuxo de
deslocamento. Se a entrada do formigueiro estiver vazia, no máximo três formigas saem do formigueiro a cada 10 iterações, enquanto houver uma região
de atração viável.
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4.3

Direções do Deslocamento das Formigas

Inicialmente, convencionou-se que as formigas se direcionam e se deslocam em sentido à região de atração superior. Quando essa região deixa de
ser viável, as formigas passam a se deslocar para a região de atração inferior.
Quando a região de atração inferior também não é mais viável, todas as formigas se deslocam em sentido ao formigueiro.
O deslocamento das formigas pode ocorrer em três direções possı́veis que
dependem da região que elas se encontram. Essas direções podem ser: Norte
(↑), Sul (↓), Leste (→), Oeste (←), Nordeste (↗), Noroeste (↖), Sudeste (↘)
e Sudoeste (↙). Formigas sem carregamento estão sempre se dirigindo a uma
das regiões de atração, já as formigas com carregamento estão sempre se dirigindo ao formigueiro. As tabelas 1 e 2 apresentam as direções nas regiões de
deslocamento das formigas sem carregamento (a abreviação V. Fom. signiﬁca
volta das formigas para o formigueiro) e com carregamento, respectivamente.

Tabela 1: Deslocamento das formigas sem carregamento.
Regiões
Direções
Ida B1
Formigueiro-Bifurcação
Trilha Vertical-Acima Bifurcação
Trilha Vertical-Abaixo Bifurcação
Trilha Horizontal-Superior
Trilha Horizontal-Inferior

↗
↖
↗
-

→
↑
→
-

Ida B2

↘
↗
↘
-

↗
↙
↙
↖
↗

→
↓
↓
←
→

V. Form.

↘
↘
↘
↙
↘

↖
↙
↖
↖

←
↓
↑
←

Tabela 2: Deslocamento das formigas com carregamento.
Regiões
Direções
Formigueiro-Bifurcação
↖ ← ↙
Trilha Vertical-Acima Bifurcação ↙
↓ ↘
Trilha Vertical-Abaixo Bifurcação ↖
↑ ↗
Trilha Horizontal-Superior
↖ ← ↙
Trilha Horizontal-Inferior
↖ ← ↙

↙
↘
↗
↙

Autômato celular no estudo da reocupação de formigas ...

87

5. Resultados

A simulação utiliza 900 iterações para realizar este estudo. A ﬁgura 7
representa a seguinte situação biológica: a região de atração superior deixou
de ser viável e as formigas com carregamento estão se deslocando em direção
ao formigueiro e as formigas sem carregamento estão indo em direção a região
de atração inferior. Nesta ﬁgura, os quadrados brancos e os cinza claros que
aparecem na trilha representam as formigas com carregamento e sem carregamento, respectivamente. O fenômeno biológico exibido na ﬁgura 8 representa
o deslocamento das formigas da região de atração inferior para o formigueiro,
após esta se tornar inviável. As cores das formigas representadas na trilha são
análogas as da ﬁgura 7.

B1

B2

Figura 7: As formigas com carregamento estão se deslocando em direção ao
formigueiro e as formigas sem carregamento estão indo em direção a região de
atração inferior.
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B1

B2

Figura 8: O deslocamento das formigas com carregamento e sem carregamento
da região de atração inferior para o formigueiro.

Nas ﬁguras 9 e 10 estão representados dois gráﬁcos do número de formigas com carregamento em função do número de iterações; no gráﬁco de linha
contı́nua as formigas carregadas coletaram alimento na região de atração superior (RA Superior) e no gráﬁco tracejado as formigas carregadas coletaram
alimento da região de atração inferior (RA Inferior). A simulação realizada que
resulta a ﬁgura 9 consideramos que a quantidade de alimentos (Q) disponı́vel
na RA Superor é maior do que na RA Inferior. Na ﬁgura 10, a simulação do AC
foi realizada considerando-se que a quantidade Q disponı́vel na RA Inferior é
maior do que na RA Superior, assim, a coleta de alimentos na região de atração
inferior é maior do que a coleta de alimentos na região de atração superior.
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Figura 9: Maior número de formi- Figura 10: Maior número de formigas com carregamento em função do gas com carregamento em função do
número de iterações na RA Superior. número de iterações na RA Inferior.

6. Conclusões
A modelagem fuzzy permitiu que fossem incorporadas no AC questões
complexas que inﬂuenciam o acesso das formigas, tais como: a obstrução do
terreno e o sinal quı́mico. Além disso, as informações do especialista foram fundamentais para a construção de funções que modelam a obstrução do terreno
e o sinal quı́mico em B1 e em B2 . O acesso das formigas foi comparado com a
densidade demográﬁca para a tomada de decisão quanto ao deslocamento das
formigas. A reocupação da trilha foi modelada considerando que as formigas
possuem certa tendência a seguir o caminho marcado com o ferômonio e que
as regiões menos visitadas possuem menos quantidade de feromônios (Dorigo e
Stützle, 2004).
Um aperfeiçoamento do modelo pode ser realizado considerando-se outras regiões de atração ou que as regiões de atração podem ser renovadas,
tornando-se novamente viáveis.
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Resumo. Nesse artigo, apresentamos três situações encontradas em muitas
aplicações, incluindo a área de biomatemática, que requerem processamento de
dados. Especificamente, discutimos algumas abordagens usadas em problemas
de regressão, classificação e agrupamento. Não são apresentados detalhes das
técnicas abordadas mas apenas uma visão geral de como os problemas são
tratados. Com efeito, espera-se fornecer orientações gerais para um leitor da
biomatemática leigo no assunto.

Palavras-chave: Processamento de dados, aprendizado de máquina,
regressão, classificação, agrupamento.

1. Introdução
Na literatura encontramos uma vasta coleção de métodos para análise
e processamento de dados distribuı́dos em diferentes áreas de pesquisas, tais
como probabilidade, aprendizagem de máquina, inteligência computacional,
mineração de dados, etc. De maneira geral, podemos dizer que a tarefa básica
executada por estes métodos consiste em extrair informação ou padrões de um
certo conjunto de dados que possam ser utilizados para inferir ou categorizar
um determinado fenômeno ou evento. A formulação matemática para tais problemas depende tanto das caracterı́sticas dos dados disponı́veis quanto do tipo
de sistema de informação que se deseja obter. Vejamos a seguir três situações
que requerem uma abordagem de processamento de dados acompanhadas de
exemplos que consideramos pertinentes para a área de biomatemática.
1 eelaureano@gmail.com
2 valle@ime.unicamp.br
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Exemplo 1 (Crescimento Populacional Discreto com Atraso). O crescimento
de muitas espécies que requerem um tempo para maturidade sexual pode ser
descrito em tempos discretos com atraso (Murray, 2002). Nesses casos, encontramos uma equação da forma
Nt+1 = f (Nt , Nt−τ ),

(1.1)

em que Nt representa a densidade população no instante de tempo discreto
t, τ representa o atraso (por exemplo, para a maturidade) e f é uma função
geralmente não-linear. Do ponto de vista prático, se conhecemos a função f ,
podemos usar os valores Nt , Nt−τ para determinar Nt+1 . Além disso, conhecendo Nt , Nt−1 , . . . , Nt−τ , podemos também obter as populações subsequentes
simplesmente aplicando (1.1) repetidas vezes. Em termos gerais, a tarefa de
modelar consiste em determinar a forma de f que resume fatos sobre a espécie
estudada e reflete observações prévias da densidade populacional da mesma.
Contudo, podemos ter uma quantidade significativa de observações e pouca
(ou nenhuma) informação sobre a espécie. Esse segundo caso pode ser visto
como um exemplo da seguinte situação.
Situação 1 (Problema de Regressão). Dado um conjunto finito de pares ordenados {(xi , yi ) ∈ X × Y : i = 1, . . . , n}, em que X e Y são dois universos
arbitrários, deseja-se determinar uma função f : X → Y tal que f (xi ) ≈ yi
para todo i = 1, . . . , n.
A notação f (xi ) ≈ yi , que pode ser interpretada como f (xi ) é próximo
de yi , é formalmente definida considerando um certo critério estabelecido sob o
universo Y . Tal critério depende do contexto no qual a situação está inserida ou
das hipóteses que são impostas sobre os dados {(xi , yi ) ∈ X × Y : i = 1, . . . , n}.
Por exemplo, como a densidade populacional de uma determinada espécie
em um instante t é dado por um número real não negativo, a função f que
descreve o crescimento populacional discreto com atraso τ do Exemplo 1 corresponde a uma função de X = R2≥0 para Y = R≥0 , em que R≥0 = [0, +∞)
denota o conjunto dos números reais não-negativos. No contexto da Situação
1, com base num conjunto de observações {N0 , N1 , . . . , Nn }, com n > τ ,
deseja-se determinar uma função f tal que f (Nt , Nt−τ ) ≈ Nt+1 para todo
t = τ, τ + 1, . . . , n − 1. A noção f (Nt , Nt−τ ) ≈ Nt+1 pode ser representada, por
exemplo, impondo que f minimiza o erro quadrático médio dado por
E(f ) =

