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Prefácio:

Neste vigésimo sétimo volume da revista, publicado em dois
fasćıculos, há significativas contribuições para o conhecimento desta
área interdisciplinar denominada Biomatemática.

Os artigos que se seguem são frutos de um esforço conjunto e da
dedicação dos pesquisadores que acreditam na solução dos proble-
mas atuais e vem exigindo uma maior cooperação entre pesquisa-
dores de áreas diversificadas.

Ao percorrer as páginas desta revista, o leitor irá descobrir abor-
dagens diferenciadas, cujas aplicações se estendem às outras áreas
do conhecimento.

Com o intuito de que todos tenham uma boa leitura e possam
apreciar o que se apresenta nestes dois números da revista, é que o
corpo editorial selecionou estes artigos.

Comissão Editorial – IMECC-UNICAMP.
Campinas, 16/08/2017.
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Índice
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aveia, F.P.B. Amaral, R.D. Mantai & J.A.G. Silva 75

Simulações de endemia em um modelo SIS espaçotemporal, T.Y. Miyaoka,
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Modelagem de risco e perigo de incêndios

florestais com simulações de propagação
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Marcos E. Valle4, Laécio C. Barros5, João F. C. A. Meyer6,

DMA – IMECC – Unicamp, 13.083-859 - Campinas/SP, Brasil.

Resumo. Este trabalho visa modelar o perigo e o risco de incêndios florestais

utilizando duas ferramentas matemáticas distintas: um sistema dinâmico fuzzy

e um classificador do tipo k-NN (k-NN é o acrônimo de k-Nearest Neighbors).

As variáveis de entrada do primeiro são umidade relativa do ar e precipitação

pluvial e a sáıda gera uma série temporal que modela o perigo de incêndios. O

segundo tem como entradas as variáveis geográficas: altitude, tipologia flores-

tal e as distâncias para curso d’água e para estradas mais próximos enquanto

a sáıda é a probabilidade condicional da classe ω1 (que representa a presença

de focos de calor), dado que o padrão de teste xt foi classificado. Esses dois

ı́ndices são utilizados para simular a propagação de incêndios florestais a partir

da metodologia dos autômatos celulares. O estudo é realizado para o Estado do

Acre com informações geo-referenciadas dos anos de 2003 a 2014. A acurácia

do classificador k-NN foi de 84, 3% junto a um conjunto de teste e apenas para

um percentual de 4, 52% de focos de calor ocorridos em 2014 foi atribúıdo

risco zero. A estimativa do risco temporal para o ano de 2014 foi avaliada por

meio de uma classificação binária, na qual obteve-se acurácia de 73, 97% com

área abaixo da curva ROC de 87, 94%. Após a simulação de propagação de

incêndios utilizando os autômatos celulares verificou-se que 62, 86% dos focos

de calor que ocorreram em 2014 pertencem a células que foram atingidas pelo

“incêndio”.

1isaacdbs@yahoo.com.br
2d160909@unicamp.br
3j153852@unicamp.br
4valle@ime.unicamp.br
5laeciocb@ime.unicamp.br
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Palavras-chave: Incêndios Florestais, Classificador k-NN, Sistema Fuzzy,

Autômatos Celulares.

1. Introdução

A floresta amazônica possui grande importância não só para a população

local, mas também para o restante do mundo. Os incêndios florestais que

ocorrem na Amazônia como um todo, são o resultado de severas secas e das

práticas de corte-queima para a limpeza de roçados que muitas vezes se tornam

incontroláveis. O impacto ambiental gerado pelas queimadas atinge a qualidade

do solo e do ar e, consequentemente, a biodiversidade é alterada (Acre, 2010).

A literatura diferencia os conceitos de ı́ndice de risco e perigo de in-

cêndios. Enquanto o primeiro está associado à probabilidade de um incêndio

se iniciar em função da presença e/ou atividades de agentes causadores (nesse

trabalho: altitude, tipologia florestal, distâncias para estrada e curso d’água); o

segundo relaciona-se às caracteŕısticas do material combust́ıvel (caráter perma-

nente) e condições climáticas (caráter variável) - nesse trabalho foram utilizadas

apenas umidade relativa do ar e precipitação pluvial - que predispõem à ignição

do incêndio ou representam dificuldade para a extinção (Brown e Davis, 1973)

.

O objetivo central deste trabalho é modelar o risco e o perigo de incên-

dios: o perigo de incêndio vai ser caracterizado apenas de fatores climáticos e

que denominaremos de risco temporal Rt e o outro depende apenas de variáveis

espaciais e será denominado risco espacial Re. Foi elaborado um estudo de caso

para o Estado do Acre com dados geo-referenciados dos anos de 2003 a 2014.

O trabalho está organizado da seguinte forma: na Seção 2 será discutido

o cálculo do risco temporal de incêndios que envolve um sistema dinâmico

p-fuzzy. Na Seção 3 será discutido o risco espacial que é obtido partir da

classificação realizada por um kNN. A propagação de incêndios florestais será

discutida a partir da metodologia dos autômatos celulares na Seção 4. Em

todas as seções são apresentadas a metodologia e um caso de estudo para o

Estado do Acre. O trabalho termina com as conclusões na Seção 5.
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2. Risco de incêndio temporal e sistema fuzzy

Seja U um conjunto clássico; um subconjunto fuzzy F de U é caracte-

rizado por uma função ϕF : U → [0, 1], denominada função de pertinência de

F , associando a cada x ∈ U o grau de pertinência ϕF (x) de x em F (Barros e

Bassanezi, 2010).

Na teoria de conjuntos fuzzy, as variáveis lingúısticas têm papel impor-

tante. Variável lingúıstica é um substantivo e seus valores são adjetivos. Os

conjuntos fuzzy representam os estados (adjetivos) da variável lingúıstica que,

em geral, são expressos por termos subjetivos como grande, pouco, baixo, entre

outros e modelados por conjuntos fuzzy (Cecconello, 2006).

Um sistema baseado em regras fuzzy, essencialmente, possui quatro com-

ponentes principais: um processador de entrada (ou fuzzificador), uma base de

regras fuzzy, um método de inferência fuzzy e um processador de sáıda (ou

defuzzificador), gerando um número real como sua sáıda (Pedrycz e Gomide,

2007).

O método de inferência utilizado neste trabalho é o de Mamdani e a

defuzzificação foi realizada através do método do Centro de Gravidade(Barros

e Bassanezi, 2010).

O sistema proposto neste trabalho foi baseado no sistema dinâmico p-

fuzzy estudado em Silva (2005), e dado por

Rt+1 = max(0, Rt + ∆(Rt)) (2.1)

onde Rt é o risco temporal no instante t, ∆(Rt) = f(Ut, Pt) é a variação do

risco e f é obtida por um sistema baseado em regras fuzzy, no qual as variáveis

lingúısticas de entrada são a umidade relativa do ar Ut e precipitação pluvial

total diária Pt no instante t, como pode ser visualizado no diagrama da Figura

1.

Umidade Relativa 
do ar (%)

Precipitação 
(mm)

Sistema 
fuzzy

Risco temporal

Ut

Pt

Rt+1
Δ(Rt)

Figura 1: Diagrama em blocos do sistema fuzzy para o risco temporal
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O risco temporal definido dessa forma é um valor real e positivo para

cada t. A seguir, encontra-se estudo para o Estado do Acre a partir desse

modelo.

2.1. Estudo de Caso 1: Estado do Acre

As variáveis lingúısticas de entrada umidade relativa do ar e precipitação

pluvial assumem as classificações: MUITO BAIXA, BAIXA, MÉDIA, ALTA,

MUITO ALTA.

Tanto os suportes dos conjuntos fuzzy para as variáveis lingúısticas

quanto a base de regras do sistema fuzzy foram ajustados a partir de in-

formações fornecidas por especialistas e das informações de umidade, preci-

pitação e focos de calor da cidade de Rio Branco nos anos de 2003 a 2013

(Brasil, 2011; Inpe, 2011). Por simplificação e ausência de um número consi-

derável de estações meteorológicas (o Estado possui apenas três estações me-

teorológicas registradas em Brasil (2011)), os dados climáticos da capital Rio

Branco foram considerados para o Estado do Acre inteiro.

A simulação realizada para validar o ajuste realizado considerou os dados

climáticos e de focos de calor de Rio Branco-AC para os 365 dias do ano de

2014. Após a simulação, a série temporal gerada foi normalizada (norma do

máximo) para que pudesse ser realizada a comparação com o percentual de

focos de calor ocorridos no mesmo peŕıodo. A Figura 2 ilustra esse fato.

0 100 200 300 400
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Tempo (dias)

 

 

Risco temporal
Focos de Calor em 2014

Figura 2: Focos de calor e risco temporal para o ano de 2014.

Para avaliar a qualidade da estimativa do risco temporal, considerou-

se os resultados obtidos como uma classificação binária, na qual, para cada

instante de tempo t, Rt pertence à classe 1 (ω1) se há ocorrência de foco de

calor no dia t e se não há ocorrência de foco de calor no dia t, Rt pertence à

classe 0 (ω0). O verdadeiro positivo (vp) é caracterizado quando Rt pertence
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à classe ω1 e é positivo. Da mesma forma, o verdadeiro negativo (vn) ocorre

quando Rt pertence à classe ω0 e é nulo. Para o falso negativo (fn) temos

Rt = 0 e Rt ∈ ω1 e o falso positivo (fp) possui a caracteŕıstica de Rt > 0 e

Rt ∈ ω0. A Tabela 1 resume essas ideias.

Tabela 1: Classificação utilizada para medir a eficiência do risco temporal

Classificação Risco temporal (Rt) Classe de Rt

Verdadeiro positivo (vp) positivo ω1

Verdadeiro negativo (vn) nulo ω0

Falso positivo (fp) positivo ω0

Falso negativo (fn) nulo ω1
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Figura 3: Curva ROC para o risco temporal

Com essa metodologia, após serem preditos os riscos temporais para

o ano de 2014, obteve-se acurácia=73, 97% e a área abaixo da curva ROC é

0, 8794. As curvas ROC (do inglês Receiver Operator Characteristic) são co-

mumente usadas para apresentar os resultados de problemas de decisão binária

em aprendizado de máquina (Davis e Goadrich, 2006). Quanto mais próximas

de 1 (um) essas duas medidas, melhor o desempenho do classificador. A Figura

3 apresenta a curva ROC obtida.

3. O risco espacial e o problema de classificação

Outro estudo de interesse foi obter um mapeamento Re que associou

variáveis espaciais de um domı́nio Ω ⊂ Rn ao conjunto imagem R tal que para

cada x ∈ Rn, y = Re(x) ∈ [0, 1] é o risco de incêndio espacial associado a
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x. Para atingir esse objetivo, o problema de obter esse mapeamento foi refor-

mulado para um problema de classificação binária e, a partir de informações

geo-referenciadas sobre as variáveis independentes e dependentes, utilizou-se

de técnicas de aprendizado computacional para obter um processo de classi-

ficação eficiente e o risco espacial foi definido como a probabilidade condicional

da classe ω1 (presença de focos de calor) dado que o padrão xt foi classificado.

As variáveis de entrada escolhidas para o classificador são: altitude,

tipologia, distância para curso d’água e distância para a estrada mais próximos,

todas geo-referenciadas. A variável de sáıda é binária e representa a presença

(classe ω1) ou não (classe ω0) de foco na célula considerada.

O diagrama da Figura 4 ilustra o modelo do classificador proposto.

Altitude

Tipologia

Distância para 
curso d’água

Distância para 
estrada

Classificador
Risco 

espacial 
R_e

Figura 4: Diagrama em blocos do classificador

Após a separação dos dados em conjunto de treinamento e teste, realizou-

se o treinamento com o classificador escolhido e averiguou-se o desempenho do

mesmo a partir do cálculo do erro junto ao conjunto de teste. Quanto menor o

erro de classificação junto ao conjunto de teste, melhor será a estimativa do risco

espacial. Efetuou-se a predição da classe para o conjunto completo dos dados

que recobrem o domı́nio Ω, e, assim, obteve-se um mapeamento geográfico do

risco espacial, no qual, para cada ponto da discretização do domı́nio associou-

se a probabilidade condicional em relação à classe ω1 dado que o ponto foi

classificado, o que sugere a seguinte definição.

Define-se aqui o risco incêndio espacial pela Fórmula:

Re = P (ω1|xt) (3.2)

onde P (ω1|xt) é a probabilidade condicional da classe ser ω1 dado que o padrão

xt foi classificado. A probabilidade condicional da Fórmula 3.2 pode ser calcu-

lada pelo teorema de Bayes Webb (2002).
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3.1. Estudo de Caso 2: Estado do Acre

Com a metodologia da seção anterior, foi obtido o risco espacial para o

Estado do Acre. Os mapas geo-referenciados foram obtidos a partir do Zone-

amento Ecológico Econômico do Estado do Acre fornecidos pela Fundação de

Tecnologia do Estado do Acre - FUNTAC. O banco de dados que originou os

conjuntos de treinamento e validação foi obtido a partir do cruzamento de in-

formações geo-referenciadas de uma malha de retângulos (células) que recobre

o Estado do Acre com focos de calor ocorridos nesse Estado no peŕıodo de 2003

a 2013 (Acre, 2010).

Ao realizar testes de classificação com várias técnicas, o classificador que

apresentou melhor desempenho, considerando os dados dispońıveis, foi o clas-

sificador k-vizinhos mais próximos (k-NN do acrônimo k-Nearest Neighbors).

Esse classificador possui aprendizagem baseada em memória e identifica a classe

de um determinado vetor de teste xt a partir do voto majoritário dos k vizinhos

mais próximos de xt (Haykin, 2001).

Em virtude da ocorrência de focos de calor ser diferente entre o leste

e oeste do Estado do Acre, houve a necessidade de separar os dados (conjun-

tos Leste e Oeste) antes do treinamento ser realizado. Para cada um desses

dois conjuntos, separou-se os dados em dois conjuntos: 85% dos dados para o

conjunto de treinamento e 15% para o de teste.

Para estimar o valor ótimo para k utilizou-se, com os dados de treina-

mento, a técnica de validação cruzada com dez pastas (10-fold cross validation)

da seguinte forma: para cada valor de k (k = 1, . . . , 50), obteve-se o Hamming

Loss de validação médio entre os 10 treinamentos. O valor de k escolhido é

aquele que corresponde ao menor valor de Hamming Loss médio. Esse proce-

dimento foi repetido para os dois conjuntos (Leste e Oeste). Os valor ótimo de

kd (no de vizinhos para o conjunto direita) foi igual a 21 com um Hamming

Loss médio de 16, 74% e de ke (no de vizinhos para o conjunto esquerda) foi

igual a 11 com um Hamming Loss médio de 12, 44%.

O risco incêndio espacial é a probabilidade condicional da classe ω1 (que

representa a presença de focos de calor), dado que o padrão de teste xt foi

classificado, que para o classificador k-NN, é dada pela fórmula:

Re = P (w1|xt) =
nviz

k
, (3.3)

onde nviz é o número de vizinhos do padrão xt que estão na classe ω1 e k é o

número total de vizinhos mais próximos Webb (2002).
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Obtidos os valores de ke e kd ótimos, eles foram utilizados para predizer

as classes dos dados do conjunto de teste. O Hamming Loss calculado junto a

esse conjunto foi de 15, 70%. Como a taxa de acerto (acurácia) do classificador

k-NN foi em torno de 84, 30%, pode-se perceber que dadas as condições espaci-

ais de qualquer ponto do domı́nio, consegue-se determinar, com uma boa taxa

de acerto, a ocorrência ou não de foco de calor para o peŕıodo considerado. A

Figura 5b ilustra a predição do risco espacial para todos os dados relativos à

discretização do domı́nio considerado.

a) Total de focos de calor ocorridos no ano de 2014.

b) Risco de incêndio fuzzy obtido para o Estado do Acre.

Figura 5: Mapa de ocorrência de focos de calor e a predição de risco de incêndio

espacial para o ano de 2014.

Para avaliar a estimativa do risco de incêndios, realizou-se a predição do

risco para os 9327 focos de calor que ocorreram durante o ano de 2014 Inpe

(2011). A Tabela 2 apresenta o percentual de focos de calor e do total de células

do domı́nio que apresentam risco espacial zero e maior que 20%. Esses números
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indicam que, de fato, locais com maior risco espacial estão mais propensos à

ocorrência de novos focos de calor.

Tabela 2: Percentuais de focos de calor ocorridos em 2014 e do total de células

do domı́nio

Risco Espacial
Percentual

Focos de Calor Total de Células

Zero 4,52% 48,12%

Maior que 20% 80,5% 29,24%

Nesse trabalho, combinou-se o mapeamento de risco gerado pelo clas-

sificador com a série temporal obtida pela sáıda do sistema fuzzy para gerar

simulações de propagação de incêndios. Para isso, utilizou-se a metodologia de

autômatos celulares cujas regras locais de mudança de estados utilizam os va-

lores de risco temporal (Rt) e risco espacial (Re), conforme descritas nas seções

2 e 3, respectivamente.

4. Modelo de propagação de incêndios com Au-

tômatos Celulares

Os Autômatos Celulares (AC) são representações matemáticas para sis-

temas f́ısicos com espaço, tempo e quantidades f́ısicas discretizados. (Wolfram,

1994).

Um autômato celular consiste em uma malha (ou “vetor”) regular e

uniforme com uma variável discreta em cada śıtio (“célula”). O estado de

um autômato celular é completamente especificado pelos valores das variáveis

em cada célula. A vizinhança de uma célula (xi, yi) é definida como todos os

śıtios imediatamente adjacentes, às vezes inclui ela própria. A evolução de um

autômato é realizada em passos de tempo discretos e o valor de uma variável

em todas as células é atualizado simultaneamente com base nos valores das

variáveis em células na sua vizinhança no passo de tempo anterior dependendo

de um conjunto de regras locais definidas (Wolfram, 1994).

Pode-se representar a composição de um AC como sendo

U = (L,Q,R, f),

onde L é a malha de células, Q o conjunto de estados que cada célula assume,
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R a vizinhança de uma determinada célula e f a regra ou função de transição

local (Adamatzky, 1994).

A malha do AC utilizado nessa tese é bidimensional e retangular e cada

célula x ∈ L será denotada por suas coordenadas (xi, yi) no plano.

Os valores que as células assumem são conhecidas como estados e o

conjunto de estados que uma célula pode assumir é representado por Q. Para

o AC que irá simular a propagação de incêndio consideramos Q = {0, 1, 2, 3}
com significados descritos na Tabela 3.

Tabela 3: Estados das células do AC
0 Vazia

1 Vegetação

2 Queimando

3 Queimada

O domı́nio do AC foi considerado retangular e as células que não perten-

cem geograficamente ao estado do Acre, foram consideradas no estado 0 (zero).

As células do interior e fronteira do estado foram consideradas no estado 1 (um)

exceto aquelas que correspondem aos rios do estado, que também fora conside-

radas no estado 0 (zero) para impedirem a propagação do incêndio. Somente

as células com estado 1(um) evolúıram para os estados 2 (dois) “queimando”

e 3 (três) “queimado”.

Foi considerada vizinhança de Moore, ou seja, que cada célula

ui,j = (xi, yj) possui oito vizinhos v1 = (xi+1, yj+1), v2 = (xi+1, yj−1),

v3 = (xi−1, yj+1), v4 = (xi−1, yj−1), v5 = (xi+1, yj), v6 = (xi−1, yj),

v7 = (xi, yj−1), v8 = (xi, yj+1).

O estado da célula ui,j ∈ Q no instante t é indicado por ut
i,j e o estado da

vizinhança por E(ut
i,j)t = (vt1, ..., v

t
8), pois na vizinhança de Moore cada célula

possui 8 vizinhos. O estado da célula x no próximo instante depende do estado

atual dela e das células vizinhas: ut+1
i,j = f(ut

i,j , E(ut
i,j)) = f(ut

i,j , v
t
1, ..., v

t
8).

4.1. Regras de Mudança de Estado

Para definir as regras de mudança de estado das células do autômato

faz-se necessário definir o risco de incêndio efetivo - Ref . O risco de incêndio

efetivo - Ref (xi, yj , n) - associado à célula (xi, yj) no tempo n é dado pela

fórmula:
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Ref (xi, yj , n) = tL(Re, Rt) = max(0, Re(xi, yj) + Rt(n)− 1) (4.4)

para todo (xi, yj) ∈ Ω e n ∈ {1, . . . , T}. A notação tL representa a norma

triangular (t-norma) de Lukasiewski. Um operador t : [0, 1] × [0, 1] é uma

t-norma se satisfizer as seguintes condições (Barros e Bassanezi, 2010):

1. t(1, x) = x;

2. t(x, y) = t(y, x);

3. t(x, t(y, z)) = t(t(x, y), z);

4. sex ≤ u e y ≤ v então t(x, y) ≤ t(u, v);

Essa t-norma foi escolhida, em particular, para que as células do AC, que

estivessem associadas a riscos espaciais maiores, mudassem de estados primeiro

à medida que o risco temporal aumentasse durante uma simulação com tempo

t ∈ [1, 365].

A mudança do estado “vegetação” para o estado “queimando” de uma

determinada célula (xi, yi) do autômato somente ocorre quando o risco de

incêndios temporal for positivo, ou seja, Rt > 0.

Além disso, se uma célula (xi, yj) encontra-se no estado queimando,

o “fogo” será propagado para outra célula (ui, vj) ∈ E(xi, yj) pertencente a

vizinhança da primeira quando o risco efetivo Ref (ui, vj , n) for maior que c1

(condição de propagação).

Ref (ui, vj , n) > c1 (4.5)

onde c1 é uma constante que está associada à dificuldade de propagação do

fogo em virtude da combinação dos riscos temporal e espacial da célula na

vizinhança.

Além da condição de propagação, apenas um percentual de células

vizinhas serão “incendiadas”, de forma aleatória, a partir da escolha de um

parâmetro limiar. A escolha desse percentual é feita com um parâmetro alea-

tório w((xi, yj)) para cada célula, obtido por uma distribuição uniforme U [0, 1],

e por um parâmetro c2, que nesse trabalho será denominado de limiar de al-

cance. Dessa forma, as células vizinhas incendiadas devem cumprir a condição

w((xi, yj)) < c2.
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A cada iteração, quando tem-se Rt > 0, o algoritmo realiza também a

“queima” aleatória de um percentual das células que satisfazem a condição 4.5.

Os parâmetros c1, c2 ∈ [0, 1] foram determinados pelas simulações computaci-

onais com os dados relativos ao Estado do Acre na subseção 4.2.

O fenômeno dos incêndios ocorrem, com algumas exceções, em um peŕı-

odo do ano espećıfico (peŕıodo menos chuvoso), por isso existe a necessidade de

realizar a mudança de estado de um percentual dos nós no estado “vegetação”

para o estado “queimando” de forma aleatória quando o risco temporal as-

sume um valor diferente de zero, sinalizando que o clima encontra-se proṕıcio

à ocorrência de incêndios.

Para cada célula (xi, yj), a mudança do estado “queimando” para o

estado “queimado” é feita quando p((xi, yj)) < B(Rt(n)) onde p((xi, yj)) é um

parâmetro aleatório com distribuição uniforme U [0, 1] associado a célula (xi, yj)

e B(Rt(n)) é um parâmetro chamado Limiar de Extinção que depende do

risco temporal no instante t. Esse parâmetro B, definido como uma função de

Rt, é dado pela Fórmula 4.6.

B(n + 1) =

{
B(n)− c3 ∗Rt(n) se Rt(n) > 0

B(n) se R(t) = 0
(4.6)

onde c3 é um parâmetro que define uma taxa de redução no parâmetro B, de

uma iteração para a seguinte, em virtude de Rt ser positivo.

Quanto maior o valor de B, mais rapidamente as células que estão no es-

tado “queimando” mudam para “queimado”, isso representa uma extinção mais

rápida do incêndio o que justifica a dependência que B possui em relação ao

risco temporal. Um valor positivo de risco de incêndio indica que as condições

climáticas estão proṕıcias ao ińıcio de novos incêndios e que os incêndios que

estão ocorrendo tendem a se prolongar, se não houver algum controle externo.

Agora a medida que as chuvas começam a ocorrer, o risco começar diminuir e

existe a tendência de focos de incêndio se apagarem, ou seja, B deve parar de

reduzir o seu valor, assumindo o mesmo valor da iteração anterior. A constante

c3 também será determinada na subseção 4.2, onde é realizado um estudo para

o Estado do Acre.

4.2. Estudo de Caso 3: Estado do Acre

As simulações de incêndio florestal para o Estado do Acre foram reali-

zadas com uma malha de 226.267 pontos distribúıdos na região em estudo e
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com dados climáticos e de focos de calor registrados no ano de 2014. Para cada

célula do autômato foi realizada a predição do risco espacial com a metodologia

indicada na seção 3.

Os dados climáticos utilizados foram umidade e precipitação do ano de

2014 para a cidade de Rio Branco-AC (foram considerados os mesmos para o

Estado do Acre inteiro) e, a partir delas, calculou-se o risco temporal fuzzy

pela metodologia aplicada na seção 2. Cada passo de tempo do autômato

corresponde a um dia (24h).