n−1
)2
1 ∑(
f (Nt , Nt−τ ) − Nt+1 .
n − τ t=τ

(1.2)
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O seguinte exemplo, que está disponı́vel na base de dados de aprendizado
de máquinas da Universidade da Califórnia, Irvine - EUA (Bache e Lichman,
2013), também refere-se à Situação 1.
Exemplo 2 (Estimativa do Número de Crimes Violentos). Informações sócioeconômicas e policiais foram combinadas com o número de crimes por habitantes em 1994 municı́pios norte-americanos. Especificamente, foram consideradas 127 variáveis independentes contendo informações sociais, como número
de habitantes na região urbana do municı́pio, econômicas, como a renda média
familiar, e informações como número de policiais e o número de tipos diferentes de drogas apreendidos no municı́pio. Além disso, para cada municı́pio, foi
coletado também o número de crimes violentos, incluindo assassinato, estrupo,
roubo e assalto, por número de habitantes. As 127 variáveis independentes foram arranjadas em vetores coluna xi = [x1i , x2i , . . . , x127i ]T ∈ R127 e o número
de crimes foi denotado por yi , para cada i = 1, . . . , 1994. O objetivo é determinar, com base nos conjuntos {(xi , yi ) : i = 1, . . . , 1994} de dados amostrados,
uma função f : R127 → R tal que yi ≈ f (xi ), para todo i = 1, . . . , 1994. Aqui,
a notação “≈” reflete o fato dos dados estarem sujeitos a erros. Com efeito,
pode haver uma certa controvérsia com respeito à definição de crime violento.
Portanto, o número de crimes violentos per capita podem conter erros.
O seguinte exemplo, que pode ser encontrado em (Bache e Lichman,
2013; Rocha Neto et al., 2011), ilustra outra situação frequente:
Exemplo 3 (Classificação da Coluna Vertebral). A coluna vertebral é composta por um grupo de vértebras, discos, nervos, músculos, medula e junções.
Além da proteção de órgãos internos, a coluna vertebral possui papeis importantes como suporte e movimento do corpo humano. Disfunções na coluna
podem causar dores de diferentes intensidades. Hérnia de disco e espondilolistese, que refere-se ao deslocamento de uma vértebra com relação à vértebra
anterior ou à coluna, são exemplos de patologias que causam dores intensas.
Com objetivo de auxiliar no diagnóstico médico dessas duas disfunções da coluna vertebral, foram coletados de 310 pacientes seis atributos como ângulo da
lordose lombar, inclinação sacral e ângulo de incidência pélvica (Rocha Neto
et al., 2011). Além dos 6 atributos biomecânicos, cada um dos 310 pacientes foi
diagnosticado como tendo hérnia de disco, espondilolistese ou nenhuma patologia. O objetivo é encontrar um sistema capaz identificar se um novo paciente
possui ou não hérnia de disco ou espondilolistese com base nos seis atributos

94

Esmi & Valle

biomecânicos e nos dados coletados anteriormente. De um modo geral, tem-se
a seguinte situação.
Situação 2 (Problema de Classificação). Dado um conjunto {(xi , yi ) ∈ X ×Y :
i = 1, . . . , n}, em que X é um universo arbitrário e Y = {ℓ1 , . . . , ℓL } é um
conjunto finito, deseja-se determinar f : X → Y tal que f (xi ) = yi , ∀i =
1, . . . , n.
A função f : X → Y apresentada na Situação 2 é chamada classificador,
X é o conjunto das caracterı́sticas e Y = {ℓ1 , . . . , ℓL } é referido como conjunto
de rótulos de classe. No Exemplo 3, o conjunto das caracterı́sticas é associado à
X = R6 e Y = {hérnia de disco, espondilolistese, nenhuma patologia}, em que
os rótulos em Y refletem a veracidade da proposição “o paciente i, cujos dados
coletados são xi = [x1 , . . . , x6 ]T ∈ X foi diagnosticado com yi ∈ Y ”.
O próximo problema, cujos detalhes podem ser encontrados em (Ripley,
1996), ilustra uma última situação que pode ser encontrada na prática.
Exemplo 4 (Grupos de Vı́rus). Foram coletados 61 vı́rus que afetam lavouras
como de tomate, pepino, etc. e, para cada vı́rus, foram extraı́das 18 medidas.
A questão de interesse é determinar se existem grupos distintos de vı́rus. De
um modo mais geral, tem-se a seguinte situação:
Situação 3 (Problema de Agrupamento). Dado um conjunto finito {xi ∈ X :
i = 1, . . . , n}, em que X é um universo arbitrário, pede-se determinar uma
função f : X → Y , com Y = {ℓ1 , . . . , ℓL }.
O conjunto Ci = {x ∈ X : f (x) = ℓi }, que contém os elementos de X que
compartilham a propriedade ℓi , é geralmente referido como um agrupamento
no universo X.
Nas próximas seções, iremos referir aos problemas descritos pelas Situações 1, 2 e 3 como problema de regressão, classificação e agrupamento, respectivamente. Observe que um problema de classificação pode ser visto como um
problema de regressão em que o conjunto Y é finito e deseja-se a igualdade
f (xi ) = yi para todo i = 1, . . . , n. Um problema de agrupamento, por sua vez,
é semelhante ao problema de classificação em que os valores ℓ1 , . . . , ℓL não são
fornecidos. É comum na literatura distinguir as duas situações como aprendizado supervisionado e não-supervisionado (Haykin, 2009; Mehrotra et al., 1997;
Ripley, 1996).
Primeiramente, o termo “aprendizado” pode ser interpretado como a tarefa de determinar a função f : X → Y . Com efeito, uma vez conhecida a
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função f , sabemos (ou aprendemos) como os dados xi e yi estão relacionados.
Além disso, esse termo é particularmente usado no contexto de redes neurais
artificiais em que a tarefa de determinar a função corresponde ao ajuste das
conexões sinápticas dos neurônios (Haykin, 2009; Hecht-Nielsen, 1989). No
aprendizado supervisionado, também referido como aprendizado com professor, são fornecidos pares (xi , yi ) para i = 1, . . . , n. Intuitivamente, pensamos
que um professor informou qual deve ser a resposta desejada yi para cada observação xi . Ambas Situações 1 e 2 são tratadas no contexto do aprendizado
supervisionado. Na Situação 3, não se tem, a priori, os valores yi . Em outras
palavras, não há um professor que informa qual valor f deve assumir em xi .
Nesse caso, a função f : X → Y é determinada usando uma técnica referida
como aprendizado não-supervisionado ou sem professor.

2. Abordagens para o Problema de Regressão
Um problema de ajuste de curva é dado em sua forma mais simples
como um caso particular da Situação 1. De acordo com nossa apresentação,
um problema de interpolação também pode ser visto como um caso particular
da Situação 1 no qual deseja-se a igualdade f (xi ) = yi para todo i = 1, . . . , n.
Alguns autores, porém, podem distinguir entre problemas de ajuste de curvas
e interpolação.
Em termos gerais, os métodos de regressão podem diferir entre si, entre
outras coisas, pelas hipóteses adicionais que cada um impõe aos conjuntos X
e Y e a forma de f . Por exemplo, um método poderia assumir que X e Y
são conjuntos compactos e f é uma função contı́nua, enquanto que para outro
método tais hipóteses não são necessárias. Repare ainda que certas imposições
sobre a função f requerem automaticamente que X e Y sejam equipados com
certas estruturas especiais. Por exemplo, só podemos falar da continuidade de
uma função f : X → Y se X e Y forem espaços topológicos. No decorrer deste
texto, a menos que seja necessário, omitiremos algumas hipóteses sobre X e Y
se as mesmas estiverem claras de acordo com o contexto, tal como no caso do
exemplo anterior.
Os métodos de regressão estatı́sticos assumem que existe uma dependência estocástica entre os valores x ∈ X e y ∈ Y representada pela probabilidade condicional de y dado x, p(y|x). Assume-se também que a ocorrência
aleatória de um elemento x é dada segundo uma distribuição de probabilidade