Para determinar os parâmetros c1, c2 e c3 ∈ [0, 1] citados na seção

4, considerou-se o conhecimento prévio das células em que ocorreram os focos

de calor no Estado do Acre durante o ano de 2013. A partir disso, gerou-

se simulações com autômato celular para valores de c1, c3 ∈ [0, 1] e c2 ∈
[0, 0.1] de forma exaustiva, considerando dois parâmetros constantes e variando

o terceiro. Os parâmetros que foram escolhidos são aqueles que maximizam o

percentual de focos de calor “atingidos” pelas células no estado queimando sem

entretanto queimarem todas as células da região oeste do acre que possui risco

espacial muito maior que as demais.

Para esse trabalho, encontrou-se c1 = 0.2 (condição de propagação

(4.5)), c2 = 0.05 (limiar de alcance) e c3 = 0.1 (taxa de decrescimento

do limiar de extinção B) a partir de simulações realizadas com os dados

climáticos e de focos de calor relativos ao ano de 2013, haja vista que o con-

junto que deseja-se realizar as simulações de propagação e estimativa de risco

é relativo ao ano de 2014.

Com esses riscos calculados, o autômato consegue simular a propagação

de incêndios com a aplicação das regras de transição de estados vistas na

subseção 4.1. Dessa forma, os focos de incêndios só afetaram células com risco

espacial positivo e somente serão atingidas no tempo real de ocorrência de

incêndios no Estado do Acre. Os resultados das simulações podem ser verifica-

dos na Figura 6.
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Figura 6: Séries temporais do percentual de focos de calor, risco temporal fuzzy

e percentual de nós “queimando” do autômato.

As Figuras da Tabela 7 apresentam os estados do autômato celular para

diferentes instantes de tempo (em dias). As células na cor branca são consi-

deradas no estado 0 (zero) – vazia– e representam as áreas externas ao estado

do Acre e os principais rios do Estado. As células em verde estão no estado 1

(um) – vegetação – e são as células pasśıveis de mudar para os estados 2 (dois)

– queimando – na cor vermelha e 3 (três) - queimado - na cor cinza.
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a) Estado do autômato em t=230 dias. b) Estado do autômato em t=240 dias.

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550
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Figura 7: Estados dos autômatos nas iterações 230, 240, 250 e 365 do ano de

2014.



Modelagem de Risco e Perigo de Incêndios Florestais ... 15

Ao verificar a ocorrência espacial dos focos de calor em 2014 e o resultado

final da simulação do autômato celular, obteve-se que 62, 86% dos focos de

calor que ocorreram em 2014 pertencem a células que foram atingidas pelo

“incêndio”. A Figura 8 mostra os resultados das simulações. As células em

vermelho representam o estado final das células queimadas durante a simulação

do AC considerando os 365 dias de 2014. Já os pontos em azul representam o

total de focos de calor ocorridos nesse mesmo ano. Pode-se verificar que existem

muito mais células vermelhas do que azuis, isso acontece no fenômeno real,

pois conforme Brown e Davis (1973) quando a floresta é apenas impactada por

incêndio existe uma dificuldade maior de detecção por satélite do que quando

as copas das árvores é afetada.
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Figura 8: Focos de calor ocorridos em 2014 e as células “queimadas” do

autômato celular.

5. Conclusões

O trabalho desenvolvido modela o perigo e o risco de ocorrência de

incêndios por técnicas diferentes. O primeiro está associado à variação dos

fatores climáticos durante um ano completo para estimar o peŕıodo no qual

esse ı́ndice – aqui denominado risco temporal – se torna positivo e começa a

aumentar. O último – denominado aqui de risco espacial – é obtido a par-

tir de um sistema de aprendizado computacional que identificou, baseado em

um histórico de ocorrências de focos de calor, caracteŕısticas f́ısicas do meio

estudado que estão associadas ao fenômeno dos incêndios.
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No risco temporal as informações utilizadas no modelo foram obtidas de

especialistas e de observação da ocorrência dos focos de calor associando-os aos

fatores climáticos. Já no risco espacial, essas associações foram extráıdas dos

dados pelo classificador (aprendizado de máquina). A acurácia do classificador

k-NN foi de 84, 3% e apenas para um percentual de 4, 52% de focos de calor

ocorridos em 2014 foi atribúıdo risco zero.

Em relação ao risco temporal, a estimativa para o ano de 2014 foi avali-

ada a partir de uma classificação binária, na qual obteve-se acurácia de 73, 97%

e o valor da área abaixo da curva ROC foi 0, 8794. Após a simulação de pro-

pagação de incêndios florestais utilizando os autômatos celulares verificou-se

que 62, 86% dos focos de calor que ocorreram em 2014 pertencem a células que

foram atingidas pelo “incêndio”.
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Cecconello, M. S. (2006). Modelagem alternativa para dinâmica populacional:
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1. Introdução

A teoria de conjuntos fuzzy é uma extensão da teoria de conjuntos

clássicos e tem sido aplicada em diversas áreas (Barros et al., 2014; Jafelice

et al., 2005; Mizukoshi et al., 2009; Demico e Klir, 2003; Ponsard e Fustier,

1986; Rouvray, 1997). Utilizamos essa teoria para modelar a incerteza presente

nas variáveis descritas em um problema de recursos h́ıdricos no estado de São

Paulo-Brasil.

A disponibilidade de recursos h́ıdricos vem sendo uma preocupação cons-

tante ao longo da história, se acentuando com a intensa urbanização. O cres-

cimento econômico, acompanhado de forte explosão demográfica, fez com que

muitas regiões no mundo se defrontassem com disponibilidades h́ıdricas insufi-

cientes.

Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), aproximadamente

20% da população mundial não tem acesso à água potável e cerca de 40% não

dispõe de água suficiente para uma estrutura adequada de saneamento básico

e higiene. Em 2050, a depender das taxas de crescimento populacional e das

iniciativas poĺıticas tomadas para minorar a crise, estima-se que a escassez de

água afetará quase 3 bilhões de pessoas (Silva, 2012). Nos páıses em desenvol-

vimento, a demanda por água deverá crescer significativamente, em virtude do

aumento populacional aliado às expansões industriais e agŕıcola.

O Brasil detem cerca de 12% da água doce superficial dispońıvel no

planeta e 28% da disponibilidade nas Américas. Possui ainda, em parte de seu

território, a maior reserva de água doce subterrânea, o Aqúıfero Guarani, com

1,2 milhões de quilômetros quadrados, passando por 7 estados brasileiros além

de se estender por mais 3 páıses (Silva, 2012).

A bacia do Paraná encontra-se na parte meridional do território bra-

sileiro, com uma área de aproximadamente 880 mil quilômetros quadrados e

possuindo a maior demanda por recursos h́ıdricos do páıs, equivalente a 736

m3/s , o que corresponde a 31% da demanda nacional. Esta bacia sedimen-

tar possui aqúıferos de grande importância econômica, como por exemplo, o

aqúıfero Guarani, Bauru, Itararé e Serra Geral (Silva, 2012).

Localizado na porção sudeste do Brasil, o munićıpio de Rio Claro (SP)

tem a exploração de águas subterrâneas implementada principalmente em ro-

chas do subgrupo Itararé. Na região, esta unidade encontra-se relativamente

profunda (de 200m a 500m) e se caracteriza por apresentar baixa produtividade.

Além disso, em porções mais profundas, apresenta alta salinidade (aproxima-
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damente 1000ppm), o que compromete sua qualidade. Esses fatores, junta-

mente com a demanda do abastecimento doméstico, industrial e agropecuário

na região de Rio Claro, conduziram várias empresas do munićıpio a utilizarem

água subterrânea do aqúıfero Rio Claro.

Desta forma, torna-se necessária a realização de estudos mais detalhados

sobre aqúıferos exploráveis, visando principalmente melhorar o seu uso. Em

Oliva (2006), foi realizado um estudo através de um levantamento geof́ısico,

utilizando técnicas de sondagem elétrica vertical e de imageamento elétrico bi e

tri-dimensional (Loke, 2000), para a obtenção de vários parâmetros do solo, tais

como: resistividade, espessura, profundidade e resistência transversal. Neste

estudo, os parâmetros espessura e resistividade do solo foram medidos pois

permitem calcular a resistência transversal, que na literatura é obtida através

do produto entre os dois parâmetros (Henriet, 1975).

A resistência transversal auxilia na identificação de um local adequado

para se perfurar poços com boas vazões, do seguinte modo: quanto mais alto for

o valor da resistência transversal, melhores são as condições para se obter esses

poços (Oliva, 2006). Desse modo, a escolha desses locais torna-se subjetiva e

algumas vezes imprecisa, apesar do custo para perfurar um poço ser bastante

elevado.

Em Oliva (2006), observa-se que as variáveis levadas em consideração são

descritas através de termos lingúısticos, como “valores de resistividade altos,

t́ıpicos de sedimentos predominantemente arenosos...”, “...valores de resistivi-

dade baixos, associados aos siltitos...”, “...os valores de resistividade obtidos

apresentam uma ampla gama de variação...”.

Motivados pela possibilidade de tratar esta subjetividade presente tanto

nos termos lingúısticos utilizados para descrever as variáveis espessura, resisti-

vidade e resistência transversal, quanto no método para escolha do local apro-

priado para se perfurar um poço, propomos um sistema baseado em regras fuzzy

visando auxiliar a escolha de locais adequados para se perfurar um poço com

boa vazão, de modo que essa busca se torne mais precisa e, consequentemente,

o custo será menor.

2. Preliminares

Os conjuntos clássicos são bem determinados, isto é, dado um elemento

qualquer, sabemos dizer se o mesmo pertence ou não ao conjunto estudado.
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A função caracteŕıstica desse conjunto, cuja imagem são os valores 0 e 1, o

descrevem completamente. Mas, com pequenas “perturbações” em elementos

desses conjuntos, pode haver mudança drástica em relação à sua pertinência

ao conjunto.

Exemplificando, considere o seguinte problema encontrado em Demico e

Klir (2003), que consiste em classificar a água por sua profundidade (mı́nimo

de 2m abaixo do ńıvel do mar e máximo de 2m acima do ńıvel do mar).

Observe que para a classificação dada na Tabela 1 a transição de uma

classificação para a outra ocorre de maneira abrupta, isto é, se tomarmos uma

profundidade de 0,24m ela é considerada como inter maré e a profundidade

0,26m é considerada como maré alta, sendo que existe pouca variação entre as

duas.

Tabela 1: Classificação da profundidade da água em metros.

inframaré maré baixa inter maré maré alta supramaré

(−2,−0, 75] (−0, 75,−0, 25] (−0, 25, 0, 25] (0, 25, 0, 75] (0, 75, 2)

Desse modo, neste exemplo vemos que existe uma imprecisão nas fron-

teiras de classificação, obtidas através de conjuntos clássicos.

Em 1965, Loft A. Zadeh introduziu a teoria de conjuntos fuzzy (Zadeh,

1965), ampliando o contradomı́nio da função caracteŕıstica para o intervalo

[0, 1]. Considerando U um conjunto clássico, um subconjunto fuzzy A de U é

caracterizado através de sua função de pertinência, isto é, uma função ϕA(x)

dada por:

ϕA(x) : U → [0, 1].

Com essa definição, um conjunto fuzzy é caracterizado por uma função

que se assemelha a função caracteŕıstica, só que neste caso assume-se valores

no intervalo [0, 1]. Sendo assim, os conjuntos clássicos são um caso particular

de conjuntos fuzzy.

A função de pertinência é interpretada da seguinte forma: Quanto mais

próximo de 0 for o valor que essa função assume, menor será a pertinência deste

elemento ao conjunto. Quanto mais próximo de 1, maior será a pertinência

deste elemento ao conjunto.

Voltando ao exemplo anterior, podemos classificar a profundidade através
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de conjuntos fuzzy, afim de suavizar essas transições, assim como pode ser ob-

servado na Figura 1.

Figura 1: Funções de pertinência para classificações fuzzy da profundidade.

Dentro da teoria de conjuntos fuzzy, trabalhamos com controladores

fuzzy, mais especificamente, com sistema baseado em regras fuzzy (SBRF) que

modelam sentenças do tipo:

“SE a espessura do solo é muito baixa E a resistividade é muito baixa

ENTÃO a resistência transversal é baixa”.

Vejamos então alguns conceitos básicos necessários para trabalhar com

sistemas SBRF.

Um subconjunto fuzzy A de R é chamado de número fuzzy, se satisfaz

as seguintes condições:

1. Para todo α ∈ [0, 1] os conjuntos [A]α = {x ∈ R : ϕA(x) ≥ α}, chamados

de α-ńıveis de A, são não vazios;

2. Todos os α-ńıveis de A são intervalos fechados de R;

3. O conjunto suppA = {x ∈ R : ϕA(x) > 0}, chamado de suporte de A, é

limitado.
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Uma t-norma é um operador t : [0, 1] × [0, 1] → [0, 1] que possui quatro

propriedades (Klement et al., 2000):

1. Elemento neutro: t(1, x) = x para todo x ∈ [0, 1];

2. Comutativa: t(x, y) = t(y, x) para todos x, y ∈ [0, 1];

3. Associativa: t(x, t(y, z)) = t(t(x, y), z) para todos x, y, z ∈ [0, 1];

4. Monotonicidade: se x ≤ u e y ≤ v então t(x, y) ≤ t(u, v).

Uma s-norma é um operador s : [0, 1]× [0, 1] → [0, 1] que possui quatro

propriedades (Klement et al., 2000):

1. Elemento neutro: s(0, x) = x para todo x ∈ [0, 1];

2. Comutativa: s(x, y) = s(y, x) para todos x, y ∈ [0, 1];

3. Associativa: s(x, s(y, z)) = s(s(x, y), z) para todos x, y, z ∈ [0, 1];

4. Monotonicidade: se x ≤ u e y ≤ v então s(x, y) ≤ s(u, v).

Os conectivos lógicos e e ou são modelados pelos operadores mı́nimo e

máximo, respectivamente. O operador mı́nimo é um exemplo de t-norma e

o operador máximo é um exemplo de s-norma, e portanto os operadores dos

conectivos lógicos e e ou são estendidos pelos operadores t-norma e s-norma,

respectivamente.

Uma implicação fuzzy é um operador⇒: [0, 1]×[0, 1] → [0, 1] que satisfaz

três condições (Pedrycz e Gomide, 2007):

1. Reproduz a tabela de implicação clássica;

2. É decrescente na primeira variável, isto é, se x ≥ y então x ⇒ z ≤ y ⇒ z;

3. É crescente na segunda variável, isto é, se ≥ y então x ⇒ z ≥ y ⇒ z.

Operadores da forma (x ⇒ y) =
∨

{z ∈ [0, 1] : t(x, z) ≤ y}, sendo t uma

t-norma e
∨

o supremo, são exemplos de implicações fuzzy, para qualquer que

seja a t-norma escolhida, como é o caso da implicação de Godel, que utiliza a

t-norma do mı́nimo, dada por

(x ⇒G y) =







1, se x ≤ y

0, se x > y
.
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Uma relação fuzzyR sobre um cartesiano U1×...×Un é dado por qualquer

subconjunto fuzzy deste cartesiano, definida pela função de pertinência ϕR :

U1 × ...×Un → [0, 1], sendo que o valor de pertinência desta função representa

o grau com que os elementos da n-upla (x1, ..., xn) estão relacionados, segundo

a relação R.

Baseado no racioćınio aproximado fuzzy - processo onde se pode obter

conclusões a partir de premissas incertas, sendo que essa incerteza é considerada

fuzzy - generalizamos o método dedutivo de modus ponens, obtendo o modus

ponens fuzzy. O objetivo é modelar sentenças do tipo (Barros e Bassanezi,

2006)

(p ⇒ q): “Se x é A então y é B”

Fato “x é A”

Conclusão “y é B”

,

sendo (p ⇒ q) uma proposição fuzzy modelada por uma relação fuzzy em um

cartesiano U × V , cuja função de pertinência é dada por ϕR(x, y) = [ϕA(x) ⇒

ϕB(y)].

Os conjuntos fuzzy A e B são determinados pela equação

ϕB(y) =
∨

x∈U

[ϕR(x, y)tϕA(x)],

onde t é alguma t-norma e
∨

representa o supremo.

Os modus ponens vistos acima são exemplos de um sistema baseado em

regras fuzzy, sendo que neste caso um controlador fuzzy executa as tarefas

dadas por um controlador humano quando as entradas do sistema são dadas

por valores fuzzy.

Os controladores fuzzy são divididos em três etapas: módulo de fuzzi-

ficação, módulo de inferência e módulo de defuzzificação (Barros e Bassanezi,

2006).

1. Fuzzificação. Consiste em modelarmos matematicamente a informação

das variáveis de entrada por meio de conjuntos fuzzy. Para cada variável

de entrada deve ser atribúıdo um termo lingúıstico que representa o estado

desta variável e, a cada termo lingúıstico, deve ser associado um conjunto

fuzzy por uma função de pertinência.

2. Inferência. Esse módulo é divido em dois submódulos, Base de regras e

Inferência fuzzy. A base de regras é composta por proposições fuzzy e
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consiste em catalogar as variáveis e suas classificações lingúısticas. No

processo de inferência fuzzy é onde se definem quais são os conectivos

lógicos usados para estabelecer a relação fuzzy que modela a base de

regras. Este módulo fornece a sáıda fuzzy a ser adotada pelo controlador

a partir de cada entrada fuzzy.

3. Defuzzificação. Em geral, um sistema fuzzy faz corresponder a cada en-

trada fuzzy uma sáıda fuzzy. No entanto, espera-se que a cada entrada

real se faça corresponder uma sáıda real. É nessa etapa que o conjunto

fuzzy de sáıda é transformado em um número real.

A Figura 2 mostra um diagrama de como funciona um SBRF.

Figura 2: Diagrama de um SBRF.

3. Modelo via sistema baseado em regras fuzzy

Devido à caracterização da região em que se encontra o munićıpio de

Rio Claro (SP) e também à demanda de abastecimento doméstico, industrial

e agropecuário, as águas subterrâneas do Aqúıfero Rio Claro passaram a ser

bastante utilizadas. Um incremento muito elevado na exploração desse aqúıfero

pode gerar problemas no suprimento de água e por essa razão se faz necessário

um estudo mais detalhado desse local.

Conforme já citado anteriormente, em Oliva (2006) foi realizado um

estudo através de um levantamento geof́ısico, utilizando técnicas geof́ısicas de

sondagem elétrica vertical e de imageamento elétrico bi e tri-dimensional, para

a obtenção de alguns parâmetros do solo, tais como: resistividade, espessura,

profundidade e resistência transversal.
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Observa-se em Oliva (2006) uma variação de 2,01 m a 36,29 m para a

espessura e a resistividade obtida foi de no máximo 500 ohm.m, considerando

a zona saturada do aqúıfero, ou seja, abaixo do ńıvel da água subterrânea.

Além disso, ressalta-se a importância da resistência transversal, que é

um parâmetro que auxilia na escolha de locais mais oportunos para perfuração

de um poço. Deste modo, tomamos como entrada do sistema os parâmetros

espessura (ESP) e resistividade (RES).

Para a variável ESP foram atribúıdas sete classificações lingúısticas en-

quanto que para a variável RES foram atribúıdas cinco classificações lingúısticas,

que podem ser vistas na Tabela 2. As classificações das entradas ESP e RES

foram modeladas por números fuzzy, cujas funções de pertinência podem ser

vistas na Figura 3.

Tabela 2: Classificação da espessura e resistividade, respectivamente.

Espessura (m)

[2.01 , 7] Muito Baixa (MB)

(7 , 12] Baixa (B)

(12 , 17] Baixa Média (MDB)

(17 , 22] Média (M)

(22 , 27] Média Alta (MDA)

(27 , 32] Alta (A)

(32 , 36,29] Muito Alta (MA)

Resistividade (ohm.m)

≤ 50 Muito Baixa (MB)

(50 , 80] Baixa (B)

(80 , 150] Média (M)

(150 , 250] Alta (A)

(250 , 500] Muito Alta (MA)
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(a) Espessura (b) Resistividade

Figura 3: (a) Funções de pertinência dos conjuntos fuzzy assumidos por ESP.

(b) Funções de pertinência dos conjuntos fuzzy assumidos por RES.

Como o parâmetro resistência transversal auxilia diretamente na escolha

desses locais, então o tomamos como a variável de sáıda do nosso sistema fuzzy,

ao qual foram atribúıdas três classificações lingúısticas (baixa, média e alta),

onde cada uma deve ser entendida, no processo de decisão, da seguinte forma

(Wasques, 2015):

1. Se a sáıda for baixa então as condições para se perfurar um poço com

uma vazão satisfatória não são boas.

2. Se a sáıda for média então as condições para se perfurar um poço com

uma vazão satisfatória requerem uma análise complementar.

3. Se a sáıda for alta então as condições para se perfurar um poço com uma

vazão satisfatória são boas.

As classificações para esta variável são dadas na Tabela 3 e suas funções

de pertinência estão representadas na Figura 4.

Tabela 3: Classificação da resistência transversal.

Resistência transversal (ohm.m2)

(170 - 3500) Baixa (B)

[3500 - 9200) Média (M)

9200 ≥ Alta (A)
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Figura 4: Funções de pertinência dos números fuzzy que modelam os valores

assumidos pela resistência transversal.

Como inferência fuzzy utilizamos o método de Mamdani, que consiste

em uma relação fuzzy binária M entre as entradas (x) e as sáıdas (u). As regras

são agregadas através do operador lógico “ou” que é modelado pelo operador

máximo. Em cada uma das regras o conectivo “e” é modelado pelo operador

mı́nimo. Portanto, a relação fuzzy M é o subconjunto fuzzy determinado pela

seguinte função de pertinência

ϕM (x, u) = max
1≤j≤r

(ϕAj
(x) ∧ ϕBj

(u)),

onde r é o número de regras que compõem a base de regras, Aj , Bj são subcon-

juntos fuzzy da regra j e ϕAj
(x), ϕBj

(u) são os graus de pertinência com que x

e u pertencem aos conjuntos fuzzy Aj , Bj , respectivamente.

Como método de defuzzificação, utilizamos o centro de massa que, para

todo conjunto fuzzy B , é dado por

G(B) =

∫

uϕB(u)du
∫

ϕB(u)du
.

Utilizamos também uma base de regras composta por 35 regras, que são

apresentadas na Tabela 4.
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Tabela 4: Base de regras para o sistema fuzzy no aqúıfero Rio Claro.

ESP/RES Muito Baixo Baixo Médio Alto Muito Alto

Muito Baixo B B B B B

Baixo B B B B M

Médio Baixo B B B B M

Médio B B B M M

Médio Alto B B B M A

Alto B B B M A

Muito Alto B B M M A

4. Análise de dados

O sistema fuzzy proposto foi analisado a partir de dados que foram

obtidos na pesquisa de doutorado publicada em Oliva (2006) e fornecidos pelo

Laboratório de Estudos de Bacias (LEBAC- UNESP - Rio Claro). Considera-

mos 123 dados referentes à Sondagem Elétrica Vertical (SEV) realizada para

a medição dos valores da espessura e resistividade em diferentes locais, que

são identificados por Sev-1, Sev-2,..., Sev-123 e apresentamos alguns deles na

Tabela 5.

Com o objetivo de comprovar que de fato o SBRF pode auxiliar na

escolha de locais para se perfurar poços que possuam vazões satisfatórias, com-

paramos os dados do parâmetro resistência transversal obtido pelo laboratório,

ao qual denotaremos por RT, com as sáıdas obtidas pelo SBRF, ao qual deno-

taremos por RTF.

A classificação de RT é realizada de acordo com a Tabela 3, enquanto que

as classificações para RTF são dadas através da associação do maior grau de

pertinência da sáıda com os conjuntos fuzzy Baixo, Médio e Alto. Por exemplo,

o valor da resistência transversal na Sev-23 é classificado como Baixo, uma vez

que ϕB(2420) = 0, 76 > 0, 24 = ϕM (2420).

Os valores de RT e RTF se encontram na mesma “faixa” de classificação

em 111 dos 123 dados fornecidos, isto é, aproximadamente 90% dos dados

obtidos através do sistema fuzzy e pelo levantamento geof́ısico coincidiram.

Na Figura 5, apresentamos uma comparação entre os gráficos de RT e

RTF para ilustrar os dados obtidos.
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Figura 5: Comparação entre os dados RT e RTF.
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Tabela 5: Resistência transversal (RT) para dados de Oliva (2006) e para o

modelo fuzzy (RTF).

Resistência transversal -

dados de Oliva (2006)

SEV RT classificação

Sev-1 4392,768 Média

Sev-2 1306,032 Baixa

Sev-3 6456,36 Média

Sev-4 4432,206 Média

Sev-5 4585,152 Média

Sev-6 6204,36 Média

Sev-7 7868,756 Média

Sev-8 1856,166 Baixa

Sev-9 4645,26 Média

Sev-10 3691,944 Média

Sev-11 1890,264 Baixa

Sev-12 5931,01 Média

Sev-13 4714,4 Média

Sev-14 7134,56 Média

Sev-15 7904,022 Média

Sev-16 1988,805 Baixa

Sev-17 2782,216 Baixa

Sev-18 3542,016 Média

Sev-19 5497,948 Média

Sev-20 4022,384 Média

Sev-21 542,742 Baixa

Sev-22 2743,604 Baixa

Sev-23 1739,89 Baixa

Resistência transversal -

modelo fuzzy

SEV RTF classificação

Sev-1 6180 Média

Sev-2 1720 Baixa

Sev-3 6180 Média

Sev-4 6180 Média

Sev-5 6180 Média

Sev-6 5480 Média

Sev-7 6160 Média

Sev-8 1870 Baixa

Sev-9 5730 Média

Sev-10 5980 Média

Sev-11 1630 Baixa

Sev-12 6150 Média

Sev-13 6170 Média

Sev-14 6180 Média

Sev-15 6170 Média

Sev-16 4620 Média

Sev-17 5480 Média

Sev-18 5120 Média

Sev-19 6150 Média

Sev-20 6180 Média

Sev-21 1790 Baixa

Sev-22 1920 Baixa

Sev-23 2420 Baixa

Além dos dados apresentados na Tabela 5, tivemos informações de alguns

poços perfurados na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”

(Unesp - Rio Claro), dentre eles, os poços de Sev-141, Sev-146, Sev-281 e Sev-

362. Apresentamos na Tabela 6, as classificações de RT, RTF bem como a

vazão obtida em poços perfurados nesses locais.
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Na mesma Tabela 6 vemos que, em três dos locais indicados a clas-

sificação da resistência transversal de Oliva (2006) com a do sistema fuzzy

coincidiram, inclusive a vazão dos poços ali perfurados.

Podemos observar também que nos poços de Sev-146 e Sev-281 a clas-

sificação de RTF foi Média indicando que uma análise complementar seria

importante para se decidir pela perfuração ou não de um poço, já que a vazão

obtida nesses locais podem não ser as mesmas.

Em particular, no poço de Sev-146, observamos que a sáıda obtida

através do levantamento geof́ısico foi de 9051 ohm.m2. Se fizermos uma classi-

ficação para essa Sev, através dos conjuntos fuzzy proposto em Wasques (2015),

teremos que ϕM (9051) = 0, 57 enquanto que ϕA(9051) = 0, 43.

Em outras palavras, nesse local existe pouca variação entre as per-

tinências aos conjuntos fuzzy Médio e Alto, podendo indicar um candidato

em potencial para que seja perfurado um poço, o que de fato ocorreu.

Por outro lado, o levantamento geof́ısico na Sev-281 possui uma sáıda de

8204 ohm.m2 e que seguindo o mesmo racioćınio anterior temos, ϕM (8204) =

0, 92 e ϕA(8204) = 0, 08 mostrando que, a classificação é Média e que outros

estudos devem ser realizados.

Tabela 6: RTF x RT.

Dado RT RTF Vazão

Sev - 141 Baixa Baixa Baixa

Sev - 146 Média Média Alta

Sev - 281 Média Média Média

Sev - 362 Alta Alta Alta

5. Conclusão

A tomada de decisão para se perfurar um poço através dos dados geof́ısicos

é feita pontualmente e os locais são escolhidos baseados nas regiões que apre-

sentam os maiores valores de resistência transversal. Sendo assim, a escolha do

local para perfuração de um poço se torna subjetiva.

Através de sistemas baseados em regras fuzzy apresentamos um modelo

que pode auxiliar a tomada de decisão de uma forma mais precisa. Com o
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aux́ılio de especialistas da área foram elaboradas a base de regras e as classi-

ficações das variavéis de entrada e sáıda do sistema.

Utilizando o toolbox fuzzy do software MATLAB, pudemos comprovar

que o modelo fuzzy de fato auxilia na escolha de locais mais proṕıcios para

perfurar poços com boa vazão. A classificação da sáıda fuzzy coincidiu com

dados obtidos por levantamento geof́ısico em cerca de 90% daqueles que foram

disponibilizados pelo LEBAC. Dentre eles obtivemos acesso a vazão de quatro

poços que são descritos na Tabela 6.

Classificamos a sáıda RT através da Tabela 3, enquanto que a classi-

ficação da sáıda do sistema fuzzy foi dado pelo maior grau de pertinência aos

conjuntos fuzzy propostos em Wasques (2015). No poço Sev-362 a sáıda RT

foi classificada como Alta assim como a sáıda RTF, confirmando que esse local

possui boas chances de apresentar boa vazão, o que de fato ocorreu.

No poço Sev-141, ambas as sáıdas RT e RTF apresentaram uma classi-

ficação Baixa, que coincidiu com a realidade. Para os outros dois poços a sáıda

RTF apresentou uma classificação Média significando que análises complemen-

tares devem ser realizadas.

Observamos que utilizando a classificação por meio de conjuntos fuzzy,

o grau de pertinência do dado referente a Sev-146 possui pouca variação entre

os conjuntos Média e Alta, indicando que pode ser um bom candidato para

perfuração de poço com uma vazão satisfatória, o que realmente ocorreu.
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Resumo. Neste artigo três métodos de avaliação da carta de controle fo-

ram propostos para avaliar o controle estat́ıstico de qualidade da distribuição

emṕırica das amostras. Foram realizadas 1000 simulações de Monte Carlos,

em cada simulação foram geradas amostras de tamanhos 3, 5 e 7, para cada

uma das nove distribuições de probabilidade utilizadas, em cada uma das dis-

tribuições eram feitos os cálculos da média e mediana de cada amostra gerando

no final uma amostra de tamanho 25 de médias e medianas para cada distri-

buição. Verificou-se que as probabilidades de rejeição das cartas de controle

diminuem com o tamanho amostral independente da distribuição estudada

quando utilizadas as cartas de controle da mediana e média. As probabilida-

des de rejeição das cartas de controle foram menores quando utilizadas as dis-

tribuições simétricas (N(0,1), t(5) e Loǵıstica(0,0,5) do que em relação as dis-

tribuições assimétricas (F(4,25), Weibull(1,0,3), Beta(1,10), chi-quadrado(2),

Gamma(3,7) e log-normal(1,0,6)) independente do tamanho amostral.

Palavras-chave: Carta de controle; Distribuição emṕırica; Confiabili-

dade.

1. Introdução

O Controle Estat́ıstico de Processo (CEP) pode ser descrito como um

conjunto de ferramentas de monitoramento on-line da qualidade. Com tais fer-

ramentas, consegue-se uma descrição detalhada do comportamento do processo,

identificando sua variabilidade e possibilitando seu controle ao longo do tempo,

1leandroricardo est@yahoo.com.br
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através da coleta continuada de dados e da análise e bloqueio de posśıveis cau-

sas especiais, responsáveis pelas instabilidades do processo em estudo (Alencar

et al., 2004).

Na estratégia do CEP, processos são controlados efetuando-se medições

de variáveis de interesse em pontos espaçados no tempo e registrando os resul-

tados em cartas de controle. Inicialmente as cartas de controle foram desenvol-

vidas por Shewhart em 1924. As cartas de controle são as ferramentas princi-

pais utilizadas no controle estat́ıstico de processo e têm como objetivo detectar

desvios de parâmetros representativos do processo, reduzindo a quantidade de

produtos fora de especificações. Sua utilização pressupõe que o processo seja

estatisticamente estável e que a caracteŕıstica em questão seja normalmente

distribúıda (Montgomery, 2004).

As cartas ou gráficos de controle são constitúıdos dos limites inferiores

e superiores de controle e de uma linha central. Se todos os valores marcados

nas cartas de controle estiverem dentro dos limites de controle sem qualquer

tendência e a disposição dos pontos forem aleatórias, o processo é considerado

sob controle. Caso alguns pontos estejam foram dos limites de controle e/ou

apresentem alguma tendência o processo é dito fora de controle (Montgomery,

2004).

Montgomery (2004) relata que existam pelo menos cinco razões para

utilização das cartas de controle: I) são técnicas comprovadas de melhoria da

produtividade; II) são eficazes na prevenção de defeitos; III) evitam ajustes des-

necessários em processo; IV) fornecem informações confiáveis para diagnósticos

do desempenho do processo e V) fornecem informações sobre a capacidade de

processos.

As cartas de controle são bastante utilizadas em várias áreas de estudo,

bem como na indústria farmacêutica (Lima et al., 2006) (Ramos et al., 2006)

(Alencar et al., 2004), nas ciências agrárias (Milan e Fernandes, 2002) (Resende

e Duarte, 2007) (Salvi et al., 2007), na saúde (Berlitz, 2010) (Martins e Penna,

2004), na indústria (Silva e Oliveira, 2005), na indústria aliment́ıcias (Srikaeo

et al., 2005), etc.

2. Objetivos

– Apresentação de um método para avaliação da carta de controle utili-

zando a distribuição emṕırica da amostra.
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3. Metodologia

3.1 Dados

Foi realizado um estudo de simulação com nove distribuições de proba-

bilidades, três distribuições simétricas (N(0,1); t-Student(5) e Loǵıstica(0,0.5))

e seis distribuições assimétricas (Weibull(1,0.3), Beta(1,10); chi-quadrado(2);

F(4,25); Gamma(3,7) e Log-Normal(1,0.6)). Foram realizadas 1000 simulações

de Monte Carlos. Em cada simulação foram geradas amostras de tamanhos

3, 5 e 7 para cada distribuição, para cada amostra foi realizado os cálculos da

média e mediana gerando no final uma amostra de tamanho 25 de médias e

medianas para cada distribuição.

3.2 Carta de controle da mediana

Na proposta da carta de controle da mediana são definidos três limites

inferiores e superiores de confiança, que são expressos nas equações 1, 2 e 3.

LINF1 = Q1− (1, 5AIQ) e LSUP1 = Q3 + (1, 5AIQ) (3.1)

LINF2 = Q1− (0, 75AIQ) e LSUP2 = Q3 + (0, 75AIQ) (3.2)

LINF3 = Q1− (3, 0AIQ) e LSUP3 = Q3 + (3, 0AIQ) (3.3)

onde, Q1, Q3 são o primeiro e o terceiro quartil da amostra, e o AIQ é

a amplitude interquart́ılica da amostra.

Também é produzida a linha mediana que é calculada como sendo a

mediana das medianas ˜̃x, sugerindo assim três propostas de cartas de controle

das medianas definidas por:

Mediana1 : LINF1 < ˜̃x < LSUP1 (3.4)

Mediana2 : LINF2 < ˜̃x < LSUP2 (3.5)

Mediana3 : LINF3 < ˜̃x < LSUP3 (3.6)
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Por fim é gerado o gráfico de controle da mediana onde no eixo das

ordenadas estão os valores da mediana de cada amostra e nas abscissas as

amostras, como ilustra a Figura 1.

Figura 1: Carta de Controle da Mediana.

3.3 Carta de controle da média

Na carta de controle da média são definidos dois limites de controles: o

limite inferior e superior dados por:

LIC = ¯̄x− 3S (3.7)

LSC = ¯̄x+ 3S (3.8)

onde , ¯̄x é a média das médias e S é o desvio padrão das médias de cada

grupo.
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4. Resultados

Observa-se na Tabela 1 o coeficiente de assimetria das distribuições de

probabilidade sugeridas no estudo. Nota-se que entre as distribuições as-

simétricas que apresentou menor coeficiente de assimetria foi a distribuição

Weibull(1,0.3) e o maior a distribuição Log-Normal(1,0.6).

Tabela 1: Coeficiente de assimetria das distribuições de probabilidade em es-

tudo.
Distribuição de probabilidade Coeficiente de assimetria

N(0,1) 0,0000

t-Student(5) 0,0000

Logistica(0,0.5) 0,0000

Weibull(1,.3) 0,8784

Gamma(3,7) 1,1547

B(1,10) 1,5168

Chi-quadrado(2) 2,0000

F(4,25) 2,0349

Log-normal(1,.6) 2,2601

Observa-se que as distribuições com maiores coeficientes de assimetria

(Weibull, Gamma, Beta, Chi-quadrado, F-Snedcor e Log-normal) apresentam

maiores probabilidades de rejeição da carta de controle quando utilizado o

método da média, nas Figuras 2, 3 e 4.

Figura 2: Probabilidade de rejeição da carta de controle da média, mediana 1,

2 e 3 para o tamanho amostral 3.
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Figura 3: Probabilidade de rejeição da carta de controle da média, mediana 1,

2 e 3 para o tamanho amostral 5.

Figura 4: Probabilidade de rejeição da carta de controle da média, mediana 1,

2 e 3 para o tamanho amostral 7.

Observa-se nas Figuras 2, 3 e 4 que à medida que o tamanho da amostra

cresce as probabilidades de rejeição da carta de controle da mediana 1 e da

média diminuem independente da distribuição estudada. Quando avaliada a

carta de controle da mediana 2 não verifica-se nenhum padrão nas probabili-

dades de rejeição das distribuições estudadas, enquanto que para a carta de

controle da mediana 3 não verifica-se nenhum padrão das probabilidades em

relação as distribuições simétricas, enquanto que as distribuições assimétricas

as probabilidades de rejeição da carta de controle diminuem quando o tamanho

da amostra cresce.

Verifica-se nas Figuras 2, 3 e 4 que para tamanhos de amostra 3, 5 e

7, as distribuições simétricas (N(0,1), t-Student(5) e Loǵıstica(0,0.5)) apresen-
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taram em média probabilidades menores de rejeição do que as distribuições

assimétricas quando utilizadas as carta de controle da mediana 1, mediana 3

e média, enquanto que para o método da mediana 2 as menores probabili-

dades de rejeição se deram em relação as distribuições assimétricas (F(4,25),

Weibull(1,0.3), Beta(1,10), chi-quadrado(2), Gamma(3,7) e log-normal(1,0.6)).

Entre as distribuições simétricas as menores probabilidades de rejeição

da carta de controle se deram em relação à distribuição N(0,1) independente

do tamanho amostral e do método da carta de controle utilizada. As maiores

probabilidades de rejeição da carta de controle independente do método utili-

zado se deu em relação à distribuição t-Student(5) para os tamanhos amostrais

3 e 7, já para o tamanho amostral 5 a maior probabilidade foi em relação à

distribuição Loǵıstica(0,0.5), Figuras 2, 3 e 4.

Considerados os tamanhos amostrais 3, 5 e 7, observa-se que entre as

distribuições assimétricas as menores probabilidades de rejeição da carta de

controle se deram em relação à distribuição Gamma(3,7) quando utilizados

os métodos da mediana 1, mediana 3 e média, já quando utilizado o método

da mediana 2 a menor probabilidade de rejeição foi em relação à distribuição

B(1,10), Figuras 2, 3 e 4.

Quando utilizado o método da mediana 1 a maior probabilidade de

rejeição foi em relação à distribuição Weibull(1,0.3), enquanto que para os

métodos da mediana 2 e média foi em relação à distribuição Log-normal(1,0.6).

Quando utilizado o método da mediana 3 as maiores probabilidades se deram

em relação as distribuições chi-quadrado(2), Log-normal(1,0.6) e Weibull(1,0.3)

para os tamanhos amostrais 3, 5 e 7, respectivamente, Figuras 2, 3 e 4.

Na avaliação das distribuições N(0,1) e t-student(5), verifica-se que os

limites de confiança das cartas de controle da mediana 1 e 2 são mas estreitos

do que quando utilizado os métodos da mediana 3 e da média, indicando assim

um maior rigor na avaliação do processo, Figuras 5 e 6.
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Figura 5: Cartas de Controle da mediana 1 (a), mediana 2 (b), mediana 3 (c),

média (d) de uma população N(0,1) de tamanho amostral 3.

Figura 6: Cartas de Controle da mediana 1 (a), mediana 2 (b), mediana 3 (c),

média (d) de uma população t-Student(5) de tamanho amostral 5.
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Observa-se que para as distribuições simétricas N(0,1) e t-Student(5) as

cartas de controle dos métodos das mediana 1 e 2 encontram-se fora de controle,

pois o processo apresenta várias amostras fora dos limites de controle, como

pode ser observado nas Figuras 5 a, 5 b, 6 a e 6 b. Quando utilizados os

métodos da mediana 3 e da média verifica-se que não existe evidência para

rejeição do processo, ver as Figuras 5 c, 5 d, 6 c e 6 d.

Na avaliação da distribuição log-normal(1,0.6) e Weibull(1, 0.3), apre-

sentada nas Figuras 7 e 8, respectivamente, observa-se que as cartas de controle

da mediana 1, 3 e da média indicam um processo em controle, o mesmo não

acontece com o método da mediana 2.

Figura 7: Cartas de Controle da mediana 1 (a), mediana 2 (b), mediana 3 (c),

média (d) de uma população Lognormal(1,0.6) de tamanho amostral 3.
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Figura 8: Cartas de Controle da mediana 1 (a), mediana 2 (b), mediana 3 (c),

média (d) de uma população Weibull(1,0.3) de tamanho amostral 5.

Nas Figuras 7 e 8, verifica-se que a carta de controle da mediana 1

apresentam comportamento semelhante aos métodos da mediana 3 e da média,

indicando que além de ser mais um método mais robusto pode apresentar as

mesmas conclusões dos outros dois métodos.

Utilizando o método de agrupamento de Ward nas probabilidades de re-

jeição das cartas de controle para os tamanhos amostrais de 3, 5 e 7 e utilizando

todas as distribuições de probabilidades em questão verifica-se a formação de

dois grupos de técnicas (mediana 2 um grupo, e mediana 1, 3 e média outro) a

uma distância de 0,2, se a distância for de 0,1 tem-se a formação de três grupos

de técnicas de cartas de controle ( um grupo mediana 3, outro mediana 1 e por

último o grupo formado pelos métodos da mediana 3 e média), Figura 9.
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Figura 9: Agrupamento das técnicas das cartas de controle utilizando o método

de Ward.

5. Conclusões

Embora o gráfico de controle da média seja bastante utilizado na prática,

o método da carta de controle da mediana 1se mostrou, mais eficaz para ava-

liação de processos em qualquer que seja a distribuição de probabilidade. O

método da carta de controle da mediana 2 por ser o método mais rigoroso

do que os demais estudados, pois não apresentou resultados satisfatórios em

relação aos outros métodos. As cartas de controle da mediana 3 e da média

apresentaram resultados similares para a maior parte da distribuições estuda-

das.

As probabilidades de rejeição das cartas de controle diminuem com

o crescimento amostral independente do método utilizado. As distribuições

simétricas apresentaram as menores probabilidades de rejeição da carta de con-

trole independente do método de avaliação do que as distribuições assimétricas.

O método da mediana 1 se mostrou um método alternativo para a carta de con-

trole da média.
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Resumo. A palma forrageira destaca-se como alimento estratégico para os ru-

minantes, e seu cultivo tem potencial de apresentar as maiores produtividades

de fitomassa no Semiárido brasileiro, em condições de sequeiro. Objetivou-se

relacionar o número de cladódio com altura e a idade de planta de (Opuntia

ficus-indica) para diferentes doses de adubo orgânico utilizando o modelo li-

near generalizado com distribuição gamma. Para caracterização morfométrica

da palma utilizou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, com

cinco doses de adubo orgânico (0, 5, 10, 15, 20 Mg ha−1) e quatro repetições.

Foram realizadas, a cada 60 dias após o plantio (DAP), as avaliações de cres-

cimento vegetativo da palma forrageira, através de mensurações de altura de

planta (AP) e número de cladódios por planta (NC). Observou-se aos 360 DAP

que a maior dose do adubo orgâncio promoveu um incremento no número de

cladódios de 73,68% em comparação a ausência de adubação. Verificou-se que

existe uma correlação positiva entre o NC e AP, DAP, respectivamente. O mo-

delo estimado apresentou R2 de 94,34% e AIC de 46,50. A adubação orgânica

incrementa o número de cladódios e altura de planta de Opuntia ficus-indica.

Existe uma relação entre o número de cladódio, altura e idade de planta ex-

plicada pelo modelo linear generalizado com distribuição gamma.
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1leandroricardo est@yahoo.com.br
2nopalea21@yahoo.com.br
3jpemepapb@yahoo.com.br



50 Lucena, Leite & Ramos

1. Introdução

A pecuária representa uma das mais importantes atividades sócio-eco-

nômicas para o Semiárido brasileiro, tendo em vista a diversidade de recursos

naturais presentes em sua área, sendo um dos principais fatores para a garantia

da segurança alimentar das famı́lias rurais e geração de emprego e renda na

região.

Segundo Leite et al. (2014), apesar do enorme potencial da criação de

ruminantes nesta região, os indicadores zootécnicos atuais são muito baixos,

reflexo, principalmente, das carências nutricionais que os animais são subme-

tidos, em razão de fatores como a baixa disponibilidade e qualidade das forra-

gens ao longo do ano, consequência direta da elevada variabilidade das chuvas,

alta evapotranspiração, baixa capacidade de suporte forrageiro das caatingas,

do manejo e aproveitamento inadequado das pastagens, além do reduzido uso

de tecnologias de convivência com as secas. A situação cŕıtica anual de li-

mitações h́ıdricas torna-se mais dramática pela ocorrência de secas periódicas,

com reduções drásticas dos ı́ndices pluviométricos.

O desafio neste ambiente de semiaridez é a adoção de sistemas de produção

animal que sejam sustentáveis no tempo, e que apresentem, também, compe-

titividade, com melhores indicadores zootécnicos e de mérito financeiro. A

produção de forragens constitui um dos maiores desafios tecnológicos enfrenta-

dos pela pecuária de ruminantes praticada na região.

Neste contexto, a palma forrageira destaca-se como alimento estratégico

para os ruminantes, e seu cultivo tem potencial de apresentar as maiores produ-

tividades de fitomassa no Semiárido brasileiro, em condições de sequeiro, sendo

uma das principais estratégias para contornar a sazonalidade de produção de

forragem (Dubeux Jr et al., 2010).

A palma forrageira, devido ao elevado rendimento de fitomassa e adap-

tabilidade às condições edafoclimáticas, vem sendo largamente cultivada na

região semiárida do Brasil, notadamente nas bacias leiteiras, sendo as maio-

res áreas de cultivo encontradas nos Estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco,

Paráıba e Sergipe (Leite et al., 2014).

Sales et al. (2013) constataram produção de 35 ton ha−1 de matéria

seca de palma adubada, colhida aos 710 dias após o plantio, em sequeiro, nas

condições edafoclimáticas do Cariri paraibano, evidenciando que o principal

fator limitante à produtividade desta cactácea não é a chuva e sim a fertilidade

do solo.
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Além de sua importância como forragem, a palma contribui para o aten-

dimento de grande parte da necessidade de água exigida pelos ruminantes, o

que a torna reserva estratégica de água para os animais no peŕıodo seco do ano

(Costa et al., 2009).

Diversas caracteŕısticas morfológicas e estruturais, como altura de planta,

número, ordem e área de cladódios se correlacionam positivamente com a

produção de fitomassa da palma (Silva et al., 2011; Lobão et al., 2011).

Todavia, estudos sobre curvas de crescimento da palma forrageira ainda

são incipientes. O conhecimento das curvas de crescimento de um vegetal

fornece informações muito úteis da viabilidade do cultivo de uma espécie pela

avaliação das taxas de crescimento (Lucena et al., 2016).

2. Objetivos

– Relacionar o número de cladódio com altura e a idade de planta de palma

forrageira (Opuntia ficus-indica) para diferentes doses de adubo orgânico

utilizando o modelo linear generalizado com distribuição gamma

3. Metodologia

3.1 Dados

A pesquisa foi conduzida, em condições de campo, na Estação Experi-

mental Pendência, da Empresa de Pesquisa Agropecuária da Paráıba (EMEPA-

PB), localizada na Mesorregião do Agreste paraibano, Microrregião do Curi-

mataú Ocidental, munićıpio de Soledade, PB (7o 8’ 18” S e 36o 27’ 2” W), com

altitude de 534 m.

Para caracterização morfométrica da palma forrageira utilizou-se o de-

lineamento experimental em blocos casualizados, com cinco doses de adubo

orgânico (0, 5, 10, 15, 20 Mg ha−1) e quatro repetições. A unidade expe-

rimental foi constitúıda de três fileiras de cinco plantas de palma forrageira,

plantadas no espaçamento 1,5 m x 0,30 m. A área útil foi constitúıda pelas

três plantas centrais.

Foi realizada adequação da área, através de limpeza do terreno e grada-

gem com trator de pneus. O plantio da palma forrageira (Opuntia ficus-indica)

cv. Gigante ocorreu em agosto de 2008, com um cladódio por cova, na posição
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vertical, com a parte cortada voltada para o solo, a uma profundidade de 15 cm.

A adubação orgânica foi realizada em cobertura, por ocasião do plantio, em

uma única vez, com esterco caprino curtido, cuja caracterização qúımica apre-

sentou os seguintes resultados: pH(H2O) : 9, 29; P : 1065 mg/dm3; K+ : 3883

mg/dm3; Na+ : 9, 63 cmolc/dm3 ; H+ +Al+3 : 3, 80 cmolc/dm3; Ca+2 : 4, 55

cmolc/dm3; Mg+2 : 3, 80 cmolc/dm3; CTC : 22, 24 cmolc/dm3 e matéria

orgânica: 110,60 g/kg.

Foram realizadas, a cada 60 dias após o plantio (DAP), as avaliações de

crescimento vegetativo da palma forrageira, através de mensurações de altura

de planta (AP) e número de cladódios por planta (NC). Para altura da planta,

considerou-se o comprimento desde a extremidade do cladódio mais alto até o

ńıvel do solo, sendo utilizado fita métrica. Foi realizada a contagem de número

de cladódios.