96

Esmi & Valle

p(x). Baseado nestas premissas, defini-se um operador f : X → Y chamado
regressão, que fornece, para cada x ∈ X, a respectiva esperança matemática
condicional de y = f (x). Adicionalmente, considera-se que o conjunto de pares
(x1 , y1 ), . . . , (xn , yn ) foram observados de forma aleatória e independente segundo uma função de distribuição conjunta p(x, y) = p(x)p(y|x). Sob algumas
condições, o problema de estimar f ∗ tal que f ∗ aproxima-se da função desconhecida f , pode ser reduzido à um problema de minimização da função de risco
dada por uma esperança matemática com respeito a medida de probabilidade
associada a função de distribuição conjunta p(x, y). O leitor interessado pode
obter mais informações em (Vapnik, 1998).
Uma das possı́veis abordagens à problemas como os da Situação 1 é assumir que f pertence a uma certa classe de funções F , em geral parametrizada.
Especificamente, assumimos que F é o conjunto das funções f ( · , λ1 , . . . , λp ) em
que λ1 , . . . , λp são parâmetros1 . Nesse caso, o problema de determinar f ∈ F
resume-se em encontrar parâmetros λ1 , . . . , λp tais que f (xi , λ1 , . . . , λp ) ≈ yi ,
para todo i = 1, . . . , n. Dizemos que o problema de regressão é linear se a
função f for linear com respeito aos parâmetros λ1 , . . . , λp . Caso contrário,
dizemos que ele é não linear.
No caso linear, o conjunto F é completamente caracterizado pela combinação linear de funções f1 , . . . , fp , ou seja, podemos expressar f ∈ F como
f (x, λ1 , . . . , λp ) = λ1 f1 (x) + λ2 f2 (x) + . . . + λp fp (x),

(2.3)

para todo x ∈ X. Note que não impomos nenhuma restrição sobre as funções
f1 , . . . , fp tal como continuidade, linearidade ou diferenciabilidade. Uma vez
caracterizado F , o problema de regressão corresponde a resolução de um sistema de equações lineares
λ1 f1 (xi ) + λ2 f2 (xi ) + . . . + λp fp (xi ) = yi , ∀i = 1, . . . , n,

(2.4)

que pode ser resolvido, por exemplo, com o método convencional dos quadrados mı́nimos (Bjorck, 1996; Burden e Faires, 2004; Dahlquist e Bjorck, 2008;
Trefethen e Bau III, 1997).
Exemplo 5 (Polinômios Trigonométricos). No caso em que f : X → Y é
uma função periódica com perı́odo T , podemos considerar a famı́lia de funções
1 Nesse

artigo usamos negrito para enfatizar que f (x, λ1 , . . . , λp ), além da variável independente x, depende também dos parâmetros λ1 , . . . , λp .
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paramétricas F descrita pela seguinte equação para parâmetros a0 , a1 , . . . , am
e b1 , . . . , bm :
(
)
(
))
m (
2πix
a0 ∑
2πix
ai cos
f (x, a0 , . . . , am , b1 , . . . , bm ) =
+
+ bi sen
.
2
T
T
i=1
(2.5)
Uma função f que satisfaz (2.5) é linear nos parâmetros a0 , . . . , am , b1 , . . . , bm e,
portanto, é um exemplo linear para abordagem da Situação 1 (Stoer e Bulirsch,
1980). Os parâmetros a0 , . . . , am , b1 , . . . , bm em (2.5) são chamados coeficientes
de Fourier (Dahlquist e Bjorck, 2008). No contexto da Situação 1, se os dados
x1 , . . . , xn são igualmente espaçados e há uma concordância entre n e o número
de parâmetros de modo ser possı́vel obter a igualdade yi = f (xi ), ∀i = 1, . . . , n,
então, os parâmetros em (2.5) podem ser determinados de forma eficiente utilizando a chamada transformada rápida de Fourier (FFT, acrônimo do termo
inglês fast Fourier Transform).
É importante observar que, ao mesmo tempo que a escolha de F simplifica o problema, também pode limitar a capacidade de “aderência” de f ao
conjunto de dados {(xi , yi ) : i = 1, . . . , n} se a escolha de F não for apropriada.
As redes neurais artificiais (RNA), que podem ser vistas como uma abordagem
não-linear para a Situação 1, tem se mostrado eficientes em problemas de regressão devido à sua capacidade de aderência ao conjunto de dados (Hassoun,
1995; Haykin, 2009; Hecht-Nielsen, 1989).
Exemplo 6 (Redes Neurais Artificiais). Uma RNA é um modelo matemático
inspirado no funcionamento do cérebro, cujas unidades de processamento são
os neurônios. O projeto de uma RNA envolve duas etapas:
1. Determinar a topologia da rede, ou seja, como os neurônios estão organizados e interagem entre si.
2. Definir a regra de aprendizado, ou seja, como são ajustados o parâmetros,
referidos como pesos sinápticos.
No nosso contexto, a primeira etapa corresponde a escolha da função f . Por
exemplo, um caso particular de uma rede MLP (acrônimo do termo inglês multilayer perceptron) estabelece um mapeamento f (·, w11 , . . . , wLd , m1 , . . . , mL ) :
Rd → R dado pela seguinte equação para todo vetor x = [x1 , . . . , xd ]T ∈ Rd :


L
d
∑
∑
f (x, w11 , . . . , wLd , m1 , . . . , mL ) =
ml φ 
wlj xj  ,
(2.6)
l=1

j=1
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em que φ denota uma função diferenciável, monótona e limitada (Haykin, 2009;
Vapnik, 1998) tal como tanh e a função logı́stica dada por S(t) = 1/(1 + e−t ).
Os parâmetros w11 , . . . , wLd , m1 , . . . , mL são chamados pesos sinápticos da
RNA. A segunda etapa consiste na aplicação de um método de ajuste não linear
tal como a classe dos algoritmos de retropropagação (Hassoun, 1995; Haykin,
2009; Hecht-Nielsen, 1989). Por exemplo, na classe dos algoritmos de retropropagação, os parâmetros w11 , . . . , wLd , m1 , . . . , mL da rede MLP descrita em
(2.6) são determinados minimizando o erro quadrático médio, denotado por
E := E(w11 , . . . , wLd , m1 , . . . , mL ), sobre o conjunto dos dados de treinamento
{(xi , yi ) : i = 1, . . . , n}, com xi = [x1i , . . . , xdi ]T ∈ Rd e yi ∈ R:


2
n
L
d
∑
∑
1 ∑
E=
yi −
ml φ 
wlj xji  .
n i=1
j=1

(2.7)

l=1

O leitor interessado na teoria e aplicações de RNAs pode consultar (Hassoun,
1995; Haykin, 2009; Mehrotra et al., 1997).

3. Abordagens para o Problema de Classificação
A Situação 2 representa a formulação matemática de um problema de
classificação convencional e é um caso particular da Situação 1, distinguindo-se
pelas restrição adicionais de Y ser um conjunto finito não vazio e que a função
f a ser determinada seja capaz de reproduzir ao máximo os pares ordenados
dados, isto é, a equação2 f (xi ) = yi deve valer para todo i = 1, . . . , n. Tais
restrições podem ser impeditivas para a aplicação direta de um método de
regressão qualquer. Por exemplo, é sabido que um método de interpolação polinomial produz um polinômio p que interpola perfeitamente os pontos (xi , yi ),
isto é, p(xi ) = yi para todo i = 1, . . . , n. Porém, a menos que o polinômio seja
de grau 0, seu conjunto imagem não é finito. Além disso, se restringirmos a
escolha de f à um conjunto de funções F , então, dependendo da escolha de F ,
pode ocorrer que não exita f ∈ F tal que f (xi ) = yi para todo i = 1, . . . , n.
Exemplo 7 (Máquinas de Vetores de Suporte). As máquinas de vetores de suporte (SVM, acrônimo do termo inglês support vector machines) compreende
de observar que a igualdade f (xi ) = yi , ∀i = 1, . . . , n pode ser relaxada
em algumas aplicações, por exemplo, no caso em que os dados apresentados {(xi , yi ) : i =
1, . . . , n} estão sujeitos a erros.
2 Gostarı́amos
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uma classe importante de classificadores com significativo destaque tanto pela
eficiência em situações práticas como pela elegância teórica (Haykin, 2009; Vapnik, 1998, 1999). Embora existam na literatura versões mais gerais, uma SVM
é inicialmente projetada para resolver um caso particular da Situação 2 em que
Y contém apenas dois rótulos, ou seja, um problema de classificação binário.
Nesse contexto, considere um conjunto de dados {(xi , yi ) : i = 1, . . . , n} em
que xi = [x1i , x2i , . . . , xdi ]T ∈ Rd é um vetor coluna e yi ∈ {−1, +1} para
todo i = 1, . . . , n. No caso mais simples, referido como SVM linear, desejase encontrar um hiperplano que divide as classes C1 = {xi : yi = +1} e
C0 = {xi : yi = −1}. Em outras palavras, deseja-se encontrar um vetor de
parâmetros λ ∈ Rd e um parâmetro θ tais que

λT x − θ ≥ ρ, se y = +1,
i
i
λT xi − θ ≤ ρ, se yi = −1,

(3.8)

para todo i = 1, . . . , n. Aqui, o valor ρ > 0 denota a margem de separação
entre as duas classes. O melhor classificador em (3.8) é obtido determinando
λ e θ que maximizam ρ. Com intuito de determinar os parâmetros ótimos,
primeiramente combinamos ambas inequações em (3.8) como
yi (wT xi + b) ≥ 1,

∀i = 1, . . . , n,

(3.9)

em que w = λ/ρ e b = −θ/ρ. Agora, pode-se mostrar que maximizar ρ é
equivalente a minimizar a norma-2 de w. Logo, em teoria, o melhor classificador
é determinado resolvendo o seguinte problema de otimização quadrática
1 T
w w,
2
sujeito à yi (wT xi + b) ≥ 1,

minimize

(3.10)

w

∀i = 1, . . . , n.

(3.11)

Contudo, o problema em (3.10) não admite soluções em muitas situações práticas.
Com efeito, (3.10) possui solução somente se existir um hiperplano que separa
as classes C1 e C0 dos pontos associados aos valores +1 e −1, respectivamente.
Em vista desse fato, considera-se a seguinte modificação de (3.10) na qual são
adicionadas variáveis de folga s1 , . . . , sn que flexibilizam as restrições do pro-
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blema original:
∑
1 T
w w+C
si ,
2
i=1
n

minimize
w

sujeito à yi (wT xi + b) ≥ 1 − si ,
si ≥ 0,

(3.12)
∀i = 1, . . . , n,

∀i = 1, . . . , n.

(3.13)
(3.14)

O parâmetro C em (3.12) controla tanto a complexidade da SVM linear como
o número de pontos não-separáveis pelo hiperplano. Com efeito, por um lado,
grandes valores de C resultam valores pequenos de si . Consequentemente, a
inequações em (3.13) são quase todas satisfeitas. Em outras palavras, há uma
certa confiança na qualidade do conjunto de dados {(xi , yi ) : i = 1, . . . , n}. Por
outro lado, valores pequenos de C são recomendados quando os dados estão
sujeitos a erros e um menor peso deve ser creditado a eles. Por fim, de um modo
intuitivo, uma SVM não-linear é obtida substituindo em (3.12) xi por Φ(xi ),
em que Φ é uma função vetorial (Haykin, 2009; Vapnik, 1998). Na prática,
porém, não é necessário conhecer Φ, mas apenas uma função k : Rd × Rd → R,
chamada kernel, que satisfaz k(x1 , x2 ) = Φ(x1 )T Φ(x2 ) para todo x1 , x2 ∈ Rd .
Apesar das observações apresentadas no inı́cio da seção, um regressor
pode ser aplicado em um problema de classificação da seguinte forma. Dado
um conjunto de pares {(xi , yi ) : i = 1, . . . , n}, suponha que conhecemos um
regressor r : X → Z, tal que r(xi ) ≈ yi para todo i = 1, . . . , n, em que
Y = {ℓ1 , ℓ2 , . . . , ℓL } ⊆ Z. Suponha também que Z é equipado com uma medida
de distância σ, ou seja, σ(z1 , z2 ) ≤ σ(z1 , z3 ) sempre que z1 for mais “próximo”
de z2 que z3 . Por exemplo, podemos considerar σ(z1 , z2 ) = ∥z1 −z2 ∥2 quando Z
for um espaço vetorial Euclidiano. Agora, obtemos um classificador f : X → Y
compondo r com uma função do tipo “argmin”, que retorna o argumento que
minimiza uma certa função. Precisamente, definimos a função f que associa x
à classe ℓi ∈ Y da seguinte forma:
f (x) = argmin σ(r(x), ℓi ).
ℓi ∈Y

(3.15)

Repare em (3.15) que há uma competição entre os rótulos de classe ℓ1 , . . . , ℓL e
o vencedor é aquele mais próximo de f (x) em termos da medida σ. Resumindo,
primeiro obtém-se uma regra funcional f para os pares (xi , yi ) cuja imagem não
é necessariamente restrita a conjunto Y . Posteriormente, verifica-se para cada
ponto da imagem de f qual é o respectivo elemento de Y mais próximo segundo
a medida σ.
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Outra possı́vel abordagem consiste em atribuir um rótulo de classe a um
elemento x ∈ X baseado nos rótulos das classes dos pontos xi e sua respectiva
proximidade à x. A hipótese central desta abordagem é que elementos suficientemente próximos em X possuem o mesmo rótulo de classe. Em contraste
com a abordagem anterior, a competição ocorre no conjunto das caracterı́sticas
e não num conjunto Z que contém Y .
Exemplo 8 (k-Vizinhos Mais Próximos). Um dos classificadores mais conhecidos da literatura que utiliza a similaridade no conjunto das caracterı́sticas
é o k-vizinhos mais próximos (kNN, acrônimo do inglês k-nearest neighbors)
(Duda et al., 2001). Dado uma certa medida de distância σ em X e um inteiro
positivo k ≤ n, o kNN associa à x o rótulo da classe que mais ocorre entre
os k pontos xµ1 , . . . , xµk pertencentes a vizinhança de x limitada pela k-ésima
menor distancia entre x e xj , para j = 1, . . . , n, isto é, os pontos xµi são tais
que σ(x, xµi ) ≤ σ(x, xj ) para todo j tal que j ̸= µi , para i = 1, . . . , k.
Observação 1. O kNN pode depender criticamente da distância adotada para
comparar os elementos de X. Além disso, como esse método requer a comparação da entrada x com todos os dados x1 , . . . , xn , sua aplicação torna-se
lenta quando n é grande e quando o classificador é utilizado repetidas vezes
para diferentes entradas. Nessas situações, um classificador através de (3.15)
pode ser mais indicado.
Por fim, a maioria dos classificadores com fundamentos estatı́sticos executam a classificação de um elemento x baseado no cálculo da probabilidade de
atribuir à classe ℓ ∈ Y dado x ∈ X, ou seja, baseado no cálculo da função de
distribuição condicionada p(ℓ|x) (Vapnik, 1998). Por exemplo, o classificar de
Bayes, também conhecido como regra de decisão posteriori máxima, associa x
a ℓi tal que p(ℓi |x) ≥ p(ℓj |x) para todo ℓj ∈ Y (Ripley, 1996). Neste contexto,
o teorema de Bayes torna-se uma ferramenta útil para estimar p(ℓ|x) via a
seguinte equação
p(ℓ)p(x|ℓ)
p(ℓ|x) =
.
(3.16)
p(x)
Tal como os métodos de regressão, os métodos para se estimar p(x|ℓ) se dividem
em paramétricos e não paramétricos. Os métodos paramétricos assumem que
os valores p(x|ℓi ) seguem uma função de distribuição de probabilidade parametrizada conhecida, tal como a distribuição normal. Assim, o problema torna-se
o de estimar os parâmetros da distribuições assumidas. Por fim, os modelos não
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paramétricos, tal como o nome sugere, são aqueles que não impõem restrições
à forma da função de distribuição condicionada p(x|ℓ). Neste caso, métodos
de estimação de funções de densidade não paramétricos, tal como janela de
Parzen (Duda e Hart, 1973; Duda et al., 2001), são utilizados.

4. Abordagens para o Problema de Agrupamento
No problema de agrupamento, dado apenas um conjunto finito {xi ∈ X :
i = 1, . . . , n}, procuramos uma função f : X → Y , em que Y = {ℓ1 , . . . , ℓL } é
um conjunto com L rótulos. Tal como no problema de classificação, o universo
X também é chamado conjunto das caracterı́sticas. Porém, ao contrário do
problema de classificação, o conjunto dos rótulos é desconhecido a priori no
problema de agrupamento. Portanto, embora semelhantes, as abordagens empregadas nas Situações 2 e 3 são conceitualmente diferentes. Com efeito, essa
interpretação para o problema de agrupamento é também referida na literatura
como problema de classificação não-supervisionado (Xu e Wunsch, 2005).
O problema de agrupamento também pode ser formulado como um problema de particionar o conjunto das caracterı́sticas. Com efeito, tomando
Ci = {x ∈ X : f (x) = ℓi } para i = 1, . . . , L, obtemos subconjuntos disjuntos C1 , . . . , CL que cobrem X, isto é,
L
∪

Ci = X

com Ci ∩ Cj = ∅, ∀i ̸= j.