3.2 Modelos lineares generalizados

Os modelos lineares generalizados foram introduzidos por Nelder e Wed-

derburn (1972). Os modelos lineares generalizados apresentam uma carac-

teŕıstca em que a variável resposta tenha distribuição de probabilidade per-

tencente a classe de famı́lia exponencial. Seja Y1, Y2, ..., Yn variáveis aleatória

independentes, cada uma com função de densidade de probabilidade definida

pela seguinte forma:

f(yi; θi;φ) = exp{φ{yiθi − b(θi)}+ c(yi, φ)} (3.1)

Se Yi apresenta a forma acima denominamos de classe de famı́lia expo-

nencial. Pode-se mostrar sob as condições usuais de regularidade

E

{

δlogf(Yi; θi, φ)

δθi

}

= 0

e

E

{

δ2logf(Yi; θi, φ)

δθ2i

}

= −E

[{

δlogf(Yi; θi, φ)

δθi

}2]

que, E(Yi) = µi = b′(θi) e V ar(Yi) = φ−1V (µi), onde V (µi) =
dµi

dθi
é a

função de variância e φ−1 > 0(φ > 0) é o parâmetro de dispersão.
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Os modelos lineares generalizados são definidos pela equação (3.1) e pela

parte sistemática

g(µi) = ηi

onde, ηi = X
′

iβ é o preditor linear, β = (β1, β2, ..., βp)
′

, p < n, é um

vetor de parâmetros desconhecidos a serem estimados, Xi = (xi1, xi2, ..., xip)
′

representa os valores das variáveis explicativas e g(.) é uma função monótona

e diferenciável, denominada função de ligação (Paula, 2004).

A estimação dos parâmetros em um modelo linear generalizado é defi-

nida pela maximização da função de log-verossimilhança, que é o logaritmo do

produtório da função de densidade de probabilidade definida na equação (3.1),

ou seja,

L =
n
∑

i=1

logf(Yi; θi, φ) =
n
∑

i=1

{

φ{yiθi − b(θi)}+ c(yi, φ)

}

(3.2)

porém a solução dessa maximização desta função depende da utilização

de métodos númericos, como o método de Newton-Raphson (Paula, 2004).

Aplicando o método de Newton-Raphson tem-se que a estimação dos parâmetros

é definida por:

β̂m+1 = (X
′

WmX)−1X
′

Wmzm (3.3)

em que m=0,1,2,... é o passo iterativo, β̂m+1 é a estiva dos parâmetros

na iteração m, X é a matriz dos valores da variáveis explicativas, W é a matriz

de peso que muda a cada paso do processo iterativo e z é vetor ajustado da

variável dependente na m-ésima iteração (Paula, 2004).

A qualidade do ajuste de um modelo linear generalizado é avaliada

através da função desvio definida por:

D(y; µ̂) = 2

n
∑

i=1

{yi(θ̃i − θ̂i) + (b(θ̂i)− b(θ̃i))} (3.4)

em que θ̂i = θi(µ̂i) e θ̃i = θi(µ̃i) são as estimativas de máxima verossi-

milhança de θ para os modelos com p parâmetros (p < n) e saturado (p = n),

respectivamente. Tem-se ainda que µ̂i = g−1(η̂i) onde η̂i = X
′

i β̂ e µ̃i = yi.
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Para avaliar a adequação do modelo linear generalizado foi utilizado o

coeficiente de determinação do modelo (R2)e o critério de informação de Akaike

(Akaike, 1974).

O coeficiente de determinação do modelo é expresso pela razão entre a

soma de quadrado do modelo (SQM) e a soma de quadrados total (SQT), ou

seja,

R2 =
SQM

SQT
= 1−

SQR

SQT
= 1−

∑n

i=1
(Yi − Ŷi)

2

∑n
i=1

(Yi − Ȳi)2
(3.5)

O critério de informação de Akaike (AIC) definido por

AIC = nlog{D(y; µ̂)/n}+ 2p (3.6)

onde, D(y; µ̂) =
∑n

i=1
(Yi − Ŷi)

2.

3.3 Função de distribuição Gamma

Seja Y uma variável aleatória com distribuição gamma de média µ e

coeficiente de variação φ− 1
2 , denotamos Y ∼ G(µ, φ) cuja função de densidade

de probabilidade é expressa por:

f(yi;µ, φ) =
1

Γ(φ)

(φy

µ

)φ

exp
(

−
φy

µ

)

d(logy) (3.7)

logo, a função de densidade de probabilidade da gamma na forma da

famı́lia exponencial é dada por:

f(yi;µ, φ) = exp

[

φ
{(−y

µ

)

− logµ
}

− logΓ(φ) + φlog(φy)− logy

]

(3.8)

onde, y > 0, φ > 0, µ > 0 e a função Γ(φ) é dada por:

Γ(φ) =

∫ ∞

0

tφ−1e−tdt

utilizando a integração por partes, tem-se que Γ(φ) = (φ− 1)!

Sejam Y1, Y2, ..., Yn variáveis aleatórias independentes tais que Yi ∼

G(µi, φ). Suponha ainda que g(µi) = ηi com ηi = X
′

iβ, Xi = (xi1, ..., xip)
′

um vetor com valores das variáveis explicativas e β = (β1, ..., βp)
′

o vetor de

parâmetros. Utilizando a função de ligação µi = ηi tem-se que a estimativa

dos parâmetros β é dado por:
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βm+1 = (X
′

WmX)−1X
′

Wmzm (3.9)

onde, m = 0, 1, ... é o passo da iteração, z = η + W− 1
2V − 1

2 (y − µ),

η = (η1, ..., ηn)
′

, y = (y1, ..., yn)
′

, µ = (µ1, ..., µn)
′

, V = diag{µ1, ..., µn} e

W = diag{w1, ..., wn} com wi =

(

dµi
dηi

)2

µi

4. Resultados

Verifica-se na Tabela 1 os valores das médias, desvio padrão e coeficiente

de variação do número de cladódio por planta de Opuntia ficus-indica para as

diferentes doses de adubo orgânico.

Tabela 1: Medidas descritivas do número de cladódio por planta de Opuntia

ficus-indica submetidas as diferentes doses de adubo orgânico em diferentes

peŕıodos de avaliação (DAP)
Número de cladódio

Dose 0 Mg ha−1 Média Desvio padrão Coeficiente de Variação

60 DAP 0,63 0,25 0,40

120 DAP 0,75 0,29 0,39

180 DAP 1,50 0,41 0,27

240 DAP 3,00 0,82 0,27

300 DAP 4,13 0,63 0,15

360 DAP 4,75 0,87 0,18

Dose 5 Mg ha−1

60 DAP 0,38 0,48 1,27

120 DAP 0,63 0,95 1,51

180 DAP 1,75 0,87 0,49

240 DAP 3,13 2,09 0,67

300 DAP 4,25 2,50 0,59

360 DAP 6,25 2,53 0,41

Dose 10 Mg ha−1

60 DAP 0,75 0,96 1,28

120 DAP 1,38 0,95 0,69

180 DAP 1,88 0,48 0,26

240 DAP 3,00 0,41 0,14

300 DAP 4,63 1,18 0,26

360 DAP 7,25 3,20 0,44

Dose 15 Mg ha−1

60 DAP 0,75 0,65 0,86

120 DAP 1,00 0,41 0,41

180 DAP 3,00 1,22 0,41

240 DAP 4,13 0,85 0,21

300 DAP 6,25 1,44 0,23

360 DAP 7,88 4,15 0,53

Dose 20 Mg ha−1

60 DAP 0,63 0,63 1,00

120 DAP 1,00 1,00 1,00

180 DAP 3,38 1,18 0,35

240 DAP 4,00 1,35 0,34

300 DAP 6,50 2,27 0,35

360 DAP 8,25 2,40 0,29

Na Tabela 1 observa-se aos 360 DAP que a maior dose do adubo orgâncio
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promoveu um incremento no número de cladódios de 73,68% em comparação

a ausência de adubação.

Verifica-se na Tabela 2 os valores das médias, desvio padrão e coeficiente

de variação da altura de planta de Opuntia ficus-indica para as diferentes doses

de adubo orgânico.

Tabela 2: Medidas descritivas da altura de planta de Opuntia ficus-indica sub-

metidas as diferentes doses de adubo orgânico em diferentes peŕıodos de ava-

liação (DAP)
Altura de Planta

Dose 0 Mg ha−1 Média Desvio padrão Coeficiente de Variação

60 DAP 25,50 5,40 0,21

120 DAP 29,63 4,50 0,15

180 DAP 29,88 9,49 0,32

240 DAP 50,25 15,52 0,31

300 DAP 64,38 12,86 0,20

360 DAP 74,63 15,11 0,20

Dose 5 Mg ha−1

60 DAP 25,25 8,85 0,35

120 DAP 27,63 11,80 0,43

180 DAP 38,50 12,07 0,31

240 DAP 46,00 18,01 0,39

300 DAP 51,30 20,67 0,40

360 DAP 73,25 6,22 0,08

Dose 10 Mg ha−1

60 DAP 32,25 8,17 0,25

120 DAP 31,63 11,44 0,36

180 DAP 31,00 7,07 0,23

240 DAP 41,38 11,26 0,27

300 DAP 49,50 12,01 0,24

360 DAP 70,63 16,71 0,24

Dose 15 Mg ha−1

60 DAP 29,00 4,20 0,14

120 DAP 32,13 4,59 0,14

180 DAP 44,00 4,95 0,11

240 DAP 57,13 10,14 0,18

300 DAP 72,00 9,57 0,13

360 DAP 87,25 17,27 0,20

Dose 20 Mg ha−1

60 DAP 25,13 5,30 0,21

120 DAP 28,75 7,03 0,24

180 DAP 43,13 6,39 0,15

240 DAP 54,38 22,10 0,41

300 DAP 70,88 26,72 0,38

360 DAP 89,63 12,33 0,14

Na Tabela 2 observa-se aos 360 DAP que a maior dose do adubo orgâncio

promoveu um incremento na altura de planta de 20,10% em comparação a

ausência de adubação.

Verifica-se que a maior média do número de cladódio se deu quando

utilizado a dose de 20 Mg ha−1, enquanto que a menor média foi relacionada

a dose de 0 Mg ha−1 (Tabela 1). Para a altura de planta observa-se que as

maiores médias foram atribuidas as maiores doses, enquanto que as menores

médias ocorreram com as menores doses de adubo (Tabela 2).
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Na Tabela 3 verifica-se que existe uma correlação positiva entre o NC e

AP, a medida que a planta aumenta sua altura aumenta o número de cladódio,

NC e DAP, quanto maior a idade da planta maior o número de cladódio. Nota-

se ainda que não existe uma correlação entre NC e ADUB.

Tabela 3: Matriz de correlação entre o número de cladódio (NC), altura de

planta (AP), idade (DAP) de Opuntia ficus-indica e dose de adubo orgânico

(ADUB)
AP DAP ADUB

NC 0,97(p < 0, 0001) 0,93(p < 0, 0001) 0,25(p = 0, 1899)

AP 0,92(p < 0, 0001) 0,16(p = 0, 3858)

DAP 0,00(p = 1, 0000)

Verifica-se na Figura 1, que os valores estimados do NC utilizando dose

de adubo 0 Mg ha−1 estão bem próximos do valores observados, sugerindo uma

relação bastante considerável entre NC e AP. Observa-se ainda que o poder de

explicação (R2) dessa relação foi da ordem de 97,4% e o critério de informação

de Akaike (AIC) foi de 11,206, sugerindo uma boa adequação do modelo.
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NC= −1,63+0,098AP  R²=97,4%  AIC=11,206

Figura 1: Relação entre o número de cladódio e a altura de planta Opuntia

ficus-indica na ausência de adubação orgânica (0 Mg ha−1).

Utilizando a dose de adubação de 5 Mg ha−1, (Figura 2), observa-se que

os valores estimados estão quase alinhados aos valores observados indicando

uma boa adequação (R2 = 98, 1% e AIC=1,74) desse modelo.
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NC= −2,85+0,127AP  R²=98,1%  AIC=1,74

Figura 2: Relação entre o número de cladódio e a altura de planta Opuntia

ficus-indica utilizando dose de adubação orgânica 5 Mg ha−1.
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NC= −3,48+0,155AP  R²=96,2%  AIC=19,29

Figura 3: Relação entre o número de cladódio e a altura de planta Opuntia

ficus-indica utilizando dose de adubação orgânica 10 Mg ha−1.
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Na Figura 3 observa-se que para alturas de plantas inferiores a 40 cm as

estimativas do número de cladódio geradas pelo modelo não foram satisfatórias,

já quando a planta atinge uma altura superior a 40 cm os ajustes passaram a

ser quase idênticos aos observados. Nota-se ainda que a relação entre número

de cladódio e altura de planta a dose de adubação de 10 Mg ha−1 apresentou

R2 = 96, 2% e AIC=19,29.

Utilizando a dose de adubação de 15 Mg ha−1 observa-se na Figura 4

que a relação entre o número de cladódio e a altura de planta foi a que mais

apresentou semelhança entre os valores observados e os ajustados. Nota-se

ainda que tal relação apresentou o maior poder de explcação (R2 = 99, 3%) e

menor AIC =0,35 que as demais relações supracitadas.
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NC= −2,98+0,128AP  R²=99,3%  AIC=0,35

Figura 4: Relação entre o número de cladódio e a altura de planta Opuntia

ficus-indica utilizando dose de adubação orgânica 15 Mg ha−1.

Quando avaliado a dose de adubação de 20 Mg ha−1, nota-se uma ótima

relação entre número de cladódio e altura de planta (Figura 5). Tal relação

apresentou alto poder de explicação (R2 = 98, 7%) e baixo AIC =3,18.
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Figura 5: Relação entre o número de cladódio e a altura de planta Opuntia

ficus-indica utilizando dose de adubação orgânica 20 Mg ha−1.
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Figura 6: Relação entre o número de cladódio, altura de planta e idade de

Opuntia ficus-indica.
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Na Figura 6 observa-se a relação entre o número de cladódio, altura e

idade da planta. Nota-se que os valores estimados pelo modelo linear generali-

zado com distribuição gamma estão bem semelhante aos valores observados.

A relação entre o número de cladódio (NC), altura de planta (AP) e

idade (DAP) de Opuntia ficus-indica pode ser explicada através da equação

4.10

NC = −2, 05 + 0, 09AP + 0, 005DAP (4.10)

O modelo supracitado apresentou coeficiente de adequação de 94,34% e

critério de informação de Akaike de 46,50. Utilizando esses dois critérios de

adequação do modelo R2 e AIC, pode-se dizer que existe uma relação bastante

adequada para explicar o número de cladódio em função da altura de planta e

da idade de Opuntia ficus-indica independente da dose de adubação orgânica.

5. Conclusões

A adubação orgânica incrementa o número de cladódios e altura de

planta de Opuntia ficus-indica, podendo ser recomendada como prática de ma-

nejo desta cultura. Existe uma relação entre o número de cladódio, altura

e idade de planta explicada pelo modelo linear generalizado com distribuição

gamma.
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cochenilliferar. Biomatemática, 26:39–52.
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Resumo. Neste trabalho, apresenta-se um modelo matemático epidemiológico

de tempo discreto, formado por Equações de Diferenças Finitas, com o obje-

tivo descrever e analizar a dinâmica da epidemia de Hanseńıase no Munićıpio

de Codó-MA. Arpesenta-se, também, a situação atual da doença no Mundo,

no Brasil e em Codó. Como embasamento teórico, mostra-se o modelo epide-

miológico SI(Sust́ıvel-Infectado) escrito através das equações de diferenças fi-

nitas como modelo matemático determińıstico de tempo discreto. Finalmente,

apresenta-se uma Modelagem Matemática da Hanseńıase para o munićıpio de

Codó através de uma equação loǵıstica discreta com o intuito de descrever e

avaliar a dinâmica da epidemia da doença, bem como fazer projeções para a

população de infecciosos do munićıpio, com dados compreendidos no peŕıodo

entre 2001 a 2014.

Palavras-chave: Modelagem; Epidemiologia; Hanseńıase.

1. Introdução

Segundo Eidt (2004) a hanseńıase é uma doença infectocontagiosa de

evolução crônica causada pela bactéria chamada Mycobacterium leprae. Esta
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3raimundo.marcolino@ifma.edu.br
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doença se manifesta, principalmente, por lesões cutâneas com diminuição de

sensibilidade térmica, dolorosa e tátil. A mesma aparece mencionada na B́ıblia

com o nome de Zardoth e traduzida para o grego por lepra ou escamas (Bald,

1993). A denominação lepra foi trocada para hanseńıase em homenagem ao

médico norueguês Gerhard Henrick Armauer Hansen (1841-1912) conhecido

pela identificação do Mycobacterium leprae como o agente causador da lepra

em 1873 conforme (Brasil, 2015).Em 1986 foi apresentada a primeira proposta

de eliminação da hanseńıase até o ano 2000. Em 1991 a hanseńıase passou a ser

vista como problema de saúde pública, bem como definida a meta de menos de

1 caso por 10 mil habitantes. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)

o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranque de páıses com maior incidência e o

segundo lugar na prevalência mundial de hanseńıase, ficando atrás somente da

Índia. Concentra 90% dos casos registrados no Continente Americano, com

média de 47 mil casos novos a cada ano de acordo com OMS (2015). A cidade

de Codó está entre as cinco cidades com maior coeficiente de prevalência de

hanseńıase do Estado do Maranhão, segundo a Secretaria de Estado da Saúde

(SES-MA). Estes fatos são motivadores para a realização desta pesquisa na

área de Biomatemática.

2. O Modelo

Fez-se aplicação de um modelo matemático de tempo discreto (Silva,

2009), formado por equações de diferenças finitas, do tipo SI (suscet́ıveis - in-

fectados) na avaliação da dinâmica da epidemia de hanseńıase no munićıpio de

Codó-MA. Primeiramente, apresenta-se alguns conceitos básicos em epidemio-

logia de acordo com Flores (1995), necessários para entendimento, a saber:

• Epidemia: ocorrência de uma doença excedendo a expectativa normal;

• Suscet́ıveis: são pessoas sadias, mas suscet́ıveis à epidemia, podendo ser

infectadas quando em contado com pessoas doentes;

• Infeccioso: indiv́ıduo que transmite a doença;

• Razão de Reprodutividade Basal R0: número de casos secundários que

um caso primário é capaz de produzir em uma população totalmente

suscet́ıvel. Se R0 < 1 a doença entrará em extinção, se R0 > 1 a doença

permanecerá em estado epidemı́co.
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Neste estudo, considera-se uma população P dividida em classes disjun-

tas de suscet́ıveis e infecciosos, sendo que as proporções de cada classe variam

com o tempo t:

• St representa a proporção de suscet́ıveis no instante t;

• It representa a proporção de infecciosos no instante t.

O modelo SI é descrito pelo seguinte sistema de equações de diferenças

finitas:
{

St+1 − St = αSt − βStIt

It+1 − It = βStIt − γIt
(2.1)

Onde:

• α: taxa de variação (crescimento ou decrescimento) dos suscet́ıveis;

• β: taxa de transmissão ou infecciosidade, proporcional ao contato entre

os indiv́ıduos;

• γ: taxa de decrescimento da classe dos infecciosos ( taxa de cura ou

mortalidade);

• S0 e I0 são as condições iniciais do problema para o tempo inicial t = 0.

Seja uma população P formada apenas por suscet́ıveis e infecciosos, bem

como St e It como partes ou porcentagens de P no instante t:

St+1 + It+1 = 1 (2.2)

Isolando St na primeira equação do sistema 2.1 e substituindo na segunda

equação pode-se escrever It em função de α, β, e γ do seguinte modo:

It+1 = [(1− γ) +
β

1 + α
]It − [(1− γ)

β

1 + α
]I2t (2.3)

O modelo 2.3 mostra que a quantidade It de infecciosos terá um cresci-

mento loǵıstico, e portanto a população de infecciosos pode ser modelada por

uma equação loǵıstica discreta. Fazendo

r = 1− γ +
β

1 + α
(2.4)

encontra-se

It+1 = rIt(1− It) (2.5)

Aplicou-se o modelo 2.5 a partir de parâmetros obtidos dos dados da

epidemia de hanseńıase na cidade de Codó.
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3. An�alise do modelo

3.1 Equação Log�ıstica Discreta - estabilidade e pontos de

equil�ıbrio

De acordo com Bassanezi (2002) equação loǵıstica discreta Yt+1 = f(Yt) =

rYt(1−Yt) tem como pontos de equiĺıbrio os pontos fixos Y ∗ = Y ∗
t+1

dados por

Y ∗
1

= 0 e Y ∗
2

= 1 − 1

r . A estabilidade dos pontos de equilibrio é dada por

λ = [df(Yt)

Yt
]Yt=Y ∗ = r − 2rYt quando Yt tende para Y ∗. Deste modo, tem-se:

• Se0 < r < 1 tem-se 0 < λ1 < 1 e neste caso Y ∗
1

= 0 é assintoticamente

estável. A população de infectados deverá entrar em extinção.

• Se |λ2| < 1 = |2− r| < 1 ,isto é1 < r < 3, neste intervalo tem-se

Y ∗
2

= 1 − 1

r um ponto assintoticamente estável. Neste caso qualquer

população inicial de infecciosos tenderá para Y ∗
2

3.2 Determinação dos Parâmetros α, β e γ.

Tabela 1: Número de Infecciosos e Suscet́ıveis a Hanseńıase em Codó-MA de

2001 a 2014. Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação-SINAN

.

Ano No de Infectados No de Suscet́ıveis

2001 95 312

2002 118 270

2003 144 529

2004 148 430

2005 158 499

2006 107 401

2007 135 544

2008 104 397

2009 138 438

2010 129 428

2011 116 370

2012 118 433

2013 106 420

2014 148 529
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De acordo com a Tabela 1 tem-se, de 2001 a 2013, 1616 infectados e

5471 suscet́ıveis. Portanto os valores proporcionais inicias são I0 = 0, 2280 e

S0 = 0, 7720.

Os parâmetros α e β são obtidos através de regressão linear a partir das

curvas dos suscet́ıveis e infecciosos em função do tempo constrúıdas através do

Microsoft Excel.

Figura 1: Regressão Linear do Número de Suscet́ıveis a Hanseńıase em Codó

- 2003 a 2013

A Figura 1 representa uma estimativa do parâmetro α dado pelo coefi-

cinte angular da reta de regressão linear, logo α = −0, 0088

Figura 2: Regressão Linear do Número de Infectados por Hanseńıase em Codó

- 2003 a 2013

A Figura 2 representa uma estimativa do parâmetro β dado pelo coefi-

cinte angular da reta de regressão linear, logo β = −0, 0035

Os valores negativos dos parâmetros α eβ indicam que existe uma tendência

de decrescimento da doença no munićıpio.
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O parâmetro γ foi determinado considerando o valor de β = −0, 0035 e

as variações de valores de suscet́ıveis e infectados de acordo com a Tabela 1,

substituindo os valores na segunda equação do sistema 2.1.

Tabela 2: Variação da Taxa de Removidos de 2003 a 2013.

Ano γ

2003 -0,02963

2004 -0,06907

2005 0,32103

2006 -0,26308

2007 0,22773

2008 -0,32831

2009 0,06369

2010 0,09928

2011 -0,01853

2012 -0,10017

2013 -0,3977

Media -0,02677

De acordo com a Tabela 2 o parâmetro γ = −0, 02677 representa a média

dos valores referentes aos anos 2003 a 2013.

3.3 Determinação do Parâmetro r - N�umero de Repro-

dutividade Basal do Modelo

O Número de Rreprodutividade Basal do Modelo utilizado para avaliar

e descrever a epidemia da hanseńıase em Codó é o parâmetro r defnido como

sendo o número médio de novos infectados gerados por um único infeccioso,

quando exposto a uma população em que todos indiv́ıduos são suscet́ıveis à

doença conforme (Yang, 2001). Este número básico é muito importante para

epidemiologia, pois mede a velocidade inicial da epidemia.

Encontra-se o Parâmetro r através da equação 2.4:

r = 1, 0232 (3.6)

Uma vez que 1 < r < 3 a tendência da população de infecciosos pela

Hanseńıase, em Codó-MA, é estabilizar para um ponto fixo I∗ = 1 − 1

r . De

acordo com os resultados encontrados na subsecção 3.1.
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4. A Situação da Hansen�ıase em Cod�o - MA

De acordo com (SES-MA, 2015) munićıpio de Codó apresenta altos

ı́ndices de coeficiente anual de prevalência de hanseńıase por 10.000 habitantes

no estado do Maranhão, variando de 8,51/10.000 habitantes a 12,33/10.000

habitantes no peŕıodo de 2001 a 2014, respectivamente e com média no peŕıodo

de aproximadamente 10.94017314/10.000 habitantes, conforme a Figura 3

Figura 3: Variação de Infecciosos, Suscet́ıveis e Prevalência de Hanseńıase em

Codó 2001 a 2014. Fonte: Secretaria Municipal de Saúde-SINAN

A cidade de Codó está entre as cinco cidades com maior coeficiente de

Prevalência de Hanseńıase do Estado do Maranhão, segundo a Secretaria de

Estado da Saúde (SES-MA, 2015). Uma das ações que já está acontecendo em

Codó é o trabalho de Busca Ativa, que significa ir de casa em casa nos bairros

mais endêmicos, conforme Figura 4.