(4.17)

i=1

Reciprocamente, dados conjuntos C1 , . . . , CL disjuntos que cobrem X, podemos
definir a função f : X → Y através da equivalência f (x) = ℓi ⇐⇒ x ∈ Ci .
Observe que não foi imposto nenhuma restrição aos subconjuntos Ci , tal como
convexidade, ou sobre o valor de L.
Observação 2. Embora semelhantes, a formulação do problema de agrupamento como um problema de particionamento de X permite o desenvolvimento
de técnicas supervisionadas. Por exemplo, os subconjuntos disjuntos que particionam X podem ser determinados com base em algumas amostras de Cj , para
j = 1, . . . , L, além do conjunto finito {xi : i = 1, . . . , n} (Finley e Joachims,
2005; Marcu e Daume, 2005). Nesse artigo, porém, o problema de agrupamento
é considerado apenas conforme exposto na Situação 3.
Uma abordagem relativamente simples para um problema de agrupamento não-supervisionado é formulada assumindo que o conjunto das carac-
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terı́sticas X é equipado com uma medida de distância σ e que o conjunto
dado D = {x1 , . . . , xn } é representativo o suficiente para se obter um particionamento adequado de X. Suponha que existam elementos c1 , . . . , cL ∈ X,
chamados centros dos grupos, tais que
Ci = {x ∈ X : σ(ci , x) ≤ σ(cj , x), ∀j ̸= i},

(4.18)

para cada i = 1, . . . , L. Em outras palavras, o grupo Ci é formado por todos
os elementos de X que estão mais próximos de ci que de cj , para i ̸= j.
Nesse caso, o problema de agrupamento resume-se em encontrar os centros dos
grupos c1 , . . . , cL . Formalmente, os centros dos grupos são definidos como os
elementos que minimizam a qualidade do particionamento de X considerando
o subconjunto D = {x1 , . . . , xn } ⊆ X dado, ou seja, os centros dos grupos são
os elementos c∗1 , . . . , c∗L que resolvem o problema de minimização


L
∑
∑

min
σ(ci , xj ) .
(4.19)
c1 ,...,cL

i=1

xj ∈D∩Ci

Note que xj ∈ D ∩Ci se e somente se o dado xj ∈ D pertence ao grupo Ci . Logo,
∑
o termo xj ∈D∩Ci σ(ci , xj ) em (4.19) fornece a soma das distância entre todos
os elementos xj que pertencem ao grupo Ci . Por fim, esta estratégia produz
uma função f : X → Y = {ℓ1 , . . . , ℓL } dada por
f (x) = ℓi∗

tal que

σ(x, ci∗ ) ≤ σ(x, cj ), ∀j = 1, . . . , L.

Exemplo 9 (k-médias). Considere X = Rd equipado com a medida de distância
σ(x, z) = ||x − z||22 para todo x, z ∈ Rd . O algoritmo k-médias (do inglês
k-means) resolve o problema de minimização em (4.19) com L fixo. Especificamente, o problema em (4.19) pode ser escrito como o seguinte problema de
otimização restrita em que uij ∈ {0, 1} indica a pertinência de xj em Ci , isto
é, uij = 1 ⇐⇒ xj ∈ Ci (Oliveira e Pedrycz, 2007):
minimize

L ∑
n
∑

uij ||ci − xj ||22 ,

(4.20)

i=1 j=1

sujeito à

L
∑
i=1
n
∑

uij = 1,

∀j = 1, . . . , n,

(4.21)

uij ≥ 1,

∀i = 1, . . . , L,

(4.22)

∀i = 1, . . . , L e ∀j = 1, . . . , n.

(4.23)

j=1

uij ∈ {0, 1},
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Em termos gerais, a restrição (4.21) assegura que cada xj pertence à um único
grupo Ci . A restrição (4.22) garante que cada grupo possui pelo menos um
elemento do conjunto de dados D = {x1 , . . . , xn }. Dado uma aproximação
inicial {c1 , . . . , cL } ∈ Rd , um mı́nimo local do problema (4.20)-(4.22) pode ser
determinado como segue: Enquanto não houver mudanças significativas em
c1 , . . . , cL , calcule


1, i = argmin ∥cl − xj ∥2 ,
l=1,...,L
uij =
(4.24)

0, caso contrário,
para cada ı́ndice i e j e atualize os centros dos grupos através da equação
∑n
j=1 uij xj
ci = ∑n
, ∀i = 1, . . . , L.
(4.25)
j=1 uij
Por fim, variações do k-médias inclui, por exemplo, o fuzzy k-médias (no inglês,
fuzzy k-means), em que os conjuntos Ci são fuzzy para todo i = 1, . . . , L (Bezdek, 1981; Oliveira e Pedrycz, 2007). Outras técnicas de agrupamento incluem
os mapas auto-organizáveis de Kohonen (2001) e agrupamentos hierárquicos
(Duda et al., 2001).
Observação 3. Note que a cardinalidade do contra-domı́nio Y , isto é, |Y | = L,
deve ser especificada a priori no k-médias. Por conta disso, alguns pesquisadores entendem que um professor deve fornecer a quantidade de grupos existentes
e, consequentemente, classificam o k-médias como uma técnica de aprendizagem supervisionado. Em oposição à tais pequisadores, acreditamos que a definição do contra-domı́nio Y não é suficiente para classificar o método como
supervisionado. Com efeito, diferente do problema de regressão e classificação,
nada se sabe sobre os valores f (xi ) além de que eles pertencem ao conjunto Y .

5. Considerações Finais
Neste artigo apresentamos algumas ideias gerais que estão presentes em
diferentes abordagens para três tipos de situações das quais frequentemente
nos deparamos ao lidar com um conjunto de dados. São estes: problemas de
regressão, classificação e agrupamento.
Na teoria de aprendizagem de máquina (?Haykin, 2009), problemas de
regressão e classificação surgem no contexto de aprendizagem supervisionado.
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Figura 1: Métodos para aprendizagem supervisionada

A tarefa de classificação pode ser vista como um caso especial de interpolação
cujo o contra-domı́nio Y é um conjunto finito se a igualdade f (xi ) = yi não for
relaxada, isto é, se for não permitido haver erros de classificação nos elementos
x1 , . . . , xn dados. A interpolação, por sua vez, consiste de um caso particular
de regressão. A Figura 1 ilustra a disposição hierárquica dos métodos para
aprendizagem supervisionada discutidos neste artigo.
Em muitos casos o problema de regressão é formulado em termos de
uma famı́lia F de funções paramétricas f ( · λ1 , . . . , λp ). O caso linear pode ser
resolvido usando, por exemplo, quadrados mı́nimos (Bjorck, 1996; Burden e
Faires, 2004; Dahlquist e Bjorck, 2008). Para o caso não linear citamos como
o exemplo a rede neural MLP (Hassoun, 1995; Haykin, 2009; Hecht-Nielsen,
1989). Aparte desta, encontramos na literatura muitos outros modelos não
lineares, tais como a rede de base radial (Haykin, 2009), modelos hı́bridos que
combinam técnicas de aprendizagem de máquina com conjuntos fuzzy (Pedrycz
e Gomide, 2007; Jang, 1993; Esmi et al., 2012), etc.
Os métodos de classificação, embora visto com um caso particular dos
métodos de regressão na Figura 1, possuem um caráter distinto, pois o conjunto
Y assume valores categóricos. Com efeito, revimos a SVM que converte o
problema de classificação binário para um problema de otimização quadrática
restrita (Vapnik, 1998). Outras abordagens envolvem competições ou em X ou
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Figura 2: Métodos para aprendizagem não supervisionada

em Y . Por exemplo, o kNN envolve uma competição em X (Duda et al., 2001).
No segundo, por exemplo, surge da composição de um regressor com a função
argmin conforme (3.15).
Em contraste, a tarefa de agrupamento, apesar de parecida com a de
classificação em termos de formulação, geralmente representa uma abordagem
à apredizagem não-supersionado (Xu e Wunsch, 2005). A Figura 2 apresenta
os métodos de agrupamento no contexto do aprendizado não-supervisionado.
O problema de agrupamento é equivalente a encontrar uma partição C1 , . . . , CL
de X. Uma abordagem relativamente simples, que inclui o método k-médias, é
descrito por (4.19) supondo uma medida de distância σ dada. Por fim, variações
do k-médias inclui, por exemplo, o fuzzy k-médias (no inglês, fuzzy k-means),
em que os conjuntos Ci são fuzzy para todo i = 1, . . . , L (Bezdek, 1981; Oliveira
e Pedrycz, 2007). Outras técnicas de agrupamento incluem os mapas autoorganizáveis de Kohonen (2001) e agrupamentos hierárquicos (Duda et al.,
2001).
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Resumo. Neste trabalho propomos um modelo do tipo Redes de Mapas
Acoplados para estudar um sistema presa-predador no qual a presa é uma
praga e o predador é um agente de controle biológico. Consideramos que a
estratégia de controle biológico da praga é combinada com o uso planejado de
pesticidas. Isto é, o inseticida é utilizado apenas quando a densidade de presas
atinge o limiar de controle. Na ausência do quı́mico, presas e predadores se
movimentam por difusão. No entanto, quando a substância é aplicada, os
indivı́duos têm um comportamento de fuga de sı́tios com altas concentrações
do quı́mico. A substância quı́mica, por sua vez, se espalha por difusão e
pelo vento. Os resultados de simulações mostram que o limiar de presas que
controla a aplicação do quı́mico pode ter grande efeito na dinâmica do sistema
e, portanto, na eficácia do controle da praga.

Palavras-chave: presa-predador; substância quı́mica; rede de mapas
acoplados; dinâmica espaço-temporal; controle biológico.

1. Introdução
Há registros de que o uso de produtos quı́micos no controle de pragas com o intuito de melhorar o rendimento da produção de alimentos ocorre
há mais de 4000 anos (Tracker, 2002). No entanto, o uso de substâncias
quı́micas pode acarretar vários problemas: o desenvolvimento de resistência
por parte de algumas espécies a certos produtos quı́micos o que pode levar ao
uso de substâncias cada vez mais tóxicas, problemas à saúde humana devido
1 adrianefrank@gmail.com
2 dcmistro@gmail.com
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ao acúmulo de resı́duos nos alimentos, extinção de espécies benéficas para a
biodiversidade, poluição de solo e da água, entre outros (Nerio et al., 2010).
Por esses motivos, tem-se buscado formas alternativas para controle de
pragas como, por exemplo, o uso de agentes biológicos, repelentes naturais
como os óleos vegetais (Nerio et al., 2010) e o uso estratégico de pesticidas.
O objetivo não é extinguir a população de pragas (Rodrigues et al., 2013)
mas sim manter a sua densidade em nı́veis que não causem prejuı́zo econômico
ao produtor. Desta forma, vamos estudar a estratégia combinada de controle
biológico da praga com o uso planejado de pesticidas. Isto é, vamos analisar
a dinâmica de um sistema presa-predador-pesticida supondo que o quı́mico
é aplicado apenas nas regiões e nos momentos em que a densidade de presa
(praga) está acima do limiar de controle, isto é, um valor da densidade de
presas no qual medidas de controle devem ser efetivadas para que os prejuı́zos
econômicos não ocorram.
Propomos um modelo do tipo Rede de Mapas Acoplados (RMA) a fim
de analisar a dinâmica espaço-temporal do sistema. Nosso objetivo é analisar a
distribuição espacial e a persistência de presas e predadores quando a estratégia
combinada descrita acima é aplicada.
O trabalho será apresentado da seguinte maneira: na Seção 2, apresentamos a formulação do modelo, as equações que descrevem a fase de dispersão e
reação; os resultados das simulações são apresentados na Seção 3 e finalmente,
reservamos a seção 4 para discussões.

2. Formulação do Modelo
Na formulação de um modelo RMA o espaço é considerado como um
domı́nio bidimensional finito dividido em n×n sı́tios discretos, identificados com
a posição x = (i, j), onde as populações estão distribuı́das. Assim, o espaço e o
tempo são considerados discretos enquanto as variáveis de estado são descritas
por densidades contı́nuas (Solé e Bascompte, 2006). A dinâmica é descrita por
um conjunto de equações a diferenças acopladas através da movimentação entre
os sı́tios.
Vamos supor que o acoplamento acontece entre os vizinhos mais próximos,
de modo que a vizinhança do sı́tio x é Vx = {(i − 1, j), (i + 1, j), (i, j − 1), (i, j +
1)}, chamada de vizinhança de Neumann.
Para cada geração, a dinâmica é composta de duas fases distintas: a
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fase de movimentação e a fase de reação. Durante a fase de movimentação,
uma fração de indivı́duos se locomove para os sı́tios vizinhos enquanto a fração
restante permanece no sı́tio original. Na fase de reação acontecem todas as
interações intra e inter especı́ficas (Hassel et al., 1991).
Para construir o modelo, consideramos as seguintes hipóteses:
– Presas e predadores se movimentam por difusão na ausência do pesticida;
– Ambas espécies fogem para os sı́tios vizinhos em resposta à concentração
da substância quı́mica ;
– A substância quı́mica se dispersa por difusão e por convecção;
– Presas apresentam crescimento dependente da densidade na ausência dos
predadores;
– Predadores dependem exclusivamente da espécie de presas;
– Quando a densidade de presas atinge o limiar de controle em um sı́tio, o
pesticida é aplicado neste sı́tio;
– Ambas espécies decaem em contato com a substância quı́mica;
– O princı́pio ativo da substância se degrada com o tempo.

2.1. Estágio de Dispersão
2.1.1. Movimentação da substância quı́mica
Para a componente de difusão do movimento da substância, consideramos que uma fração constante da concentração do quı́mico , 0 < λ < 1,
é uniformemente distribuı́da entre os quatro vizinhos mais próximos. Vamos
também considerar que o vento sopra da esquerda para a direita do domı́nio
de modo que, a cada etapa de tempo, uma fração 0 < ǫ < 1 da substância
quı́mica é levada pelo vento do sı́tio (i, j) para o sı́tio (i + 1, j). Notemos que
′
λ e ǫ devem satizfazer 0 ≤ λ + ǫ ≤ 1. Assim, ci,j , a concentração da substância
quı́mica no sı́tio (i, j) após o estágio de movimentação na geração t, é dada por
′

ci,j = (1 − λ − ǫ)cti,j +

X
(r,s)∈V(i,j)

λ t
c + ǫcti−1,j ,
4 r,s

(2.1)

onde cti,j representa a densidade da substância quı́mica no inı́cio do tempo t.
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2.1.2. Movimentação de presas e predadores na ausência da substância quı́mica
Supomos que presas e predadores locomovem-se por difusão na ausência
da substância quı́mica, isto é, frações constantes de presas e predadores, µh e
µp , respectivamente, se distribuem uniformemente entre os quatro sı́tios mais
próximos, em cada etapa de tempo. Do ponto de vista macroscópico, o resultado é um fluxo de indivı́duos de sı́tios com altas densidades para sı́tios com
menores densidades. Dessa forma, as equações para as densidades de presas e
predadores no sı́tio (i, j) após a movimentação são
 ′
P
µh
t

htr,s

 hi,j = (1 − µh )hi,j + 4
(r,s)∈V(i,j)
(2.2)
P
µp
′
t

ptr,s

 pi,j = (1 − µp )pi,j + 4
(r,s)∈V(i,j)

onde, hti,j e pti,j são, respectivamente, as densidades de presas e predadores no
sı́tio (i, j) no inı́cio da geração t.
O primeiro termo em cada equação corresponde à densidade de indivı́duos que permaneceu no sı́tio (i, j) após a movimentação e o segundo termo
representa a densidade de indivı́duos que migrou para o sı́tio (i, j) vinda dos
quatro vizinhos mais próximos.
2.1.3.

Movimentação de presas e predadores na presença da substância quı́mica

Quando o pesticida é aplicado em um sı́tio, os indivı́duos fogem da
substância e abandonam o sı́tio. Neste caso, supomos que uma fração de presas
e de predadores, proporcional à concentração do quı́mico, é distribuı́da uniformemente nos quatro sı́tios vizinhos. Assim, cti,j hti,j presas e cti,j pti,j predadores
deixam o sı́tio (i, j) em que foi aplicado pesticida. Do ponto de vista macroscópico, o fluxo lı́quido de indivı́duos se dá na direção de sı́tios com menor
concentração de substância quı́mica.
Essas considerações nos levam às seguintes equações para as densidades
de presas e predadores no sı́tio (i, j) após a movimentação por fuga do pesticida:

ctr,s t
P
′


hr,s ,
 hi,j = (1 − cti,j )hti,j +

(r,s)∈V(i,j) 4
(2.3)
ctr,s t
P

′

t
t

pr,s .
 pi,j = (1 − ci,j )pi,j +
(r,s)∈V(i,j) 4
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2.2. Fase de reação
Durante a fase de reação ocorrem, em cada sı́tio, o crescimento natural
das populações e a mortalidade induzida pela aplicação do pesticida. As presas
crescem segundo a lei de Ricker, isto é, na ausência dos predadores, atingem
sua capacidade suporte K. Os encontros entre as duas espécies beneficiam a
população de predadores e diminuem a população de presas.
Se, no tempo t, a densidade de presas estiver acima do limiar de controle
t
k no sı́tio (i, j), é feita uma aplicação de pesticida fi,j
. A substância quı́mica,
nociva às duas espécies, diminui a densidade de presas e predadores e, por outro
lado, perde sua eficácia exponencialmente.
Assim, a fase de reação é descrita por

′

t+1


 Hi,j = Hi,j exp r 1 −

′

Hi,j
K

!