Figura 4: Suspeito encontrado na Busca Ativa. Fonte: SMS-PMCH- Codó-MA
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5. Projeções da População de Infecciosos pela

Hansen�ıase em Cod�o-MA

5.1 Projeções atrav�es do Modedo

A avaliação da população de infecciosos pela hanseńıase no munićıpio

de Codó foi feita através da equação loǵıstica 2.5, com a população inicial

I0 = 0, 228 e r = 1, 0232

Figura 5: Projeção da População de Infecciosos para diferentes valores de r

/2015 a 2096

Na terceira coluna da Figura 5 e Figura 6 tem-se a projeção da população

de infecciosos pela hanseńıase em Codó-MA para o parâmetro r = 1, 0232. Uma

vez que 1 < r < 3 a tendência da população de infecciosos é estabilizar para

um ponto fixo I∗ = 1− 1

r ≈ 0, 023, o que deve ocorrer no ano de 2151 a partir

da iteração de número 136.
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Figura 6: Projeção da População de Infecciosos para diferentes valores de r

/2097 a 2178

5.2 Resultados atrav�es do Modedo

Figura 7: Projeção da População de Infecciosos

A partir da análise do gráfico da Figura 7, obtém-se como resultados:

• Para r = 1, 0232, a curva indica uma tendência de estabilização da doença

no munićıpio, o que mostra que a epidemia de hanseńıase não será erra-

dicada;

• Para r = 0, 5917 e r = 0, 807 as curvas apontam para erradicação da
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epidemia. Resultados de ações inovadoras, programas e campanhas pro-

movidas pelo poder público para o controle da epidemia, assim como

investimento em saneamento básico, na saúde e educação;

• Para r = 1, 239 e r = 1, 4548 a tendência das curvas é estabilizar para

valores proporcionais mais altos da população de infecciosos pela Han-

seńıase

6. Conclusões

A cidade de Codó está entre as cinco cidades com maior coeficiente

de Prevalência de Hanseńıase no Estado do Maranhão. Este fato serve como

justificativa para tratarmos a Hanseńıase como um grave e problema de saúde

pública.

Diante deste quadro, fez-se uma modelagem matemática para a Han-

seńıase em Codó - MA através do modelo compartimental de tempo discreto,

composto por Equações de Diferenças Finitas It+1 = rIt(1− It) onde It repre-

senta os infectados no instante t em anos. Através deste modelo analisou-se a

dinâmica da doença a partir do parâmetro r = 1, 0232 e da proporção inicial

da população de infectados I0 = 0, 228 obtidos acumulando a série histórica de

valores dos casos reais registrados no munićıpio, fornecidos pela Secretaria Mu-

nicipal de Saúde, através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação

(SINAN).

A análise do modelo proposto mostrou que a tendência da população de

infectados é estabilizar para o ponto fixo I∗ = 1− 1

r ≈ 0, 023, o que acontecerá

no ano de 2151. Isto mostra que a Hanseńıase em Codó não será erradicada,

pela avaliação do modelo
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de Fenômenos Biológicos. Dissertação de Mestrado, IMECC–UNICAMP,

Campinas/SP.

Bassanezi, R. C. (2002). Ensino–aprendizagem com modelagem matemática.
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das culturas. A aveia branca é um cereal com ampla utilização, principalmente

na alimentação humana. Para alavancar a produtividade da aveia, há necessi-

dade da adubação nitrogenada, onde o principal problema é definir a dose ade-

quada de nitrogênio a ser aplicado. O objetivo foi determinar um modelo ma-

temático que simule a produtividade de biomassa e grãos da aveia branca em

função de doses da adubação nitrogenada em sistemas de sucessão soja/aveia

e milho/aveia, e definir a dose ideal da adubação nitrogenada que garanta a

produtividade máxima de grãos. O experimento foi conduzido em 2016 em

delineamento por blocos casualizados, foram testadas as doses de 0, 30, 60

e 120 kg ha−1 de nitrogênio com 4 repetições e em dois sistemas de cultivo

(soja/aveia, milho/aveia), determinando–se os modelos matemáticos através

de regressões polinomiais. Foram determinados modelos polinomiais lineares

para estimativa da produtividade de biomassa e palha da aveia em função da

adubação nitrogenada. Já, a produtividade de grãos é explicada através de

uma regressão quadrática. Para alcançar uma produtividade máxima de grãos

de aveia, o modelo matemático indica a dose de 83 e 96 kg ha−1 de nitrogênio

no sistema de sucessão soja/aveia e milho/aveia, respectivamente.
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1. Introdução

Modelos matemáticos têm sido utilizados com êxito para a previsão de

safras agŕıcolas. Bassanezi (2002) descreve que a modelagem matemática con-

siste na arte de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos

e resolvê–los, interpretando suas soluções na linguagem do mundo real. Desta

forma, a modelagem é necessária para a resolução de vários problemas, como

Resende et al. (2011) que utilizou modelos para descrever o processo de se-

cagem de produtos agŕıcolas. Mantai et al. (2015), através de modelos de

regressão múltipla determinaram a produtividade da aveia pelos componentes

da pańıcula e doses de nitrogênio.

A aveia é uma gramı́nea cultivada no inverno, utilizada para produção

de grãos, forragem, para a alimentação humana e animal, em indústrias na fa-

bricação de cereais, flocos, cremes dermatológicos, etc. Seu uso na alimentação

humana é muito importante pois traz benef́ıcios a saúde, reduzindo o coles-

terol e a diabetes, auxiliando no funcionamento intestinal e na perda de peso

Silva et al. (2016). Nos últimos anos, a aveia branca teve um significativo

aumento em área e produtividade no Brasil, conforme a Companhia Nacional

de Abastecimento (2016), a área plantada de aveia branca no Rio Grande do

Sul expandiu 84,4% na safra 2016, com uma produtividade 64,1% maior que

o ano anterior. Este fato demonstra a aceitação e o interesse da cultura pelos

agricultores, que buscam por alta produtividade.

Para a cultura da aveia poder evidenciar seu potencial produtivo neces-

sita de uma fertilidade adequada de nitrogênio, sendo que, pequenas doses não

permitem expressar total eficiência pela falta do componente, porém, doses ele-

vadas tendem a ocasionar o acamamento da cultura reduzindo a produtividade

de grãos, além de trazer danos ao meio ambiente e elevar os custos de produção

(Mantai et al., 2015). Pesquisas como a de Teixeira Filho et al. (2011), Mantai

et al. (2015) e Scremin (2016) já demonstram que a quantidade de nitrogênio

aplicado altera os caracteres de produtividade da cultura, sendo assim, há a

necessidade de conhecer a dinâmica de alteração da produtividade de biomassa

e grãos da aveia branca em função das doses de nitrogênio, e qual a dose implica

na maior produtividade de grãos.

O emprego de equações polinomiais podem simular a produtividade da

cultura de aveia em função da quantidade de nitrogênio aplicado. Além disto,

o emprego de modelos de regressão permitem ajustar a escolha das melhores

doses em definir a máxima eficiência técnica na expressão de caracteres diretos
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de produção de cultivares de aveia. Estes modelos servem como auxilio na

tomada de decisão de agricultores e de técnicos, sendo extremamente útil na

avaliação para fim de planejamento de colheita, bem como, um subśıdio na

análise da produtividade em vistorias de programas de garantia de atividade

agropecuária.

O objetivo deste trabalho é determinar um modelo matemático que es-

time a produtividade de biomassa e grãos da aveia branca em função de doses

da adubação nitrogenada em sistemas de sucessão de distinta relação C/N

(soja/aveia, milho/aveia), e definir a dose ideal da adubação nitrogenada que

garanta a produtividade máxima de grãos.

2. Metodologia

Para um experimento ter confiança, se fez necessário utilizar uma área

experimental homogênea, de forma que as diferenças do ambiente não influen-

cie nas variáveis analisadas. O trabalho foi desenvolvido em 2016 em uma área

experimental localizada no munićıpio de Augusto Pestana–RS. A área experi-

mental tem como caracteŕıstica um sistema de semeadura direta consolidado.

No peŕıodo do verão, uma parte da área é ocupada com soja e outra com milho,

refletindo em dois precedentes culturais que foram utilizados para análise dos

sistemas de cultivo.

A semeadura foi realizada com uma semeadora-adubadora. Cada par-

cela foi constitúıda de 5 linhas com 5 m de comprimento cada, e espaçamento

entre linhas de 0,20 m, correspondendo a uma unidade experimental de 5m2. A

adubação de base e cobertura levou em conta as indicações técnicas da cultura

sendo aplicado 5, 20, 20 de nitrogênio, fósforo e potássio (N, P, K) respectiva-

mente.

Os estudos foram conduzidos em dois sistemas de cultivo, envolvendo

a cobertura de solo com reśıduo vegetal de elevada e reduzida relação Car-

bono/Nitrogênio, sendo sucessão milho/aveia e soja/aveia, respectivamente. O

delineamento experimental foi de blocos casualizados com quatro repetições,

seguindo um esquema unifatorial para o fator doses de nitrogênio, sendo os

ńıveis do fator: 0, 30, 60 e 120 kg ha−1, aplicados 30 dias após a emergência. O

fertilizante nitrogenado aplicado foi a ureia (teor de nitrogênio de 45%), sendo

a fonte mais utilizada para o fornecimento de nitrogênio nas culturas no Brasil.

Foram analisados os seguintes caracteres: produtividade de grãos (PG,
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kg ha−1), produtividade de biomassa (PB, kg ha−1) e produtividade de pa-

lha (PP, kg ha−1). Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância

(ANOVA) para detecção dos efeitos principais e de interação nos distintos sis-

temas de cultivo sobre a expressão dos caracteres analisados. Foram realizadas

equações de regressão, para simulação da produtividade de biomassa, grãos e

palha em função da dose de nitrogênio aplicada, e visando o ajuste da dose ideal

do nitrogênio para a máxima produtividade de grãos de aveia, determinou–se

a máxima eficiência técnica da cultura analisando–se o ponto máximo da re-

gressão de estimativa de produtividade. Para estas determinações foi empre-

gado o programa computacional Genes.

3. Modelos matem�aticos aplicados

3.1. An�alise de variância

O uso da análise de variância em experimentos se dá para verificar se as

diferenças amostrais observadas são reais (causadas por diferenças significati-

vas nas populações observadas) ou casuais (decorrentes da mera variabilidade

amostral), calculadas através das variâncias e covariâncias residuais (Brezolin

et al., 2016).

O cálculo da análise de variância (ANOVA) permite decompor os graus

de liberdade e da soma de quadrados total, em somas de quadrados correspon-

dentes às fontes de variação, e assim verificar a igualdade entre os efeitos dos

tratamentos.

O modelo matemático para esta pesquisa fica sendo:

Yi = µ+Bk +DNi + εi (3.1)

onde, µ é a média geral, Bk os blocos, DNi as doses de nitrogênio, εi o erro

experimental, e Yi representa a variável dependente mensurada, sendo ela nesta

pesquisa o rendimento de grãos, de biomassa e de palha. Assim, busca–se

através da ANOVA avaliar se as diferenças na produção são resultados do

acaso ou da aplicação das diferentes doses de nitrogênio na plantação.

Primeiramente, tem–se que para o experimento unifatorial desta pes-

quisa, o uso de 4 blocos com 4 parcelas cada, para as doses de 0, 30, 60 e 120

Kg de nitrogênio por hectare. Assim, constrói–se a Tabela 1, com os blocos e

as doses de nitrogênio.
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Tabela 1: Esquema da variável resposta para análise da ANOVA

Dose N Blocos

(kg ha−1) I II III IV

0 y11 y12 y13 y14

30 y21 y22 y23 y24

60 y31 y32 y33 y34

120 y41 y42 y43 y44

Tabela 2: Análise de variância para experimento unifatorial no delineamento

em blocos ao acaso
FV Gl SQ QM F

Blocos b-1 SQb QMb = SQb/(b− 1) QMb/QMe

Doses d-1 SQd QMd = SQd/(d− 1) QMd/QMe

Erro (b-1)(d-1) SQe QMe = SQe/(b− 1).(d− 1) -

Total (b*d)-1 SQt - -

FV=fonte de variação; GL= grau de liberdade; SQ= soma de quadrados; QM= quadrado médio;

d= dose de nitrogênio; b= bloco; F= teste de Fischer

Sendo C um fator de correção, e d o fator quantitativo de efeito fixo,

tem–se a análise de variância, com as somas de quadrados e quadrados médios,

apresentada na Tabela 2.

Cálculo do fator de correção,

C =

(

∑

j

∑

i Xij

)2

n..
(3.2)

Os modelos matemáticos das somas dos quadrados são apresentados a seguir.

soma dos quadrados do bloco é dado por:

SQb =
∑







(

∑

j Xij

)2

ni.







− C (3.3)

soma dos quadrados das doses:

SQd =
∑

[

(
∑

i Xij)
2

n.j

]

− C (3.4)
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soma dos quadrados do total:

SQt =
∑

j

∑

i

X2

ij − C (3.5)

e a soma dos quadrados do erro:

SQe = SQt − SQb − SQd (3.6)

Considerando o efeito das doses na produção de aveia H0=0 (os tratamentos não

diferem entre si) e sendo H1 ̸= 0 (os tratamentos diferem entre si), a estat́ıstica

FC = QMd/QMe, sob H0, tem distribuição de F (GLd; GLe). Assim, se

FC > Fα(GLd;GLe), rejeita–se H0 e se conclui que existe diferença em ńıvel

de erro de conclusão entre os fatores de tratamento (doses de nitrogênio) e a

alteração estimada não pode ser atribúıda ao acaso. Se FC ≤ Fα(GLd;GLe),

então, aceita–se H0 e se conclui que a interação observada não é significativa e

pode ser atribúıda ao acaso.

3.2. Modelo de regressão polinomial linear

Para Brezolin et al. (2016) os modelos de regressão permitem explorar e

inferir a relação de uma variável resposta, com variáveis explicatórias. Assim, a

análise de regressão linear simples é um método para se estimar o valor esperado

de uma variável y, dados os valores de algumas outras variáveis x. Pode ser

encontrada através do método de mı́nimos quadrados.

Ajusta–se a uma equação que representa uma reta da forma:

y = a+ bx+ ε (3.7)

ȳ =

∑

y

n
; x̄ =

∑

x

n
(3.8)

a = ȳ − bx̄ (3.9)

b =

∑

xy −
∑

x
∑

y
n

∑

x2 − (
∑

x)2

n

(3.10)

onde, a e b são parâmetros do modelo, x e x̄ são respectivamente, valores da

variável independente e sua média, y and ȳ são respectivamente, valores da

variável dependente e sua média e n o número de observações.
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3.3. Modelo de regressão polinomial quadr�atica

Para a regressão polinomial consideram–se a equação:

y = a+ bx+ cx2 (3.11)

Para cálculo da regressão quadrática, usaremos o seguinte sistema

an+
∑

x+
∑

x2 =
∑

y (3.12)

∑

x+
∑

x2 +
∑

x3 =
∑

xy (3.13)

∑

x2 +
∑

x3 +
∑

x4 =
∑

x2y (3.14)

onde, a e b são parâmetros do modelo, x são os valores da variável inde-

pendente, y são valores da variável dependente e n o número de observações.

3.4. Teste T

O valor de t–Student calculado, verifica a significância do parâmetro da

equação polinomial. Dado por,

t0 =
β̂i

√

σ2/Sxx

(3.15)

σ2 =
SSe

n− 2
(3.16)

Sxx =
n
∑

i=1

(xi − x̄)
2

(3.17)

SSe =
n
∑

i=1

(yi − ȳ)
2

(3.18)

Sendo, x e x̄ os tratamentos e suas respectivas médias, y e ȳ a variável

resposta e sua respectiva média e n o número de observações.

Após, o valor absoluto de t calculado é comparado com o valor cŕıtico

dado em tabela, ao ńıvel de significância estabelecido e com os mesmos graus

de liberdade. Toda vez que o valor absoluto do t calculado for igual ou maior

que o da tabela, rejeita–se a hipótese de nulidade, significando que o parâmetro

da equação difere de zero.
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3.5. Modelo para a m�axima eficiência t�ecnica

Comumente, em experimentos agŕıcolas a máxima eficiência de produção

exige um alto ńıvel de adubação. Nesse sentido, é obtida a máxima eficiência

técnica, através de,

y = b0 ± b1x± b2x
2 (3.19)

y = − b1
2b2

(3.20)

onde o valor de x indica a dose de nitrogênio que determina a máxima produ-

tividade da aveia.

4. Resultados e Discussão

Conforme a Tabela 3 e 4, da análise de variância da produtividade de

biomassa, grãos e palha, em função das doses de nitrogênio em sistema de su-

cessão soja/aveia e milho/aveia, respectivamente, verifica–se através dos testes

de probabilidade que as diferenças ocorridas entre as variáveis analisadas são

efeito das distintas doses de nitrogênio aplicadas. Portanto, a cultura possui

uma dinâmica de desenvolvimento diferenciada quanto ao ńıvel do componente

qúımico dispońıvel ao solo.

Várias pesquisas com a aveia branca afirmam sobre o aumento da produ-

tividade com a aplicação da adubação nitrogenada (Mantai et al., 2015) (Silva

et al., 2016). Brezolin et al. (2016) trabalhando com a cultura do trigo, também

verificaram uma influência positiva do nitrogênio na produtividade de grãos.

A Tabela 5 descreve as equações de regressão da produtividade de bio-

massa, grãos e palha, em função da dose de nitrogênio, com a máxima eficiência

técnica e sua respectiva produtividade estimada em sistema soja/aveia e mi-

lho/aveia. Em ambos sistema de sucessão, a produtividade de biomassa e palha

da aveia se ajustaram a um modelo de regressão linear, de modo que quanto

maior a dose de nitrogênio maior a quantidade de biomassa e palha adquirida.

Mantai et al. (2015) também conclúıram que a produtividade de biomassa

aumenta de forma linear pela a aplicação do nitrogênio. Silva et al. (2016)

afirmam que o nitrogênio é um componente decisivo em maximizar a produ-

tividade vegetal, porém, a expectativa para altos rendimentos, pode elevar as

doses de adubação, aumentando os custos e tornando a cultura economicamente

inviável.
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Tabela 3: Análise de variância das variáveis de produtividade de grãos de aveia

frente as doses nitrogênio aplicadas no sistema soja/aveia

FV GL SQ QM F

Produtividade de grãos

Blocos 3 95885.25 31961.75

Doses 3 5487452.25 1829150.75 53.22*

Erro 9 309296.25 34366.25

Total 15 5892633.75

Produtividade biológica

Blocos 3 2447483.19 815827.73

Doses 3 80723498.19 26907832.73 45.38*

Erro 9 5336342.06 592926.9

Total 15 88507323.44

Produtividade de palha

Blocos 3 2993865.25 997955.08

Doses 3 48122505.25 16040835.08 21.78*

Erro 9 6627419.25 736379.92

Total 15 57743789.75
FV= fonte de variação; GL= grau de liberdade; SQ= soma de quadrados; QM = quadrado

médio; F= probabilidade de Fischer; * = significativo a 5% de probabilidade de erro
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Tabela 4: Análise de variância das variáveis de produtividade de grãos de aveia

frente as doses nitrogênio aplicadas no sistema milho/aveia

FV GL SQ QM F

Produtividade de grãos

Blocos 3 73083.19 24361.06

Doses 3 10631959.69 3543986.56 81.27*

Erro 9 392447.56 43605.28

Total 15 11097490.44

Produtividade biológica

Blocos 3 4257074.25 1419024.75

Doses 3 155335606.75 51778535.58 24.45*

Erro 9 19054816.75 2117201.86

Total 15 178647497.75

Produtividade de palha

Blocos 3 4073934.25 1357978.08

Doses 3 98758698.25 32919566.08 16.09*

Erro 9 18406355.25 2045150.58

Total 15 121238987.75
FV= fonte de variação; GL= grau de liberdade; SQ= soma de quadrados; QM = quadrado

médio; F= probabilidade de Fischer; * = significativo a 5% de probabilidade de erro

Tabela 5: Equações de regressão do rendimento de grãos, biológico e de pa-

lha, em função da dose de nitrogênio, com a máxima eficiência técnica e sua

respectiva produtividade estimada em sistema soja/aveia e milho/aveia

FV Equação P (bix
i) R2 PM MTE PE

soja/aveia

PB PB = 48.52x+8844.9 * 87 11392.3

PG PG = -0.24x2+39.7x+2629 * 97 3582.4 83 4270

PP PP = 38.59x+5783.8 * 96 7809.9

milho/aveia

PB PB = 68.72x+73 * 94 10958.2

PG PG = -0.24x2+46.35x+1552 * 99 2837.7 96 3790

PP PP = 52.57x+5360.65 * 82 8120.5
FV = fonte de variação; RB = rendimento biológico; RG = rendimento de grãos; RP =

rendimento de palha; R
2
= coeficiente de determinação; P (bix

i
)= probabilidade da inclinação da

equação pelo teste T; PM= produtividade média; MET=máxima eficiência técnica;

PE=produtividade estimada



Modelo matem�atico para estimativa da produtividade ... 85

Em ambos sistema de sucessão a produtividade de grãos evidenciou um

modelo de regressão quadrático (Tabela 5), demostrando que a cultura con-

segue converter a energia acumulada na forma de grão até um certo limite

da adubação nitrogenada, a partir dáı, perde a sua produtividade possivel-

mente pela ocorrência do acamamento. O acamamento é a tendência de plantas

cáırem, resultando em plantas recurvadas, e em muitos casos a quebra do colmo,

comprometendo o desenvolvimento da planta, causando danos à produtividade

de grãos (Cruz, 2002). Mantai et al. (2015) e Scremin (2016) já observaram

no trabalho com a aveia branca que o nitrogênio favorece a produção de grãos,

mas que em excesso provoca o acamamento de plantas, dificultando assim a

colheita e prejudicando a formação dos grãos. Conforme Benin et al. (2012), o

uso de elevados ńıveis de nitrogênio nem sempre é o mais indicado na busca de

elevada produtividade.

Comparando o sistema de sucessão (soja/aveia e milho/aveia) (Tabela

5), nota–se que o sistema milho/aveia obteve uma maior taxa de variação da

produtividade biológica e de palha (68,72 e 52,57, respectivamente) em com-

paração com o sistema soja/aveia (48,52 e 38,59, respectivamente). Este fato

pode ter ocorrido devido a maior mobilização no nitrogênio do reśıduo cultural

de milho, o qual vai liberando nitrogênio lentamente, ou seja, a aveia obteve

neste sistema com alta relação carbono/nitrogênio, um aporte de nitrogênio

do ińıcio ao fim do ciclo de produtivo. Em contrapartida, o reśıduo da soja,

tem decomposição acelerada, dando aporte de nitrogênio apenas até a fase

vegetativa da planta.

Para a produtividade média de grãos da Tabela 5, o maior valor médio

ocorreu no sistema soja/aveia (3.582,4 kg ha−1 de grão) em comparação com

o sistema de milho/aveia (2837,7 kg ha−1 de grão). Analisando a máxima

eficiência técnica da cultura, para o sistema soja/aveia a máxima produtividade

é alcançada utilizando 83 kg ha−1 de nitrogênio, e no sistema milho/aveia há

a necessidade de uma quantidade maior, sendo de 96 kg ha−1 de nitrogênio.

Destaca-se a diferença da eficiência da planta no sistema de alta relação C/N

com o de baixa relação C/N, onde no sistema de baixa relação C/N utilizando

13 kg ha−1 de nitrogênio a menos, resulta em uma produtividade de grãos

estimada em 480 kg ha−1 a mais que a aveia sob o sistema de alta relação

C/N. Além do ganho pela maior produtividade de grãos quando submetida sob

reśıduo da soja, tem-se um ganho pela economia do adubo nitrogenado, o qual

é o elemento de maior custo na implementação da lavoura, afora a redução da



86 Amaral, Mantai & Silva

poluição ambiental com o uso desnecessário do componente qúımico.

Mantai et al. (2015) verificaram que a máxima eficiência técnica para

a aveia branca com a cultivar Brisasul, no sistema soja/aveia, acontece com

a dose de 85,66 kg ha−1 de nitrogênio, com uma produtividade de 3352,91 kg

ha−1 de grãos, já para o sistema milho/aveia a dose de 101,7kg ha−1 dá a melhor

produtividade em grãos (2748 kg ha−1). Dados semelhantes aos encontrados

nesta pesquisa.

Para a produtividade de biomassa e de palha da Tabela 5, não se tem

determinado a máxima eficiência técnica, visto que o aumento da produtivi-

dade em relação a aplicação do nitrogênio acontece de forma linear. Fato já

observado na pesquisa de Scremin (2016) que concluiu que a taxa de produ-

tividade de biomassa também mostrou tendência de crescimento linear com a

aplicação do nitrogênio, porém nem sempre acompanhado da maior produção

de grãos. Mantai et al. (2015) também acrescenta que equações lineares mos-

tram a tendência de crescimento de biomassa com a aplicação de N–fertilizante,

mas que não estão ligadas diretamente a maior produtividade de grãos.

É necessário uso de novas tecnologias para melhorar a eficiência do ni-

trogênio na elaboração de produtividade de biomassa e grãos. Conforme Silva

et al. (2016), estes estudos podem viabilizar tecnologias economicamente sa-

tisfatórias com menor impacto ambiental, gerando uma agricultura mais sus-

tentável.

5. Conclusões

O uso de modelos polinomiais são eficientes em explicar o comporta-

mento da cultura da aveia em função da dose de nitrogênio aplicado, sendo

que, os modelos determinados servem como um aux́ılio na tomada de decisão

quanto a investimentos agŕıcolas.

A produtividade de biomassa e palha da aveia em função da adubação

nitrogenada pode ser explicada através de uma regressão linear. Já, a produ-

tividade de grãos é explicada através de uma regressão quadrática.

Os sistemas de sucessão (soja/aveia, milho/aveia) modificam a expressão

de produtividade, de modo que, a aveia cultivada sob sistema com baixa relação

C/N, detém uma maior mobilização do nitrogênio para a produtividade de

grãos, em comparação com o cultivo sob sistema de alta relação C/N. A pro-

dutividade máxima de grãos de aveia é alcançada com a dose de 83 e 96 kg ha−1
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de nitrogênio no sistema de sucessão soja/aveia e milho/aveia, respectivamente.
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Resende, O., Siqueira, V. C., Corrêa, P. C., e Afonso Júnior, P. C. (2011).
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Resumo. Um modelo compartimental SIS (Suscet́ıvel – Infectado – Sus-

cet́ıvel), com difusão espacial para dinâmicas epidemiológicas em humanos é

formulado por meio de um sistema de Equações Diferenciais Parciais não line-

ares. Este modelo pode ser aplicado à doenças transmitidas por vetores, como

dengue, zika, chikungunya e malária. Neste caso, a população de mosquitos

transmissores da doença não é considerada explicitamente, mas sim indireta-

mente por meio das taxas de transmissão e difusão. São feitas análises de

estabilidade do modelo restrito à variável temporal por meio de um método

frequencial, com simulações de Monte Carlo, que permitiu a obtenção de es-

timativas de parâmetros para a endemia mais provável da doença. Com es-

tes parâmetros, são realizadas simulações do modelo por meio dos métodos

de Elementos Finitos e Crank-Nicolson, com análises de erro e convergência

numéricas. As simulações mostram que o modelo proposto tem capacidade de

refletir resultados interessantes para uma população e área equivalentes à do

estado de São Paulo.

Palavras-chave: Epidemiologia matemática; Equações diferenciais; Mé-

todos numéricos.

1. Introdução

Modelos compartimentais, baseados em sistemas de Equações Diferen-

ciais Ordinárias (EDOs), são os mais utilizados em epidemiologia matemática.

1tiagoyuzo@gmail.com
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3jumarta@gmail.com
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Esta classe de modelos considera equações diferenciais para populações em dife-

rentes compartimentos, como Suscet́ıveis, Infectados, Expostos, Recuperados,

Removidos, que se relacionam por meio de não linearidades (Edelstein-Keshet,

2005; Murray, 2002). Em cada caso, diferentes modelos, com diferentes com-

partimentos, podem ser propostos, levando a diversas opções de modelos para

uma mesma doença a ser estudada. Como exemplos, podemos citar aplicações

à Malária (Agusto e Lenhart, 2013) e Toxoplasmose (Turner et al., 2013), onde

são realizadas análises qualitativas sobre os modelos de forma a compreender

melhor as doenças e suas consequências. Outra abordagem é a aplicação de

dados coletados na cidade de Campinas, São Paulo, para a estimação de alguns

parâmetros de um modelo de estudo para dengue Yang et al. (2016).

Modelos baseados em EDOs consideram apenas variações temporais, e

não espaciais, assumindo que a distribuição espacial é homogênea. Para incluir

este outro aspecto, pode-se considerar a difusão espacial das populações em

uma certa região de estudo, obtendo assim sistemas de Equações Diferenciais

Parciais (EDPs) (Cantrell e Cosner, 2004; Okubo e Levin, 2013). Trabalhos

em epidemiologia neste sentido incluem, por exemplo, dispersão da influenza

aviária (Souza, 2010), espalhamento de dengue na cidade de Campinas (Gomes,

2009) e dispersão do mosquito Aedes albopictus na França (Roques e Bonnefon,

2016). Nestes trabalhos, soluções numéricas das EDPs são necessárias visto que

suas soluções anaĺıticas não podem ser facilmente obtidas. Para a identificação

e estimação dos parâmetros envolvidos nos modelos, uma abordagem por meio

de lógica fuzzy é utilizada em (Gomes, 2009), e uma abordagem estat́ıstica em

(Roques e Bonnefon, 2016).

O objetivo deste trabalho é analisar um modelo espaçotemporal simpli-

ficado para a dinâmica de doenças transmitidas por vetores, sem considerar

explicitamente a dinâmica do vetor, mas apenas populações de humanos sus-

cet́ıveis e infectados à doença. O foco das análises qualitativas e quantitativas

é na capacidade do modelo em exibir comportamentos interessantes, de forma

a auxiliar na compreensão de posśıveis surtos e epidemias.

A abordagem na modelagem considerando apenas populações de huma-

nos contrasta com a maioria dos trabalhos nesse sentido, como os já citados

(Agusto e Lenhart, 2013; Gomes, 2009), que consideram equações para diferen-

tes classes dos mosquitos transmissores de malária e dengue, respectivamente.

A modelagem matemática é apresentada na Seção 2. Na Seção 3, uma

análise de estabilidade frequencial é feita sobre o modelo restrito apenas à va-
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riação temporal, caracterizando as frequências de pontos de equiĺıbrio, endemia

mais provável e correlações entres os parâmetros. Simulações computacionais,

por meio dos métodos de Elementos Finitos e Crank-Nicolson, são apresentadas

na Seção 4, com parâmetros da endemia mais provável, assim como análises

numéricas de erro e convergência. Por fim, as conclusões são tratadas na Seção

5.

2. Modelagem matem�atica

Consideramos a dinâmica de humanos suscet́ıveis e infectados a uma

doença transmitida por vetores, que pode ser entendida como a população to-

tal em uma cidade, estado ou páıs, sem a interação expĺıcita com os vetores.

Assumimos, por simplicidade, que estes estão homogeneamente distribúıdos na

região de estudo, assim suas contribuições são consideradas na transmissão da

doença, isto é, elevando a taxa de contágio no contato entre humanos suscet́ıveis

e infectados. Desenvolvemos um modelo compartimental SIS (Suscet́ıvel – In-

fectado – Suscet́ıvel), pois assumimos que após a infecção da doença é posśıvel

contráı-la novamente, sem que haja um peŕıodo de resistência. A reprodução

das populações foi considerada como do tipo loǵıstica (Edelstein-Keshet, 2005;

Murray, 2002).O espalhamento espacial das populações é modelado por meio da

movimentação difusiva (Cantrell e Cosner, 2004; Okubo e Levin, 2013). Este,

presente em ambas populações, incorpora também indiretamente a difusão dos

vetores da doença. Não assumimos caracteŕısticas migratórias ou preferências

de direção do movimento, nem o fluxo de movimento externo ao domı́nio. De-

notando por S = S(x, y, t) a população de humanos suscet́ıveis e I = I(x, y, t) a

de infectados, em Ω× [0, T ], temos então seguinte sistema não linear de EDPs:











































∂S

∂t
− αS∇2S = −βSI + r (S + I)

(

1− (S + I)

κ

)

+ σI.

∂I

∂t
− αI∇2I = βSI − σI − µI.

S(x, y, 0) = S0(x, y), I(x, y, 0) = I0(x, y).

∂S

∂n
= 0,

∂I

∂n
= 0 para (x, y) em ∂Ω.

(1)

Aqui αS e αI são os coeficientes de difusão das populações de suscet́ıveis

e infectados, respectivamente; β denota a taxa de infecção da doença pelo con-

tato de suscet́ıveis e infectados (e também dependente do número de vetores
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presentes), r a taxa de reprodução intŕınseca da população, κ sua capacidade

de suporte, σ a taxa de recuperação da doença, µ a taxa de mortalidade devida

à doença. Todos estes parâmetros são assumidos constantes por simplicidade,

embora possam ser considerados como funções do tempo e/ou espaço, de forma

similar ao realizado em (Araujo et al., 2016). Além disso, Ω ⊂ R
2 é o domı́nio

espacial com contorno ∂Ω e [0, T ] o domı́nio temporal. As condições iniciais

S0(x, y) e I0(x, y) refletem a configuração espacial das populações no instante

inicial t = 0. As condições de contorno foram escolhidas como Neumann ho-

mogêneas, significando que não há fluxo externo às fronteiras.

3. An�alise de estabilidade frequencial

Restringindo (1) somente à variável temporal, temos o seguinte modelo:



























dS

dt
= −βSI + r (S + I)

(

1− (S + I)

κ

)

+ σI.

dI

dt
= βSI − σI − µI.

S(0) = S0, I(0) = I0.

(2)

Este modelo pode ser interpretado como a configuração espacial ho-

mogênea de (1), de forma que as análises de estabilidade de ambos os modelos

estão relacionadas.

Nosso objetivo é realizar uma análise sobre os pontos de equiĺıbrio do

sistema (2), de forma a obter informações sobre configurações de endemia, ex-

tinção da doença, suas estabilidades, e posśıveis correlações entre os parâmetros

do sistema e os equiĺıbrios (Edelstein-Keshet, 2005; Murray, 2002). Devido

à alta complexidade algébrica decidimos utilizar uma abordagem estat́ıstica,

frequencial, com um método de Monte Carlo (Ross, 2006) para geração de

parâmetros baseado em (Passos, 2006; Souza et al., 2015). Expomos a seguir

as análises realizadas, uma explicação do método numérico e os resultados ob-

tidos.

Igualando as derivadas de (2) a zero obtemos um sistema algébrico em

função de S e I. Resolvendo este sistema, obtemos 4 pontos de equiĺıbrio:

(S1, I1) = (0, 0) , (S2, I2) = (κ, 0) ,

(S3, I3) =

(

µ+ σ

β
,
A−B

2β2r

)

, (S4, I4) =

(

µ+ σ

β
,
A+B

2β2r

)

,
(3)
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onde A = β2κ (r − µ)−2βr (µ+ σ) e B = β3/2
√
κ

√

βκ (r − µ)
2
+ 4rµ (µ+ σ).

O ponto (S2, I2) corresponde à extinção da doença, e (S4, I4) ao de endemia.

Observamos que I3 sempre assume valores negativos, e S1 e I1 são sempre

nulos, portanto (S1, I1) e (S3, I3) não têm interesse real de estudo.

Para avaliar a estabilidade dos pontos estacionários, precisamos calcular

os autovalores λ1,j e λ2,j da matriz jacobiana de (2) avaliados nos pontos de

equiĺıbrio (Sj , Ij), j = 1, . . . , 4. Se a parte real de ambos autovalores forem

negativos, o ponto correspondente é estável; mas se apenas um autovalor tiver

parte real não negativa, o ponto é instável. A matriz jacobiana é dada por:

J(S, I) =





−βI + r − 2r

κ
(S + I) −βS + r − 2r

κ
(S + I) + σ

βI βS − µ− σ



 . (4)

A matriz jacobiana é 2× 2, sendo assim posśıvel o cálculo direto de seus

autovalores, porém suas entradas e o ponto (S4, I4) contém termos de dif́ıcil

manipulação algébrica. Decidimos portanto utilizar um método numérico para

o cálculo destes autovalores com o propósito de também auxiliar na análise de

estabilidade.

O método, utilizado em (Passos, 2006; Souza et al., 2015), consiste em

utilizar um prinćıpio de Monte Carlo para gerar aleatoriamente, por meio do

Método da Transformada Inversa, conjuntos de parâmetros β, σ, r, κ e µ do

sistema (2). Detalhes sobre estes métodos podem ser encontrados em (Ross,

2006). Para aplicar o método, assumimos que os parâmetros β, σ, r, κ e µ são

variáveis aleatórias. Não estamos assim considerando (2) como equações dife-

renciais estocásticas, pois no sistema os parâmetros continuam determińısticos.

O prinćıpio de Monte Carlo está relacionado à um número finito N de

gerações aleatórias de certo parâmetro que segue uma distribuição de proba-

bilidade. Estas são então utilizadas para a avaliação determińıstica de algum

resultado. Se N for suficientemente grande, pode-se entender este processo

como uma aproximação de todos os resultados posśıveis para o parâmetro con-

siderado. O Método da Transformada Inversa gera números aleatórios x que

seguem uma dada distribuição com função de distribuição acumulada F . O

método consiste em gerar um número aleatório u da distribuição uniforme no

intervalo [0, 1] e aplicar a função inversa F−1 à u, obtendo x = F−1(u). Para

um dado número N de sorteios deste modo, obtemos N números aleatórios

distribúıdos de acordo com F .

Na nossa abordagem, geramos os parâmetros β, σ, r, κ e µ dessa forma
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para N sorteios utilizados no prinćıpio de Monte Carlo. Para cada conjunto

{βi, σi, ri, κi, µi}, i = 1, . . . , N , são avaliados os pontos de equiĺıbrio (Sj , Ij),

j = 1, 4 e em seguida os autovalores das matrizes jacobianas J associados a

estes pontos. Estados estacionários com componentes negativas ou imaginárias

são classificados como infact́ıveis, visto que não tem interpretações; estados

com componentes não negativas são classificados como fact́ıveis. Os pares de

autovalores associados a cada ponto de equiĺıbrio são separados em estáveis,

caso a parte real de ambos seja negativa, ou instáveis, caso a parte real de ape-

nas um autovalor seja não negativo. Desse modo obtemos uma caracterização

frequencial dos pontos de equiĺıbrio (3) do sistema (2). Por frequencial quere-

mos dizer que classificamos os pontos (um número finito deles) segundo suas

frequências.

Com o software Mathematica, geramos N = 10000 conjuntos de parâme-

tros β, r, κ, σ, µ, e classificamos os pontos correspondentes em fact́ıveis estáveis,

fact́ıveis instáveis e infact́ıveis. Consideramos que os parâmetros seguem dis-

tribuições uniformes [0, 1], pois não estamos assumindo nenhuma informação

sobre seus valores e comportamentos. Ao considerar os parâmetros no intervalo

[0, 1], estamos fazendo uma redimensionalização do sistema (2) em função das

dimensões das variáveis S, I (que têm mesma dimensão) e t, pois parâmetros

que refletem a realidade podem ter valores fora deste intervalo. Os resultados

da caracterização frequencial estão na Tabela 1.

Tabela 1: Frequência de pontos estacionários

(S1, I1) (S2, I2) (S3, I3) (S4, I4)

Fact́ıveis estáveis 0 93.78% 0 6.22%

Fact́ıveis instáveis 100% 6.22% 0 0

Infact́ıveis 0 0 100% 93.78%

Observamos que o ponto (S3, I3) é sempre infact́ıvel, pois I3 é sempre

negativo, como já mencionado. O equiĺıbrio trivial (S1, I1) = (0, 0) é sempre

fact́ıvel, mas sempre instável. Estes equiĺıbrios não tem interesse na dinâmica,

embora devam ser considerados na análise. O equiĺıbrio de endemia (S4, I4) é

estável em 6.22% dos casos, significando que de todas as configurações posśıveis,

o equiĺıbrio em que humanos suscet́ıveis e infectados coexistem é estável em

aproximadamente 6% dos casos.

As porcentagens referentes a (S2, I2) fact́ıveis estáveis e (S4, I4) infact́ıveis
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são as mesmas, assim como as referentes a (S2, I2) fact́ıveis instáveis e (S4, I4)

fact́ıveis estáveis. Este resultado não é uma coincidência. Consultando os

parâmetros correspondentes, verificamos que são conjuntos iguais. Isto é, os

parâmetros que levam a (S2, I2) fact́ıveis estáveis são os mesmos que levam

a (S4, I4) infact́ıveis, assim como para (S2, I2) fact́ıveis instáveis e (S4, I4)

fact́ıveis estáveis. Este é um resultado interessante do ponto de vista ma-

temático, e ainda mais se considerarmos a interpretação dos equiĺıbrios. O

ponto livre de doença (S2, I2) é fact́ıvel estável sempre quando o ponto de

endemia (S4, I4) é infact́ıvel. Logo, para estas configurações de parâmetros,

a doença irá se extinguir da população, e isto ocorre em um grande número

de vezes (93.78%). Por outro lado, se (S4, I4), o ponto endêmico, for fact́ıvel

estável, o ponto livre de doença (S2, I2) será infact́ıvel instável, significando que

para estes parâmetros, mesmo que a doença suma da população, a tendência é

que a dinâmica caminhe para endemia.

Apresentamos na Figura 1 histogramas referentes às frequências dos

parâmetros associados a (S2, I2). Podemos observar que as frequências de to-

dos os parâmetros são similares a uma distribuição uniforme. Como assumimos

desde o prinćıpio que as distribuições para os parâmetros eram uniformes, estes

histogramas não trazem novas informações.
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Figura 1: Frequência dos parâmetros associados aos pontos fact́ıveis estáveis

de (S2, I2).
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Figura 2: Frequência dos parâmetros associados aos pontos estáveis fact́ıveis

de (S4, I4).

Na Figura 2 apresentamos histogramas referentes às frequências dos

parâmetros associados a (S4, I4). Podemos observar que as frequências de β, σ,

κ e µ são similares a uma distribuição exponencial, e de r a uma distribuição

uniforme. A partir deste resultado, assumimos que β, σ, κ e µ têm de fato

distribuição exponencial, e r distribuição uniforme. Utilizando estimadores

de máxima verossimilhança, calculamos estimativas para os valores esperados

destes parâmetros que levam à pontos fact́ıveis estáveis de (S4, I4), que de-

notamos por β̂, σ̂, r̂, κ̂, µ̂. Com estes parâmetros temos o ponto endêmico

(Ŝ4, Î4) = (0.4091, 0.1860). Esta configuração de parâmetros podem ser inter-

pretados como a endemia mais provável do modelo (2), e são utilizados com esse

propósito. Apresentamos na Tabela 2 os valores sem interpretação biológica e

os transformados, por meio das escalas 1 : 14.6 no tempo e 1 : 53319114 para

indiv́ıduos. Essas mudanças foram tomadas de forma que a capacidade de su-

porte κ̂ equivalesse a 40 milhões de habitantes, aproximadamente a população

do estado de São Paulo, e um tempo t = 50 equivalesse a um peŕıodo de 2 anos,

ou 730 dias.
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Tabela 2: Parâmetros de endemia mais prováveis de (2)

Sem interp. Redimensionalizados

biológica (com unidades)

β̂ 0.7651 9.828× 10−10 (indiv́ıduos · dia)−1

σ̂ 0.1976 1.353× 10−2 dia−1

r̂ 0.4933 3.378× 10−2 dia−1

κ̂ 0.7502 4× 107 indiv́ıduos

µ̂ 0.1773 1.214× 10−2 dia−1

T 50 730 dias

Ŝ4 0.4091 26131698 indiv́ıduos

Î4 0.1860 9917355 indiv́ıduos

Na Figura 3 apresentamos gráficos referentes a soluções numéricas de

(2) com os parâmetros de endemia mais provável redimensionalizados (segunda

coluna da Tabela 2). As condições iniciais foram S0 = κ̂ = 4×107 e I0 = 533191

indiv́ıduos e um tempo final T = 730 dias. As condições iniciais refletem uma

situação de ińıcio de endemia, em que toda a população (representada pela

capacidade de suporte) é suscet́ıvel e alguns infectados são inseridos no sistema

(por exemplo, parte da população de uma cidade). Observamos que ambas as

populações tendem ao equiĺıbrio (Ŝ4, Î4), em um tempo de aproximadamente

400 dias (pouco mais de um ano), e continuam no equiĺıbrio por todo o tempo,

como esperado.
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Figura 3: Soluções numéricas do problema (2), com parâmetros de endemia

mais prováveis. Em azul, linha cont́ınua: S, em vermelho, linha tracejada: I.
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Com as configurações de parâmetros obtidas, calculamos também cor-

relações entre os valores dos parâmetros que levam aos equiĺıbrios estáveis de

(S2, I2) e (S4, I4) e: eles próprios, pontos de equiĺıbrios e partes reais dos au-

tovalores da matriz jacobiana. Quase todas as correlações foram baixas, con-

siderando que uma correlação relevante (em valor absoluto) é superior a 0.9.

Lembramos que correlações baixas não implicam que as variáveis não estão re-

lacionadas, somente que nada podemos concluir. O resultado expressivo obtido

foi aquele referente a r e o autovalor negativo dominante associado a (S4, I4),

com uma correlação de −0.93, e cujo gráfico apresentamos na Figura 4. Este

resultado nos indica que ao diminuir r, a taxa de reprodução intŕınseca, a zero,

o autovalor associado também é zerado, levando à perda de estabilidade de

(S4, I4), isto é, ao fim da endemia.
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Figura 4: Correlação entre r e o autovalor negativo dominante associado a

(S4, I4).

4. Soluções num�ericas do modelo difusivo

Com os métodos de Elementos Finitos e Crank-Nicolson, implementamos

em Fortran 90 rotinas capazes de obter soluções numéricas para o problema (1).

Foram utilizados elementos lineares (em P1), bilineares (em Q1), biquadráticos

(em Q2) e bicúbicos (em Q3), com transformações isoparamétricas (Hughes,

2012). Nas simulações desta seção utilizamos elementos bilineares. O trata-

mento das não linearidades foi feito por meio de um método preditor corretor

(Douglas et al., 1979). Consideramos um domı́nio retangular Ω = [0, L]× [0,H]

por simplicidade, embora as implementações sejam capazes de tratar domı́nios

irregulares. Toda a implementação é similar à realizada em (Gomes, 2009;

Souza, 2010).
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Os parâmetros utilizados foram os de endemia mais provável do modelo

(2) obtidos na Seção 3. Fizemos novamente uma redimensionalização do sis-

tema (1) em função das dimensões de S, I, t e x e y. Todos os parâmetros

utilizados encontram-se na Tabela 3. Observamos que devido à dependência

do espaço, as mudanças de escala são agora outras, resultando em diferentes

valores redimensionalizados. Consideramos que para um domı́nio quadrado de

lado 1, os parâmetros sem unidades são equivalentes tanto no modelo de EDOs

quanto de EDPs, portanto tomamos este domı́nio como referência. As escalas

utilizadas foram: para o tempo 1 : 14.6, para indiv́ıduos 1 : 53319114, e para

o espaço 1 : 500. Esta escala transforma o domı́nio unitário [0, 1] × [0, 1] em

uma região quadrada de área 250 mil km2, que é aproximadamente a área do

estado de São Paulo.

Tabela 3: Parâmetros para simulações de (1)

Sem interp. Redimensionalizados

biológica (com unidades)

β̂ 0.7651 2.457× 10−4 (indiv́ıduos/km2 · dia)−1

σ̂ 0.1976 1.353× 10−2 dias−1

r̂ 0.4933 3.379× 10−2 dias−1

κ̂ 0.7502 1.6× 102 indiv́ıduos/km2

µ̂ 0.1773 1.214× 10−2 dias−1

αS , αI 0.001 17.12 km2/dia

L, H 1 500 km

T 100 1460 dias

Ŝ4 0.4091 104.53 indiv́ıduos/km2

Î4 0.1860 39.67 indiv́ıduos/km2

As condições iniciais foram tomadas como: S0 = κ̂ homogeneamente dis-

tribúıda no domı́nio, considerando que toda a população em estudo (capacidade

de suporte) é suscet́ıvel; e I0 = 2.13 indiv́ıduos/km2 em um ponto no canto

do domı́nio, representando a chegada da doença em um determinado ponto da

região de estudo (uma cidade, por exemplo). Esta condição inicial pode ser

visualizada na Figura 5. Nas Figuras 6 a 9 temos as soluções de Suscet́ıveis

e Infectados para os tempos t = 365, 730, 1095 e 1460 dias. Na Figura 10

temos as soluções ao longo do tempo em 9 nós distribúıdos uniformemente no

domı́nio. A condição inicial I0 é inserida no nó 1. Para ter uma melhor ideia da
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distribuição das populações ao longo do tempo em todo domı́nio, na Figura 11

apresentamos gráficos das integrais das populações em todo domı́nio ao longo

do tempo, que representam a quantidade total de suscet́ıveis e infectados em

toda região espacial.
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Figura 5: Condição inicial para o problema (1).
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Figura 8: Soluções numéricas do problema (1), para t = 1095 dias.
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Figura 10: Soluções numéricas do problema (1), em 9 nós distribúıdos na malha.

Em azul, linha cont́ınua: S, em vermelho, linha tracejada: I.
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Em azul, linha cont́ınua: S, em vermelho, linha tracejada: I.
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Após um peŕıodo de um ano, 365 dias, na Figura 6 observamos o efeito

espacial da dinâmica epidemiológica, em que a população de suscet́ıveis passa

a ser de infectados na região próxima de onde foi inserido inicialmente o foco

de doença. Este foco se espalha espacialmente, e na Figura 7, após um peŕıodo

de 2 anos, ou 730 dias, observamos que todo o domı́nio contém indiv́ıduos in-

fectados, com maior incidência ainda na região próxima ao foco inicial. Na

Figura 7, após 3 anos, ou 1095 dias, ambas populações apresentam compor-

tamento estabilizado na região mais próxima ao foco inicial, e uma diferença

apenas na região oposta a esse foco. Notamos que nesta figura a escala já está

muito próxima para as duas populações, portanto a diferença em números de

indiv́ıduos por área é pequena. Já após um peŕıodo de 4 anos, 1460 dias, ob-

servamos na Figura 9 que ambas as populações atingiram o equiĺıbrio, tanto

espacial pois estão homogeneamente distribúıdas, como temporal, pois atingi-

ram os valores do ponto de equiĺıbrio (Ŝ4, Î4) = (104.53, 39.67).