!!
′

− aPi,j − α1 Ci,j

′
′
′

P t+1 = dHi,j Pi,j exp(−α2 Ci,j ),


 i,j
′
t+1
t
Ci,j
= βCi,j + fi,j
,

′

′

′

,
(2.4)

′

onde, Hi,j , Pi,j e Ci,j são as densidades de presas, predadores e substância
quı́mica, respectivamente, no tempo t e na posição x. r, a, d e K são parâmetros
positivos. r representa a taxa de crescimento intrı́nseca das presas, a o coeficiente de captura (predação) e d é o coeficiente de eficiência de conversão do
predador. α1 e α2 são os coeficientes de mortalidade de presas e predadores
1
devido à presença de quı́mico, sendo que
é a concentração da substância
αi
quı́mica necessária para reduzir significativamente a densidade de presas em
cada iteração. β (0 < β < 1) é a fração do quı́mico que permanece biologicamente ativo, isto é, com poder de matar os insetos. Quanto maior o valor de
β, mais lenta é a degradação natural da substância quı́mica.
′

Hi,j

Vamos adimensionalizar o sistema (2.4) através da mudança de variáveis:
′
′
ci,j
pi,j
′
′
′
e Ci,j =
. Obtemos assim, o sistema
= Khi,j , Pi,j =
a
α1

′
′
′
′
t+1

 hi,j = hi,j exp(r(1 − hi,j ) − pi,j − ci,j ),
′
′
′
pt+1
i,j = bhi,j pi,j exp(−αci,j ),

′
 t+1
t
ci,j = βci,j + gi,j
,

onde b = dK, α =

t
fi,j
α2
t
e gi,j
=
.
α1
α1

(2.5)
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Supondo que se faça uma aplicação de pesticida constante g em todos
os sı́tios do domı́nio, obtemos os seguintes pontos de equilı́brio para o sistema
(2.5):


g
que corresponde à extinção de ambas as
– (h∗0 , p∗0 , c∗0 ) = 0, 0,
1−β
espécies. Neste caso, não há necessidade de continuar a aplicação do
pesticida;


g
g
que corresponde à extinção dos
, 0,
– (h∗1 , p∗1 , c∗1 ) = 1 −
r(1 − β)
1−β
predadores e é biologicamente relevante para g < r(1 − β);
 

!


1
g
1
g
g
g
, r 1− exp α
−
– (h∗2 , p∗2 , c∗2 ) =
exp α
,
b
1−β
b
1−β
1−β 1−β
que corresponde à coexistência de presas e predadores
com aplicação
cons


αg
1
>
tante de pesticida. Este equilı́brio existe para 1 − exp
b
1−β
g
.
r(1 − β)
1.2
1.0

h*

0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

concentração de substância química

Figura 1: Densidade de equilı́brio de presas em função da concentração do
pesticida para os parâmetros r = 1, 9, b = 1, 2, β = 0, 1, λ = ǫ = 0 e α = 0, 1
na presença de predadores (curva cinza) e na ausência de predadores (curva
preta).
Na Figura 1, ilustramos as densidades de equilı́brio de presas h∗1 e h∗2 em
função de g, a concentração de pesticida. Podemos observar que na ausência
de predadores, a densidade de equilı́brio das presas decai linearmente com g.
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Por outro lado, h∗2 cresce com g quando os predadores estão presentes porque
o pesticida também mata os predadores.
A matriz Jacobiana do sistema calculada no ponto (h∗1 , p∗1 , c∗1 ) é


J(h∗1 , p∗1 , c∗1 ) = 


1−r+
0
0

g
1−β

−h∗1

−h∗1

bh∗1 exp(−αc∗1 )
0

0
β



,


g
, λ2 = bh∗1 exp(−αc∗1 ) e λ3 = β. As
1−β
condições | λ1 |< 1 e | λ3 |< 1 são automaticamente satisfeitas. A condição
| λ2 |< 1, equivalente a


g
αg
1
<
,
1 − exp
β
1−β
r(1 − β)
cujos autovalores são λ1 = 1 − r +

é a condição de estabilidade de (h∗1 , p∗1 , c∗1 ). Se a concentração de pesticida for
suficientemente alta, os predadores vão à extinção.
As condições de estabilidade para (h∗2 , p∗2 , c∗2 ) não podem ser obtidas
analiticamente.

3. Simulações
Consideramos um domı́nio 30 × 30 sı́tios com condições de fronteiras
absorventes, isto é, indivı́duos que deixam o domı́nio são desconsiderados. No
tempo inicial não há substância quı́mica.
Na ausência de pesticida, presas e predadores locomovem-se segundo
a movimentação descrita no sistema (2.2). No entanto, se o quı́mico estiver
presente em um sı́tio, os indivı́duos fogem de acordo com (2.3). A substância
quı́mica, quando presente, se dispersa como descrito em (2.1). Ocorre então a
fase de reação, e as equações (2.5) são aplicadas a todos os sı́tios do domı́nio.
Se hti,j > k, isto é, se a densidade de presas for maior que o limiar de controle,
t
t
então gi,j
= 1, caso contrário, gi,j
= 0.
Apresentaremos gráficos da distribuição espacial das espécies bem como
da substância quı́mica. Além disso, também apresentamos gráficos das populações totais em função do tempo. Nos gráficos da distribuição espacial
usamos cores escuras (claras) para representar densidades altas (baixas).
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Em todos os gráficos utilizamos curva contı́nua para representar a densidade de presas, curva tracejada curta para densidades de predadores e curva
tracejada longa para as concentrações de substância quı́mica.
Em todas as simulações fixamos os parâmetros da reação na região de
estabilidade do ponto de equilı́brio de coexistência, r = 1, 9 e b = 1, 2 e consideramos a distribuição inicial de presas em torno de sua densidade máxima
na ausências dos predadores e livre da substância quı́mica, isto é, em torno
de h∗1 = 1. Fixamos ainda, os coeficientes de difusão de presas µh = 0.1 e
de predadores, µp = 0.9 uma vez que as presas, em muitos casos, movem-se
menos que os predadores. Como o tempo em que o quı́mico permanece biologicamente ativo é, em muitos casos, pequeno quando comparado ao ciclo de
vida dos insetos, vamos considerar β = 0, 1.