Na Figura 10, observamos nos gráficos ao longo do tempo que em todos

os nós da malha considerados as populações têm o mesmo comportamento do

sistema de EDOs (2), com os gráficos todos similares ao da Figura 3, a menos

das escalas, visto que agora estamos considerando o aspecto espacial. Todos

os gráficos atingem individualmente o equiĺıbrio (Ŝ4, Î4) = (104.53, 39.67), con-

firmando o resultado da Figura 9. Devido a difusão espacial, os gráficos em

cada nó atingem o equiĺıbrio em tempos ligeiramente diferentes. Pontos mais

próximos do foco inicial de infectados, nó 1, atingem o equiĺıbrio mais rapida-

mente, como os nós 1, 2 e 4. Afastando-se do foco, observamos que os nós 5,

6, 7 e 8 demoram um pouco mais para atingir o equiĺıbrio, e o nó 9 é o último

a atingi-lo, conforme podemos observar também na Figura 8.

Embora a análise de pontos discretos do domı́nio espacial ao longo do

tempo seja importante, uma análise que englobe todo o domı́nio também é. Na

Figura 11 podemos fazer esta análise, por meio dos gráficos das integrais de

suscet́ıveis e infectados. Estas integrais nos dão o valor total de indiv́ıduos em

todo domı́nio, em contrapartida aos valores de densidade (indiv́ıduos/km2) que

estávamos considerando até agora. Podemos observar que o comportamento é

o mesmo que nos nós individuais, com o equiĺıbrio sendo atingido em torno

de 900 dias (aproximadamente 2 anos e meio). Como os valores são da po-

pulação total, o equiĺıbrio atingido é o mesmo que o do modelo de EDOs (2),

26131698 suscet́ıveis e 9917355 infectados, valores que são também equivalentes

à densidade individual (Ŝ4, Î4) = (104.53, 39.67).
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Como as Figuras 9, 10 e 11 nos mostram, com o passar do tempo as

soluções do modelo difusivo (1) tendem a estabilizar no espaço e tempo, con-

vergindo para o mesmo equiĺıbrio estável do modelo temporal (2). Temos assim

que a estabilização espacial de (1) corresponde ao modelo (2).

4.1. An�alise num�erica de erro e convergência

Inserindo termos fonte nas equações em (1), podemos escolher funções

que se tornam soluções exatas do problema. Dessa forma calculamos o erro

entre as soluções exata e numérica em sucessivas malhas refinadas, e verificamos

a convergência dos métodos utilizados. Resultados em teoria de aproximação

de Elementos Finitos afirmam que erros obtidos na norma L2(Ω) em P1 são

O(h2), e em Qr são O(hr+1), para r inteiro, onde h é o diâmetro máximo entre

os diâmetros de todos os elementos. Além disso, as normas dos gradientes em

P1 são O(h), e em Qr são O(hr) (Arnold et al., 2002). Já o erro do Método

de Crank-Nicolson é O(∆t2), e pode ser obtido por meio de análise de erro de

truncamento (LeVeque, 2007).

Para a análise de erro do Método de Elementos Finitos, consideramos um

tempo final t = 0.01, e nt = 210, obtendo um passo de tempo ∆t = 9.77×10−6,

um valor suficientemente pequeno para que o método temporal não influencie no

erro numérico espacial. Como estamos utilizando malhas regulares, o número

de divisões nas direções x e y é o mesmo, denotado por n, e o lado de cada

elemento é denotado por h. Realizamos as análises para elementos lineares,

bilineares, biquadráticos e bicúbicos, variando o valor de n. Nas Figuras 12 e

13 apresentamos respectivamente gráficos dos erros por h na norma L2 e na

norma gradiente em L2; e regressões lineares para cada caso, eliminando pontos

em que o erro foi muito alto ou baixo (outliers). Podemos observar que todos

os resultados foram os esperados: os erros diminuem com as ordens esperadas

e vão diminuindo conforme utilizamos mais pontos em cada elemento.
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Figura 12: Erros numéricos na norma L2 por tamanho de lados de elementos.

À esquerda referentes a S e à direita a I. ×, em vermelho: elementos lineares;

◦, em azul: bilineares; ���, em verde: biquadráticos; ⋄, em preto: bicúbicos.

Regressões lineares são exibidas para cada caso.
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Figura 13: Erros numéricos na norma gradiente L2 por tamanho de lados

de elementos. À esquerda referentes a S e à direita a I. ×, em vermelho:

elementos lineares; ◦, em azul: bilineares; ���, em verde: biquadráticos; ⋄, em
preto: bicúbicos. Regressões lineares são exibidas para cada caso.

Para a análise de erro do Método de Crank-Nicolson, consideramos um

tempo final t = 1 e variamos o número de passos no tempo nt. Realizamos

as análises para elementos lineares, bilineares, biquadráticos e bicúbicos, em

cada caso utilizando valores diferentes de divisões no espaço n, por questões de

estabilidade do método de Elementos Finitos (Brooks e Hughes, 1982). Para

elementos lineares utilizamos n = 27, bilineares n = 27, biquadráticos n = 24
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e bicúbicos n = 24. Calculamos o erro com a norma 2 vetorial, aplicada à

integral de S e I em todo domı́nio, para cada passo de tempo. Na Figura

14 apresentamos gráficos dos erros por ∆t na norma 2 vetorial e regressões

lineares para cada caso, eliminando pontos em que o erro foi muito alto ou

baixo (outliers). A presença de outliers neste caso é maior pois a estabilidade

dos métodos depende fortemente do tamanho de passo de tempo. Podemos

observar que todos os resultados foram os esperados: os erros diminuem com

as ordem ∆t2 e são muito próximos em todos os casos, visto que estamos

analisando somente o erro temporal e não espacial.
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Figura 14: Erros numéricos na norma 2 vetorial por tamanho de passo de

tempo. À esquerda referentes a S e à direita a I. ×, em vermelho: elementos

lineares; ◦, em azul: bilineares; ���, em verde: biquadráticos; ⋄, em preto:

bicúbicos. Regressões lineares são exibidas para cada caso.

5. Conclusões

Este trabalho visa contribuir para uma melhor compreensão de surtos e

epidemias de doenças transmitidas por vetores, por meio de um modelo ma-

temático simples. Os modelos trabalhados, tanto o baseado em Equações Di-

ferenciais Ordinárias, quanto de Equações Diferenciais Parciais, mesmo sim-

plificados (pois não consideram os vetores da doença) foram capazes de exibir

comportamentos interessantes, e os métodos utilizados trouxeram resultados

relevantes. O estudo destes modelos e métodos é uma importante contribuição

para aplicações de interesse, como o estudo de epidemias de zika, dengue, chi-

kungunya, febre amarela, malária, entre outras.
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A metodologia frequencial utilizada na Seção 3, baseada nos métodos

de Monte Carlo e da Transformada Inversa, se mostraram eficientes em cum-

prir o objetivo proposto: a análise de estabilidade do sistema (2). Graças ao

método obtivemos também estimativas da endemia mais provável e uma forte

correlação entre um parâmetro e a condição de estabilidade de endemia. A

simulação realizada na Seção 4 sobre o modelo (1) mostrou que este é capaz

de refletir resultados interessantes para uma posśıvel endemia, em uma região

espacial equivalente ao estado de São Paulo. Mais ainda, temos que as soluções

ao longo do tempo do modelo espacial (1) são semelhantes às do modelo tem-

poral (2), tendendo ao mesmo equiĺıbrio estável. Com essa relação entre os

modelos, a análise de estabilidade frequencial foi importante para a obtenção

de parâmetros e do estado estacionário que também foram utilizados no modelo

difusivo. A análise numérica de erro e convergência dos métodos mostrou que

estes foram robustos. Simulações com parâmetros e domı́nios realistas podem

ser realizadas, assim como alterações no modelo que retratem outras situações

de interesse, como a introdução de populações de vetores da doença em estudo.
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Resumo. Um modelo discreto de reprodução periódica com competição in-

tra e inter-espećıfica é proposto como forma de discutir a seleção de peŕıodos

primos, observados na natureza em espécies de cigarras. Uma aproximação

para a média das populações é proposta e analisada para o caso de 2 e 13

populações. Os resultados indicam que os peŕıodos primos possuem vantagem

quando comparados com peŕıodos compostos, sugerindo que os peŕıodos ob-

servados nas especies de cigarras possam ter origem no processo de seleção

natural por valor adaptativo.

Palavras-chave: equações de diferenças reprodução periódica, números

primos, cigarras, magicicada.

1. Introdução

Diversos seres vivos possuem ciclos de vida periódicos: plantas anuais,

bienais e perenes (Edelstein-Keshet, 1988; Tielbörger e Petrù, 2010), salmões

e pulgões (Whitham, 1980) são exemplos de espécies com esse tipo ciclo. Em

particular, o exemplo biológico que inspira os modelos apresentados neste artigo

é o das cigarras periódicas (Alexander e Moore, 1962). As cigarras apresentam

um ciclo de vida na qual os adultos duram poucas semanas (Williams e Simon,

1995), enquanto que os estágios de larva, que normalmente vivem no subsolo

1raul@unemat-net.br
2mazilio@ufmt.br
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alimentando-se de nutrientes de plantas extraindo-os de seus xilemas, pode

durar desde 1 até 17 anos (Karban, 1982, 1984; Williams e Simon, 1995).

Diversas espécies do gênero Magicicada,(Magicicada septendecim, M.

cassini, M. septendecula, M. tredecim, M. tredecassini, M. tredecula), possuem

ciclos de 13 ou 17 anos. De especial interesse é o fato desses números serem

primos e de não serem encontradas espécies com ciclos de valores intermediários

como 10, 11, 12, 14, 15 ou 16 anos. Gould, Loyd e Dibas (Gould, 1977; Dybas

e Lloyd, 1966; Edelstein-Keshet, 1998) foram uns dos primeiros a apresentar

posśıveis razões para a seleção de ciclos com valor de números primos. Parte

da explicação seria que a evolução de tais ciclos se daria como uma estratégia

para evitar parasitas ou predadores periódicos, pois ciclos com valores pri-

mos tendem a coincidir um número menor de anos com ciclos dos predadores

do que espécies com números compostos (se um predador possui um ciclo de

vida no qual o adulto emerge a cada 4 anos, então coincidirá com todos ciclos

de presas que levam 16 anos para emergir, enquanto que seu ciclo coincidirá

com uma presa de ciclos de 13 anos apenas a cada 52 anos). Alguns modelos

matemáticos foram elaborados seguindo esse tipo de sugestão e confirmaram

que é posśıvel que exista a seleção de ciclos primos na interação de parasita e

hospedeiro (Webb, 2001). Outros modelos trabalharam com hipóteses de hi-

bridização (desvantagem reprodutiva quando indiv́ıduos de ciclos de duração

distintas se reproduzem sexualmente para produzir descendentes) para obter a

seleção de ciclos com valores primos (Yoshimura et al., 2008).

Considerações biológicas (Lloyd e White, 1976; Martin e Simon, 1988)

sugeriram peŕıodos de “aceleração e desaceleração” de 4 anos, com indiv́ıduos

demorando 4 anos a mais ou a menos para surgir como adultos. A descoberta

desse tipo de observação levou investigadores a sugerir (Grant, 2007) que pode-

ria não existir necessidade de uma “explicação especial” para os ciclos de 13 e 17

anos, uma vez que certas espécies (Soper et al., 1976), possuem ciclos variáveis

que podem chegar até 9 anos. A partir do ciclo de 9 anos, duas “acelerações”

de quatro anos produziriam os ciclos de 13 e 17 anos. Nesse caso, não seria ne-

cessário explicar o fato de não terem sido encontradas espécies periódicas com

ciclos de 11 anos, que também é primo. Este é um exemplo muito interessante

que serve para ilustrar a contraposição entre uma explicação de adaptativa e

por restrições evolutivas (Gould e Vrba, 1982), na primeira, os ciclos primos

e as “acelerações” teriam sido moldados pela seleção natural, enquanto que

na segunda, as “acelerações” de quatro anos teriam uma explicação genética
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própria, gerando, por acidente ciclos de números primos que sestão relaciona-

dos com restrições na geração de diversidade de fenótipos. Até a presente data,

não está claro se uma das duas explicações está correta ou mesmo se o processo

é resultado de uma combinação de ambas.

Neste artigo, apresentamos um modelo extremamente simples de re-

produção periódica que indica existir uma vantagem adaptativa para ciclos

de vida primos. Nesse sentido, o modelo contribui como evidência a favor da

explicação adaptativa. Como o modelo é bastante geral, em prinćıpio, ele su-

gere que seria posśıvel montar experimentos biológicos com populações de ciclo

curto, nas quais seria posśıvel observar uma seleção de ciclos primos. Sob a

hipótese de que tais experimentos confirmassem as previsões teóricas, teŕıamos

forte evidência a favor da explicação adaptativa, com a possibilidade das “ace-

lerações” de quatro anos serem um subproduto do processo adaptativo que

levou à geração de ciclos primos.

2 O modelo

Em nosso modelo, a variável k ∈ N representa o número de intervalos

de tempo transcorridos entre as atualizações dos valores das variáveis, para o

caso espećıfico das cigarras, k é dado em anos.

Denotamos por Ni(k) a população de adultos com ciclos de peŕıodo

i ∈ I = {1, 2, 3, ...,M} no instante k. M é uma escolha limitada arbitrária

de intervalos posśıveis, com o intuito de comparar as dinâmicas populacionais

de populações que possuem ciclos primos com ciclos com valores de números

compostos. Na realidade, o próprio conjunto de valores de ciclos viáveis deve

ser o produto da evolução das espécies, mas tal abordagem reservamos para

trabalhos futuros. O presente modelo tem como objetivo analisar o papel do

comprimento dos ciclos na seleção das populações, dessa forma, utilizamos

hipóteses que visem criar populações homogêneas com relação aos outros as-

pectos da dinâmica populacional. A seguir, listamos as hipóteses utilizadas no

modelo.

1. Na ausência de outras populações com ciclos distintos, todas populações

crescem logisticamente, com o meio apresentando a mesma capacidade

de suporte para cada uma delas.

2. As taxas de reprodução no modelo loǵıstico por ciclo são idênticas.
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3. Os adultos das espécies exercem uma influência negativa na variação do

número de adultos das populações de ciclos distintos, sendo essa influência

proporcional ao produto do número de adultos de cada tipo de ciclo.

As hipóteses 1 e 2 são simplesmente uma forma econômica de modelar

a competição dos indiv́ıduos dentro da população de cada ciclo, para gerar po-

pulações cuja principal diferença seja determinada pelo comprimento do ciclo.

No caso espećıfico da hipótese 2, vale mencionar algumas observações. Os in-

div́ıduos das populações que possuem ciclos maiores teriam, em prinćıpio, que

passar um maior intervalo de tempo até emergirem como adultos, o que poderia

afetar a velocidade de reprodução loǵıstica, resultando em taxas menores para

populações de ciclos maiores. Entretanto, há evidências (Karban, 1997) de

que populações de ciclos maiores depositam mais ovos, de maneira a atuar na

direção contrária ao efeito de sobrevivência dos indiv́ıduos até emergirem como

adultos. De fato, alguns autores consideram a fração de indiv́ıduos adultos que

emergem a partir de uma única deposição de ovos como sendo independente

do comprimento do ciclo (Yoshimura et al., 2008):

The clutch size C of a copulated adult female with interval y is

assumed to be an increasing function of interval (growth period) y,

such that C(y) = Ry, where R is a constant. This assumption is

supported by Karban’s (1997) demonstration that 17-year cicadas

have higher fecundity than 13-year cicadas living nearby. Note that

there is a trade-off between intervals with respect to overall juvenile

survival rate and clutch size C per cycle. Emergence failure in peri-

odical cicadas is frequently seen in nature and appears to be related

to crowding rather than nutrition (White et al. 1979). Therefore,

successful emergence rate E (0 < E < 1) is kept constant, assuming

emergence failure is independent of life-cycle length.

Novamente, como o objetivo do modelo é analisar o papel do compri-

mento dos ciclos, supomos que os efeitos se cancelam, resultando em taxas

loǵısticas idênticas mesmo para ciclos de comprimentos distintos.

A hipótese 3 é uma forma simples de modelar a competição entre po-

pulações de ciclos distintos, supondo que o número de encontros entre as po-

pulações é proporcional ao número de adultos de cada população e que cada

encontro reduz a capacidade reprodutiva das populações em uma quantidade
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fixa. É uma aplicação da lei de ação das massas às populações, foi escolhida ape-

nas por parcimônia. Além disso podemos mencionar que há competição entre

larvas de mesma idade (Behncke, 2000), “Competition between young nymphs

also plays a role, but the density is balanced after the second year.”. Assim, a

principal fonte de competição entre larvas se dá no primeiro ano, de maneira

que podemos dizer o número de adultos que vivem no mesmo ano (que define

o número de larvas que irão competir no ano seguinte) é uma variável impor-

tante nas taxas de reprodução e mortalidade das cigarras. Ou seja, é posśıvel

modelar indiretamente a competição entre larvas sem recorrer a um modelo de

população estruturada, pois o principal fator de competição concentra-se no

primeiro ano.

Definimos o parâmetro K como a capacidade de suporte com relação

às populações, r a taxa de reprodução loǵıstica por ciclo e c o coeficiente que

determina o grau de interferência entre as populações. Com essas hipóteses e

parâmetros, podemos escrever equações de dinâmicas para as populações:

Ni(k + i) = Ni(k) ((1− r)Ni(k)/K) + r)− c Ni(k)
∑

j ̸=i

Nj(k) (2.1)

note que, se escrevemos r = 1 + s, a dinâmica pode ser reescrita como:

Ni(k + i) = Ni(k) + sNi(k)(1−Ni(k)/K))− c Ni(k)
∑

j ̸=i

Nj(k). (2.2)

ou ainda:

∆iNi(k) = sNi(k)(1−Ni(k)/K))− c Ni(k)
∑

j ̸=i

Nj(k). (2.3)

Na figura 1 apresentamos um esquema que ilustra o processo de atualização de

populações de ciclos 1, 2 e 3.

Figura 1: As populações são atualizadas em momentos discretos. A população

de ciclo de peŕıodo 2 estará presente somente nos ı́ndices pares de k, a de

peŕıodo 3 somente nos múltiplos de 3 e assim por diante.
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Naturalmente, podemos redimensionar as variáveis Ni para N∗
i = Ni/K,

de forma a obter o modelo adimensional (já abandonando os asteriscos por

conveniência de escrita):

∆iNi(k) = sNi(k)



1−Ni(k)− θ
∑

j ̸=i

Nj(k)



 (2.4)

onde θ = c/s.

Assim, os parâmetros fundamentais para o modelo são s, que regula o

crescimento máximo em um peŕıodo de cada população, e θ, o coeficiente de

competição entre as espécies. É bem conhecido o resultado de que a equação

discreta loǵıstica na forma xk+1 = rxk(1 − xk) apresenta comportamentos

caóticos para r além de um valor cŕıtico r∗ ≈ 3.56. Se escrevemos uma equação

loǵıstica na forma yk+1 = yk+syk(1−xk/K), e fazemos a mudança de variável

xk = syk/((1 + s)K), obtemos uma equação na forma xk+1 = (1 + s)xk(1 −
xk), de forma que a relação entre os parâmetros s e r é dada por r = 1 + s.

De forma a evitar comportamentos caóticos, trabalharemos com valores de s

inferiores a 1. O parâmetro θ controla o grau de interfência entre as espécies que

possuem ciclos periódicos distintos. Se θ > 1, então competição entre cigarras

de peŕıodos distintos é mais forte que aquela de cigarras de mesmo peŕıodo,

enquanto se θ < 1 a competição inter-espećıfica é mais fraca que a competição

intra-espećıfica.
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Figura 2: Simulações do modelo 2.4 com 11 populações. Note que em todas

simulações as populações que se reproduzem em peŕıodos primos possuem uma

média populacional maior. a) s = 0.8, θ = 0.8. b) s = 0.05, θ = 0.8. c)

s = 0.8, θ = 0.2. d) s = 0.05, θ = 0.2.

Nas figuras 2-a) a 2-d) apresentamos algumas simulações do modelo com

M = 11 (número de populações). Um fato que se observa todas simulações,

é que as populações que apresentam um ciclo de peŕıodo primo apresentam

médias populacionais superiores aquelas que apresentam ciclos em números

compostos, com a população de peŕıodo 1 sendo superior a todas.

A análise do modelo 2.4 é dificultada pelo fato de que em diversos ins-

tantes de tempo muitas populações não estão presentes. Mesmo a existência

de pontos de equiĺıbrio fica comprometida no modelo, como se pode constatar

pelas simulações apresentadas na figura 2.4. Entretanto, as soluções aparentam

oscilar em torno de médias de forma consistente, de forma que surge natural-

mente a questão da possibilidade de formulação de um modelo que busque

descrever somente o comportamento dessas médias.

Uma forma de obter uma dinâmica simplificada para a dinâmica de Ni, a

dinâmica da população que possui um peŕıodo i, é tomar um peŕıodo de com-
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primento p, e observar que, durante esse peŕıodo, a população Ni contribui,

aproximadamente, p/i vezes (pois a dinâmica da população Ni somente é atu-

alizada a cada i ciclos) para o aumento de Ni(k). Além disso, uma população

Nj estará presente na dinâmica de Ni(k), pMDC(i, j)/j. Por exemplo, durante

um peŕıodo de 12 anos (digamos para k de 0 até 11), na população de N2, a po-

pulação N1 exercerá uma influência na dinâmica 6 vezes (anos 0, 2, 4, 6, 8, 10),

pois está presente em todos ciclos de 2 anos, N2 também estará presente 6 vezes

(anos 0, 2, 4, 6, 8, 10), N3 exercerá sua influência 2 vezes (anos 0 e 6), N4 3 vezes

(anos 0, 4 e 8). Naturalmente, para peŕıodos curtos, a fórmula apresenta erros

de arredondamento, como no caso de N5, que, neste caso, contribuirá 2 vezes

enquanto a fórmula apresenta como resultado 6/5 (para um peŕıodo p = 20 a

fórmula estará correta). O erro relativo da fórmula de aproximação tende a

zero (por exemplo, para p = 256, a fórmula fornece como aproximação 25.6,

enquanto que o número real é 26. Assim, se denotamos a dinâmica aproximada

por ∆̄pN̄i, temos que a dinâmica do modelo médio será dada por:

∆pN̄i =
sp

i
N̄i



1− N̄i − θ
∑

j ̸=i

MDC(i, j)N̄j

j



 (2.5)

Na seção a seguir, fazemos uma dedução e análise detalhada do modelo

e da sua aproximação no caso mais simples, isto é, quando Np = 2.

3 O caso bidimensional

3.1 Dedução da equação para as m�edias

Neste caso, adotaremos a notação xk = n1(k) e yk = n2(k). O modelo

pode ser descrito pelos seguintes operadores:

D(z, k) = sz(1− z − θyk)

F (z, k) = sz(1− z − θxk)
(3.6)

de forma que as equações de recorrência do sistema são dadas por:

xk+1 = xk +D(xk, k)

yk+2 = yk + F (yk, k)
(3.7)

com condições iniciais x0, y0 e y1 = 0. Note que como a relação de recorrência

para yk é de segunda ordem, o valor de y1 é necessário para a completa de-

terminação do sistema, sendo definida como nula, gera uma população que só
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está presente nos ı́ndices pares. Neste caso, vamos analisar uma aproximação

para a dinâmica das médias:

x̄k = (xk+1 + xk)/2

ȳk = (yk+1 + yk)/2
. (3.8)

Começamos com o caso de k par. Por conveniência, escreveremos Dxk no lugar

de D(xk, k) e Fyk no lifar de F (yk, k). Em primeiro lugar, observamos que a

média pode ser escrita como

x̄k =
xk+1 + xk

2
=

xk +Dxk + xk

2
= xk +

Dxk

2

e também que um passo de ordem 2 em xk é aproximado por:

xk+2 = xk+1 +Dxk+1 = xk +Dxk + sxk+1(1− xk+1)

pois k é par e yk+1 = 0. Substituindo, xk+1 = xk+Dxk e agrupando os termos

de ordem de s2, obtemos:

xk+2 = xk +Dxk + sxk(1− xk) +O(s2)

finalmente, escrevendo Dxk explicitamente:

xk+2 = xk + 2sxk(1− xk − θyk/2) +O(s2) = xk +D2xk +O(s2) (3.9)

onde D2xk = 2sxk(1− xk − θyk/2).

Se escrevemos o valor médio para o instante k + 1, temos:

x̄k+1 =
xk+2 + xk

2
=

xk +D2xk +O(s2) + xk +Dxk

2

que pode ser reescrito como:

x̄k+1 =

(

xk +
Dxk

2

)

+
D2xk

2
+O(s2)

de onde

x̄k+1 = x̄k + sxk(1− xk − θyk/2) +O(s2).