3.1. Supondo α1 = α2
Nesta seção vamos considerar que os coeficientes de mortalidade das duas
espécies devido ao pesticida são iguais, isto é, α1 = α2 e portanto, α = 1. Além
disso, vamos supor que o vento é lento de modo que a fração do quı́mico que é
levada de um sı́tio para o outro é ǫ = 0, 1. Da mesma forma, assumimos que a
difusão da substância é pequena e tomamos λ = 0, 1.
Vamos desenvolver simulações para analisar os efeitos da densidade inicial de predadores, do limiar de controle e da intensidade do vento sobre a
dinâmica espaço-temporal do sistema.
3.1.1. Efeitos da distribuição inicial dos predadores
Nesta sequência de simulações, vamos analisar os efeitos da densidade
total de predadores inicialmente liberados no habitat sobre a dinâmica do sistema. Desenvolvemos simulações considerando que os predadores são liberados,
na densidade p∗2 , em 5% dos sı́tios, 50% dos sı́tios e 90% dos sı́tios, escolhidos
ao acaso por meio de uma distribuição uniforme.
Os gráficos da Figura 2 apresentam as densidades totais de presas (Fig.
2(a)), de predadores (Fig. 2(b)) e de substância quı́mica (2(c)) em função do
tempo. Além disso, representamos pelas curvas pretas o caso em que liberamos
predadores em 5% dos sı́tios, pelas curvas cinza escuras o caso em que introduzimos predadores em 50% dos sı́tios e pelas curvas cinza claras o caso em que
liberamos predadores em 90% dos sı́tios.
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Figura 2: (a) Densidade total de presas; (b) Densidade total de predadores;
(c) Densidade total de substância quı́mica. Escolhendo os parâmetros r =
1, 9, b = 1, 2, µh = 0, 1, µp = 0, 9, λ = 0, 1, ǫ = 0, 1, β = 0, 1 e k = 1 e
diferentes densidades iniciais de predadores: predadores liberados em 5% dos
sı́tios (curvas pretas), predadores inicialmente em 50% dos sı́tios (curvas cinzas
escuras) e para predadores inicialmente em 90% dos sı́tios (curvas cinzas claras).
Observamos na Figura 2(a) que a população de presas tem um decrescimento devido à presença de predadores e da substância quı́mica. A densidade
total de presas final é menor no caso em que liberamos predadores em 5% dos
sı́tios.
Observando a Figura 2(b) vemos que quando liberamos predadores em
um número menor de sı́tios, sua população atinge nı́veis baixos. No caso em
que a distribuição inicial de predadores se concentra em 90% dos sı́tios, apesar da densidade total de predadores ser maior nos tempos iniciais, à medida
que aumenta a concentração de substância quı́mica sua densidade cai ficando
p´roxima da densidade obtida para o caso de liberação em 50% dos sı́tios.
A Figura 2(c) mostra que o caso em que a densidade total de predadores é
menor, a concentração total de substância quı́mica é maior e consequentemente,
a densidade total de presas é menor, neste caso.
3.1.2. Efeitos do limiar de controle
Vamos analisar agora, os efeitos do valor do limiar de controle sobre a
dinâmica do sistema.
Consideramos a distribuição inicial de predadores igual à densidade de
equilı́brio de coexistência das espécies, p∗2 , em 50% dos sı́tios do domı́nio escolhidos ao acaso. Fixamos os parâmeros λ = 0, 1, ǫ = 0, 1 e variamos o limiar
de controle de pragas.
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A Figura 3 ilustra as densidades totais de presas (curva contı́nua), de predadores (curva tracejada curta) e de substância quı́mica (curva tracejada longa)
para diferentes limiares de controle considerados. Como esperado, quanto menor o limiar de controle, maior é a concentração de pesticida aplicada.

k = 0, 7h∗ ≃ 0, 58

k = h∗ ≃ 0, 83
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Figura 3: Densidade total de presas (curva contı́nua), predadores (curva tracejada curta) e substância quı́mica (curva tracejada longa). Utilizamos os
parâmetros r = 1, 9, b = 1, 2, µh = 0, 1, µp = 0, 9, λ = 0, 1, ǫ = 0, 1, β = 0, 1
e variamos o limiar de controle k. Além disso, consideramos uma distribuição
inicial de predadores em 50% dos sı́tios do domı́nio.

3.1.3. Efeitos da variação da intensidade do vento

Vamos desenvolver simulações com o intuito de analisar os efeitos do
vento sobre a dinâmica espaço-temporal do sistema.
Na Figura 4 ilustramos as densidades populacionais para presas e predadores e a concentração total de substância quı́mica quando ǫ = 0.1 e quando
ǫ = 0.6. Quando a intensidade do vento é maior, os predadores vão à extinção.
Devido ao espalhamento maior de pesticida e extinção de predadores quando
ǫ = 0, 6, são necessárias reaplicações do quı́mico o que faz com que a população
de presas sofra um decrescimento maior.
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Figura 4: Densidade total de presas (curva contı́nua), predadores (curva tracejada curta) e substância quı́mica (curva tracejada longa) para os parâmetros
r = 1, 9, b = 1, 2, µh = 0, 1, µp = 0, 9, λ = 0, 1, β = 0, 1, k = 1 e intensidade
do vento ǫ = 0, 1 e ǫ = 0, 6.

A Figura 5 ilustra as distribuições espaciais de presas antes da aplicação
do quı́mico ((a)-(c)), substância quı́mica ((d)-(f)), de presas após a aplicação do
quı́mico ((g)-(i)) e de predadores ((j)-(l))após a aplicação do quı́mico, para ǫ =
0, 6. Observamos distribuições espaciais heterogêneas para todas as espécies.
Se a intensidade do vento é grande, o espalhamento da substância quı́mica é
rápida.
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Figura 5: (a) − (c) Distribuição espacial de presas antes da aplicação do pesticida; (d)−(f ) Distribuição espacial de substância quı́mica; (g)−(i) Distribuição
espacial de presas depois da aplicação do pesticida para os parâmetros r = 1, 9,
b = 1, 2, µh = 0, 1, µp = 0, 9, λ = 0, 1, ǫ = 0, 6, β = 0, 1 e k = 1. Na primeira coluna representamos a iteração 5, na segunda coluna, a iteração 10 e na
terceira coluna , a iteração 50
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3.2. Efeitos na mortalidade seletiva do quı́mico
Há produtos quı́micos utilizados para o controle de pragas que apresentam um coeficiente de mortalidade maior para as pragas do que para seus
inimigos naturais ou ainda, produtos que sejam mortais somente para as presas.
Assim, vamos realizar simulações para analisar o efeito da mortalidade seletiva
do quı́mico na dinâmica do sistema presa-predador.
A distribuição inicial de predadores é igual à densidade de equilı́brio
de coexistência das espécies, p∗2 , em 50% dos sı́tios do domı́nio escolhidos ao
acaso. Tomamos os parâmetros dentro da região de ciclos de perı́odo 2 para
presas, r = 2, 5 e b = 1, 1. Utilizamos µh = 0, 1, µp = 0, 9, λ = 0, 1, ǫ = 0, 1,
β = 0, 1,k = h∗ e α = 0.
Na Figura 6 comparamos os resultados para α = 1 e α = 0. A densidade
total de predadores é maior para α = 0 enquanto que a concentração total de
quı́mico é menor. A densidade total de presas, porém, continua aproximadamente a mesma. Logo, se consideramos um pesticida seletivo, será necessária
uma concentração levemente menor de substância quı́mica para o controle da
praga.
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Figura 6: (a) Densidade total de presas; (b) Densidade total de predadores
e (c) Concentração total de substância quı́mica para os parâmetros r = 2, 5,
b = 1, 1, µh = 0, 1, µp = 0, 9, λ = 0, 1, β = 0, 1, k = h∗ . Consideramos α = 1
(cruva preta) e α = 0 (curva cinza).

4

Conclusões

Neste trabalho propomos um modelo do tipo Redes de Mapas Acoplados
para estudar um sistema presa-predador no qual a presa é uma praga e o
predador é um agente de controle biológico. Consideramos que a estratégia de
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controle biológico da praga é combinada com o uso planejado de pesticidas.
Isto é, a substância quı́mica é utilizada apenas quando a densidade de presas
atinge o limiar de controle. Além disso, a aplicação do quı́mico é feita apenas
nos sı́tios de alta infestação da praga. Propomos regras para o esquema de
movimentação e de reação e por fim, apresentamos simulações.
Os principais resultados são:
– A densidade de predadores inicialmente liberados tem um efeito importante na dinâmica do sistema. Os predadores, liberados em 50% dos
sı́tios, contribuem para o controle da praga, diminuem as concentrações
de substância quı́mica necessária para o controle (Figura 2). Densidades iniciais de predadores maiores não produzem efeito significativo na
redução de pesticida.
– Quanto menor o limiar de controle considerado, maior é a concentração
de substância quı́mica necessária para o controle da praga e mais rapidamente os predadores vão à extinção. Além disso, esse aumento na
concentração de pesticida pode diminuir as densidades de equilı́brio de
presas (Figura 3).
– De acordo com as simulações desenvolvidas, quanto maior a intensidade
do vento, maior é o espalhamento da substância quı́mica e maior é o
número de sı́tios atingidos pelo quı́mico (Figura 5). Os predadores vão à
extinção e a densidade de equilı́brio das presas diminui (Figura 4).
– Considerando diferentes coeficientes de mortalidade de presas e predadores pela ação do quı́mico, a coexistência das espécies é facilitada e assim,
a concentração de substância quı́mica necessária para o controle é menor
(Figura 6).
Apesar de ser um modelo bastante simples, ele pode ser facilmente modificado para analisar diferentes estratégias como uso integrado de repelentes e
movimentação não local das espécies na fuga da substância quı́mica. As ideias
desenvolvidas neste trabalho podem ser aperfeiçoadas para auxiliar o desenvolvimento de progamas de aplicação de pesticidas nas lavouras e programas de
controle biológico mais eficazes.
Dados os riscos de trabalho com pesticidas em modelos reais (isto é,
testes de campo), o desenvolvimento de simulações antes dos ensaios de campo
podem economizar tempo, recursos e causar menor impacto ambiental.
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