Lembrando que xk = x̄k−Dxk/2 e agrupando os termos de ordem s2, obtemos

uma relação de recorrência para x̄k:

∆x̄k = x̄k+1 − x̄k = sx̄k(1− x̄k − θyk/2) +O(s2) (3.10)
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essa relação de recorrência é válida quando n é par. A seguir, fazemos a dedução

para o caso n+ 1 (́ımpar). Assim como fizemos para x̄k, x̄k+1 pode ser escrito

como:

x̄k+1 = xk+1 +
Dxk+1

2
. (3.11)

Agora, x̄k+2 depende de xk+3, que reescrevemos:

xk+3 = xk+2 +Dxk+2 = xk+1 +Dxk+1 + sxk+2(1− xk+2 − θyk+2)

como xk+2 = xk+1 +Dxk+1 e yk+2 = yk +O(s)

xk+3 = xk+1+sxk+1(1−xk+1)+s(xk+1+Dxk+1)(1−xk+1−Dxk+1−θ(yk+O(s)))

agrupando os termos de ordem 2, ficamos com:

xk+3 = xk+1 +D2xk+1 +O(s2) (3.12)

Com esta relação, podemos estabelecer a relação de recorrência para x̄k+2:

x̄k+2 =
xk+3 + xk+2

2
= xk+1 +D2xk+1 + xk+1 +Dxk+1 +O(s2)

usando a equação 3.11 temos que

x̄k+2 − x̄k+1 = sxk+1(1− xk+1 − θyk/2) +O(s2).

Substituindo xk+1 = x̄ + k + 1 −Dxk+1 e agrupando os termos de ordem s2,

odtemos

∆x̄k+1 = x̄k+2 − x̄k+1 = sx̄k+1(1− x̄k+1 − θyn/2) +O(s2). (3.13)

Note que a relação de recorrência para yk+2 pode ser escrita como:

yk+2 = yk + syk(1− yk − x̄k) +O(s2) (3.14)

O sistema composto pelas relações de recorrência 3.10, 3.13 e 3.14 possui tempo

de atualização distintos, com passo 1 para a variável x̄k e passo dois para

a variável yk. Isso impede o uso das ferramentas tradicionais de análise de

equiĺıbrio e estabilidade par sistemas dinâmicos discretos. Uma forma de con-

tornar essa dificuldade é simplesmente utilizar a relação 3.10 em 3.13, obtendo:

x̄k+2 = x̄k + 2sx̄k(1− x̄k − θyk/2) +O(s2)

yk+2 = yk + syk(1− yk − x̄k) +O(s2)
(3.15)

que é um sistema onde ambas variáveis são atualizadas em passo 2. Note que

a equação 3.15 é um caso particular da equação 2.5 e que o mesmo tipo de

relação de recorrência poderia ser obtido se utilzássemos somente o valor de

xk+2 como na equação 3.9.
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3.2 An�alise do modelo das m�edias

Por conveniência, adotamos a notação x̄k+2 = ut+1, x̄k = ut, yk+2 =

zt+1 e yk = zt. O sistema possui quatro pontos de equiĺıbrio: P0 = (0, 0),

P1 = (1, 0), P2 = (0, 1) e P3 = (u∗, z∗). Os autovalores para o Jacobiano nos

equiĺıbrios P0, P1 e P3 são dados na tabela 1.

Tabela 1: Estabilidade para os pontos P0, P1 e P2.

Ponto Autovalores Estabilidade

P0
λ1 = 1 + 2s

λ2 = 1 + s
s > 0, λ1, λ2 > 1, P0 instável

P1

λ1 = 1− 2s

λ2 = 1 + s(1− θ)
s > 0, logo P1 instável se θ < 1 e

estável se θ > 1

P2

λ1 = 1 + s(2− θ)

λ2 = 1− s
s > 0, logo P2 instável se θ < 2 e

estável de θ > 2

O ponto P3 é dado por u∗ = (2 − θ)/(2 − θ2) e z∗ = 2(1 − θ)/(2 − θ2),

de onde é viável biologicamente se θ < 1 ou θ > 2. A estabilidade do ponto P3

foi analisada numericamente, e seus resultados foram incorporados na figura 3

que apresenta as regiões de estabilidade dos diferentes pontos de equiĺıbrio com

relação aos parâmetros s e θ.
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Figura 3: Estabilidade dos pontos P1, P2 e P3 para o modelo 3.15 em função

dos parâmetros s e θ. O que se observa é que, para 0 < θ < 1 o modelo

converge para a coexistência (P3), para 1 < θ < 2 temos o estabelecimento

somente da população de peŕıodo 1 (P1) e para θ > 2 temos bi-estabilidade e

a sobreviviência de uma ou outra população depende das condições iniciais.

O que se observa é que, para 0 < θ < 1 o modelo converge para a coe-

xistência (P3), para 1 < θ < 2 temos o estabelecimento somente da população

de peŕıodo 1 (P1) e para θ > 2 temos bi-estabilidade e a sobreviviência de

uma ou outra população depende das condições iniciais. Ou seja, quando a

interferência (no sentido de competição) entre indiv́ıduos de peŕıodos reprodu-

tivos distintos é maior que a interferência entre indivíıduos de mesmo peŕıodo

reprodutivo, então espera-se que somente um tipo de indiv́ıduo sobreviva, com

maior chance para aquele de peŕıodo 1, neste caso. Quando a interferência é

menor, ambas populações sobrevivem.

Com isso, temos clara a natureza do comportamento do modelo 3.15,

que busca aproximar a dinâmica das médias do modelo 3.7. Entretanto, visto

a natureza das aproximações, é natural perguntar-se sobre a qualidade das

aproximações em função dos parâmetros, questão que abordamos na próxima

seção.
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3.3 Comparação modelo das m�edias e m�edias do modelo

original

Para analisar a qualidade das aproximações realizamos simulações para

diversas combinações dos parâmetros s e θ no quadrado [0.01, 0.99]× [0.05, 2.5],

utilizando um número total de iterações de TF = 3500 e condições iniciais

x0 = y0 = 1/2. Ao final, calcula-se a média dos valores de xk e yk (excetuando-

se os zeros) para os últimos 100 valores de k (k = 3400 a k = 3500. Com isso

obtemos estimativas das médias vE = (x̄, ȳ) para serem comparadas com os

valores do ponto de equiĺıbrio do modelo 3.15, vT = (u∗, z∗).

O erro é avaliado fazendo-se E(s, θ) = ∥vE−vT ∥2/∥vE∥2, ou seja o desvio

relativo em norma 2. Nas figuras 4-a) e 4-b) apresentamos um exemplo de

comparação de média simulada e calculada pelo modelo e o mapeamentodo erro

relativo. Basicamente, o que se observa é que, dentro da região de estabilidade

do ponto P3, a fórmula apresenta uma boa aproximação para a média numérica

calculada através do modelo 3.15.
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Figura 4: Para calcular o erro relativo, compara-se a média das simulações do

modelo 3.7, (x̄, ȳ), com as coordenadas do ponto de equiĺıbrio P3, (u∗, z∗),

do modelo 3.15. a) Gráfico com as a trajetória completa das populações

xk, yk, as médias x̄, ȳ e os equiĺıbrios u∗ e z∗. b) Erro relativo na forma

∥(x̄, ȳ) − (u∗, z∗)∥2/∥(x̄, ȳ)∥2. R1 representa uma região de erros “pequenos”

(entre 0.01 % e 5%), R2 temos erros elevados (até 100%) e R3 é uma região

em que o modelo original apresenta valores negativos de populações, perdendo

o significado biológico.
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4 Observações sobre o caso M = 13

Para o caso M = 13, é posśıvel mostrar, usando as mesmas ideias do

caso bidimensional que a dinâmica da média do modelo original 2.4 pode ser

aproximada por:

∆pN̄i =
sp

i
N̄i



1− N̄i − θ
∑

j ̸=i

MDC(i, j)N̄j

j



+O(s2); i = 1, . . . ,M (4.16)

onde p é o peŕıodo utilizado para fazer a média (idealmente, p = MMC(1, ...,M)).

A equação 4.16, acima, pode levar facilmente a resultados caóticos ou

populações negativas, dado que sp/i pode facilmente ultrapassar a unidade.

Entretanto, vale notar que o ponto de equiĺıbrio do modelo com todas coor-

denadas positivas levando em conta somente os termos da ordem de s é inde-

pendente do valor de p. Assim como no caso bidimensional podemos utilizar o

ponto de equiĺıbrio da dinâmica das média (N∗ ponto fixo de 4.16) e compará-

lo com a média dos últimos p peŕıodos de simulação das populações do modelo

2.4 (N̄). Se calculamos o erro relativo médio pela norma 2, ∥N̄ −N∗∥2/∥N̄∥2,
em função dos parâmetros θ e s, obtemos resultados muito similares àqueles

da figura 4-b) feita para o caso bidimensional. Isso ilustra que o comporta-

mento do modelo original pode, para diversas combinações de parâmetros, ser

analisado através do equiĺıbrio da dinâmica aproximada das médias.

Essencialmente, nos interessa determinar se o desempenho das populações

de peŕıodo primo é superior àquelas com peŕıodo composto. Para tanto, re-

alizamos simulações para diversos valores de θ e s utilizando tanto o modelo

original 2.4 quanto a dinâmica das médias 4.16. O peŕıdo p das médias uti-

lizado foi de 100 iterações e o número total de iterações foi de T = 10000.

Para cada simulação calculamos o valor de N̄ e N∗, em seguida, para cada

população N1, N2,..., N13 determinamos sua posição em comparação com as

outras, quando o vetor é colocado em ordem crescente. Assim, a maior po-

pulação recebe como posição o valor 13, enquanto que a menor recebe como

posição o valor 1. Quando as populações apresentavam um valor inferior a 10−5

o valor 0 era atribúıdo às suas posições.

Com isso é posśıvel verificar, em termos dos parâmetros θ e s quais

populações são as mais abundantes na populações e quando vão extintas. Nas

figuras 5-a) e 5-b) apresentamos os resultados para os dois modelos, com s = 0.1

e θ ∈ [0.05, 1.4]. Nas figuras 6-a) e 6-b) resultados análogos para s = 0.7. É fácil

notar que, em ambos modelos, o desempenho das populações com peŕıodo primo
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é superior aos desempenhos das populações de peŕıodo composto. Além disso,

observa-se um comportamento qualitativo muito similar de ambos modelos,

com populações trocando de posição na população ou sendo extintas para o

mesmo a valor cŕıtico de θ em ambos modelos.

Na seção seguinte apresentamos uma demonstração de que, para o caso

M = 13, as populações de eqúılbrio para os peŕıodos primos é superior às

populações de equiĺıbrio de peŕıodos compostos.
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Figura 5: Comparação dos comportamentos dos modelos 2.4 e 4.16 p/s = 0.1.

As populações são ordenadas em ordem crescente e sua posição é apre-

sentada em função do parâmetro θ. Uma posição igual a 0 significa que a

populaçao chegou a valores inferiores a 10−5.

a) Resultados para os valores de N∗ do modelo 4.16. Os peŕıodos primos

possuem vantagem sobre compostos.

b) Resultados para os valores de médios do modelo 2.4. Os peŕıodos primos
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possuem vantagem sobre compostos.
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Equilíbrio modelo das médias s=0.7
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Figura 6: Comparação dos comportamentos dos modelos 2.4 e 4.16 para s =

0.7.

As populações são ordenadas em ordem crescente e sua posição é apre-

sentada em função do parâmetro θ. Uma posição igual a 0 significa que a
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populaçao chegou a valores inferiores a 10−5.

a) Resultados para os valores de N∗ do modelo 4.16. Os peŕıodos primos

possuem vantagem sobre compostos.

b) Resultados para os valores de médios do modelo 2.4. Os peŕıodos primos

possuem vantagem sobre compostos.

4.1 Demonstração de N∗
p > N∗

c para o caso M = 13

Proposição 1 Suponha que o sistema (2.5) esteja em equiĺıbrio com N∗
i >

0, ∀ i ∈ IM = {1, . . . ,M}, com 0 < θ < 1. Então para q, k ∈ IM , com k

diviśıvel por q, distintos, temos N∗
q > N∗

k .

Demonstração: Por hipótese N∗
i > 0, ∀ i ∈ IM , são pontos de equiĺıbro de

(2.5). Portanto

1−N∗
i − θ

∑

j ̸=i
j∈IM

MDC(i, j)N∗
j

j
= 0, ∀ i ∈ IM . (4.17)

Dados q, k ∈ IM , podemos reescrever suas equações, a partir de (4.17),

como segue

1−N∗
k − θ









MDC(k, q)N∗
q

q
+
∑

j ̸=k
j ̸=q

MDC(k, j)N∗
j

j









= 0 (4.18)

1−N∗
q − θ









MDC(q, k)N∗
k

k
+
∑

j ̸=q
j ̸=k

MDC(q, j)N∗
j

j









= 0. (4.19)

Efetuando a diferença entre (4.19) e (4.18), observando que k é diviśıvel

por q, ou seja, MDC(k, q) = q e MDC(k, j) ≥ MDC(q, j), ∀ j ∈ IM , obtemos

N∗
q −N∗

k −θq

(

N∗
q

q
− N∗

k

k

)

= θ
∑

j ̸=q
j ̸=k

(MDC(k, j)−MDC(q, j))
N∗

j

j
≥ 0. (4.20)

Portanto,

N∗
q −N∗

k − θq

(

N∗
q

q
− N∗

k

q
+

N∗
k

q
− N∗

k

k

)

≥ 0, (4.21)
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ou seja,

(1− θ)
(

N∗
q −N∗

k

) ≥ θqN∗
k

(

1

q
− 1

k

)

> 0, (4.22)

de onde segue o resultado.

Proposição 2 Suponha as hipóteses da Proposição 1, com M = 13. Então

para todo p ∈ {1, 2, 3, 5, 7, 11, 13} e k ∈ {4, 6, 8, 9, 10, 12}, temos N∗
p > N∗

k .

Demonstração: A demonstração consiste na comparação entre as populações

do primeiro conjunto de ind́ıces com as do segundo. Para diminuir o número

de casos, iniciamos mostrando que N∗
4
> N∗

i , ∀ i ∈ {6, 8, 10, 12}. Este fato,

permite nos ater apenas as comparações com as populaçõesN∗
4
eN∗

9
do segundo

conjunto de ı́ndices.

Considerando as equações do sistema em equiĺıbrio, calculando a dife-

rença entre as equações apropriadas, obtemos

N∗
4
−N∗

6
= θ

(

2

3
N∗

3
+

1

2
N∗

4
− 1

3
N∗

6
− 1

4
N∗

8
+

2

9
N∗

9
+

1

6
N∗

12

)

N∗
4
−N∗

10
= θ

(

1

2
N∗

4
+

4

5
N∗

5
− 1

4
N∗

8
− 1

5
N∗

10
− 1

6
N∗

12

)

Portanto,

N∗
4
−N∗

6
= θ

(

1

3
N∗

3
+ 1

4
N∗

4
+ ( 1

3
N∗

3
− 1

3
N∗

6
) + ( 1

4
N∗

4
− 1

4
N∗

8
)+

+ 2

9
N∗

9
+ 1

6
N∗

12

)

N∗
4
−N∗

10
= θ

(

1

12
N∗

4
+ 3

5
N∗

5
+ ( 1

4
N∗

4
− 1

4
N∗

8
) + ( 1

5
N∗

5
− 1

5
N∗

10
)+

+( 1

12
N∗

4
− 1

6
N∗

12
)
)

.

A Proposição 1 garante que as diferenças do lado direito das equações

anteriores são positivas, portanto N∗
4
> N∗

6
e N∗

4
> N∗

10
. Os casos N∗

4
> N∗

8
e

N∗
4
> N∗

12
é consequência imediata da Proposição 1.

Vamos a demonstração do resultado principal. Para p = 1 o resultado

segue da Proposição 1.

No caso p = 2, temos da Proposição 1 queN∗
2
> N∗

4
, assim basta mostrar

que N∗
2
> N∗

9
. De forma análoga ao desenvolvido anteriormente, obtemos

N∗
2
−N∗

9
= θ

(

1

2
N∗

2
+ 2

3
N∗

3
− 1

4
N∗

4
+ 1

6
N∗

6
− 1

8
N∗

8
− 1

9
N∗

9
+
)

− 1

10
N∗

10
+ 1

12
N∗

12

)

= θ
((

1

4
+ 1

8
+ 1

10
+ 1

40

)

N∗
2
+
(

1

9
+ 5

9

)

N∗
3
− 1

4
N∗

4
+

+1

6
N∗

6
− 1

8
N∗

8
− 1

9
N∗

9
− 1

10
N∗

10
+ 1

12
N∗

12

)

> 0.
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Observe que para p = 3, temos que fazer apenas a comparação com k = 4 e

para os demais valores de p, faremos as duas comparações, listadas abaixo:

N∗
3
−N∗

4
= θ

(

1

2
N∗

2
+ 1

3
N∗

3
− 1

4
N∗

4
− 1

6
N∗

6
+ 3

8
N∗

8
− 2

9
N∗

9
+ 1

10
N∗

10
+

+ 1

12
N∗

12

)

N∗
5
−N∗

4
= θ

(

1

2
N∗

2
+ 3

4
N∗

4
+ 1

5
N∗

5
+ 1

6
N∗

6
+ 3

8
N∗

8
− 3

10
N∗

10
+ 1

4
N∗

12

)

N∗
7
−N∗

4
= θ

(

1

2
N∗

2
− 1

4
N∗

4
+ 1

6
N∗

6
+ 1

7
N∗

7
+ 3

8
N∗

8
+ 1

10
N∗

10
+ 1

4
N∗

12

)

N∗
11

−N∗
4

= θ
(

1

2
N∗

2
− 1

4
N∗

4
+ 1

6
N∗

6
+ 3

8
N∗

8
+ 1

10
N∗

10
+ 1

11
N∗

11
+ 1

4
N∗

12

)

N∗
13

−N∗
4

= θ
(

1

2
N∗

2
− 1

4
N∗

4
+ 1

6
N∗

6
+ 3

8
N∗

8
+ 1

10
N∗

10
+ 1

4
N∗

12
+ 1

13
N∗

13

)

e
N∗

5
−N∗

9
= θ

(

2

3
N∗

3
+ 1

5
N∗

5
+ 1

3
N∗

6
− 1

9
N∗

9
− 2

5
N∗

10
+ 1

6
N∗

12

)

N∗
7
−N∗

9
= θ

(

2

3
N∗

3
+ 1

3
N∗

6
+ 1

7
N∗

7
− 1

9
N∗

9
+ 1

6
N∗

12

)

N∗
11

−N∗
9

= θ
(

2

3
N∗

3
+ 1

3
N∗

6
− 1

9
N∗

9
+ 1

11
N∗

11
+ 1

6
N∗

12

)

N∗
13

−N∗
9

= θ
(

2

3
N∗

3
+ 1

3
N∗

6
− 1

9
N∗

9
+ 1

6
N∗

12
+ 1

13
N∗

13

)

.

Rearranjando os termos de forma apropriada e utilizando a Proposição 1 o

resultado segue.

5 Conclusões

Nossos resultados mostram que, de fato, no caso de simples competição

entre as popluações de diferentes peŕıodos, aquelas com peŕıodo primo apre-

sentariam uma vantagem sobre as de peŕıodos compostos. Isso se daria através

de uma menor chance de extinção provocada por maior valores médios de po-

pulação. Essa hipótese é interessante no sentido que não necessita nem de

efeitos negativos de hibridização ou a suposição da existência de predadores

periódicos para explicar a emergência de peŕıodos primos para tais insetos. O

fato de que a população de peŕıodo 1 é ainda superior não apresenta nenhuma

contradição, uma vez que a maior parte das espécies de cigarras possui ciclo de

vida anual.

Naturalmente, o modelo apresentado é extremamente simples e pelo me-

nos duas direções de aperfeiçoamento podem ser indicadas. Em primeiro lugar,

é de esperar que as populações que possuem peŕıodos mais longos são desceden-

tes de populações de peŕıodos mais curtos. Dessa forma, seria interessante pro-

por um modelo que inclúısse mutações entre populações de peŕıodos distintos e

que iniciasse somente com uma população de peŕıodo 1. Em segundo lugar, as

populações reais estão divididas em “cepas” que surgem periodicamente, mas

todos os anos. Isto é, em todos os anos temos a presença de populações com
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peŕıodos 13, por exemplo, cujas larvas foram concebidas há 13 anos. O modelo

apresentado considera como 0 a população nos anos múltiplos do peŕıodo.

Finalmente, os resultados do modelo indicam que, se fosse posśıvel ma-

nipular alguma espécie com ciclo reprodutivo curto e periódico (dias, horas

ou minutos) seria posśıvel se observar que as variedades que possuem ciclo

de reprodução primo se apresentariam com maior abundância. Em tal caso,

teŕıamos uma comprovação experimental do efeito e forte evidência de que os

ciclos primos apresentados pelas espécies de cigarras são produto de seleção por

valor adaptativo.
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Resumo. Quando estudamos a variação em peso de animais, deparamos com

o fato que existem intervalos de tempo onde o crescimento atinge um valor

máximo. No caso de criação de animais como porcos e frangos, o abate está

sempre relacionado com este ponto de crescimento máximo que corresponde

ao máximo rendimento com menor custo. Em muitos casos de crescimento em

peso, verifica-se uma tendência de crescimento máximo quando se está próximo

do amadurecimento das gônodas dos animais. As poĺıticas de preservação

ambiental, como no caso de peixes, é baseada no fato que um indiv́ıduo só

pode ser capturado após procriar pelo menos uma vez. Desta forma, o estudo

de modelos matemáticos passou a ser essencial para se avaliar, de maneira

adequada, estes pontos de crescimento máximo também denominados pontos

de inflexão. Neste artigo estudamos o ponto de inflexão do crescimento em

peso do tambaqui considerando o peso inicial e o parâmetro de alometria

modelados por um número fuzzy.

Palavras-chave: ponto de inflexão fuzzy, crescimento em peso.

1. Modelos Determińısticos

Os modelos clássicos de crescimento em peso foram obtidos inicialmente

por von Bertalanffy com o estudo de peixes e levam em consideração os pro-

cessos de catabolismo e anabolismo. Assim, se p(t) é o peso do animal no

1rodney@ime.unicamp.br
2michael.diniz@ifsp.edu.br



134 Bassanezi & Diniz

instante t, temos
⎧

⎨

⎩

dp

dt
= αp

2
3 − βp

p(0) = p0 dado
(1.1)

onde α é a taxa de catabolismo e β a taxa de anabolismo. Este modelo indica

que o animal cresce proporcionalmente à sua pele, dado pela alometria do seu

peso com sua área lateral na forma de A × p
2
3 , e perde peso devido a sua

movimentação ou perda de energia.

Neste modelo (1.1) o ponto de crescimento máximo é dado quando
d2p

dt2
= 0, isto é,

d2p

dt2
=

2

3
αp−

1
3
dp

dt
− β

dp

dt
=

dp

dt

(

2

3
αp−

1
3 − β

)

logo,

d2p

dt2
= 0 ⇐⇒ pinf =

8

27

(

α

β

)3

(1.2)

Por outro lado, temos que o peso do animal se estabiliza quando
dp

dt
= 0,

ou seja,
dp

dt
= 0 ⇐⇒ αp

2
3 − βp = 0

logo, o peso máximo p∞ é dado em função dos parâmetros α e β, isto é,

p∞ =

(

α

β

)3

(1.3)

é o ponto de estabilidade do peso.

Assim, usando (1.3) na equação (1.2), podemos escrever

pinf =
8

27
p∞

O problema de valor inicial (1.1) referente ao peso é dado por uma

equação de Bernouli cuja solução é:

p(t) =

[

α

β
+ Ce−

βt
3

]3

onde, C = p
1
3
0
− α

β = 3
√
p0 − 3

√
p∞.

Quando p0 ≈ 0, temos
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p(t) = p∞
[

1− e−
βt
3

]3

O modelo de von Bertalanffy (1.1), desenvolvido para o crescimento de

peixes, pode ser melhorado considerando-se uma alometria peso − área mais

apropiada para cada espécie e que pode ser traduzida no termo do catabolismo,

isto é,
⎧

⎨

⎩

dp

dt
= αpγ − βp

p(0) = p0 dado
(1.4)

Neste modelo do tipo von Bertalanffy mais geral, a solução é dada por:

p(t) =

[

α

β
+ Ce−β(1−γ)t

]

1
1−γ

(1.5)

com

p∞ =

[

α

β

]

1
1−γ

e C = p
(1−γ)
0

− p
(1−γ)
∞

Neste caso, o ponto de inflexão é dado por:

0 =
d2p

dt2
= αγpγ−1

dp

dt
− β

dp

dt
=

dp

dt

[

αγpγ−1 − β
]

=⇒ pγ−1 =

[

β

α

1

γ

]

1
γ−1

e, portanto,

pinf =

(

1

γ

)

1
γ−1

p∞ = (γ)
1−γ

p∞ (1.6)

Quando se trata de crescimento de animais é fundamental estabelecer

o instante em que se dá o crescimento máximo, isto é, o tempo onde se tem

o ponto de inflexão do peso. No caso do modelo generalizado (1.4) podemos

calcular o tempo onde se dá a inflexão da curva p(t), considerando na solução

(1.5) o valor de pinf em (1.6).

Consideremos inicialmente o caso em que p0 ≈ 0. Assim,

(γ)
1

1−γ p∞ = p∞

[

1 +

(

(

p0
p∞

)1−γ

− 1

)

e−β(1−γ)tinf

]

1
1−γ

⇐⇒

γ − 1 =

[

(

p0
p∞

)1−γ

− 1

]

e−β(1−γ)tinf ⇐⇒

ln

⎡

⎢

⎣

γ − 1
(

p0

p∞

)1−γ

− 1

⎤

⎥

⎦

= −β (1− γ) tinf
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Portanto,

tinf =

ln

[

γ−1

( p0
p∞ )

1−γ−1

]

(1− γ)β
= tinf(p0) (1.7)

A relação acima nos fornece o tempo de inflexão em função do ponto

inicial. Observamos que num caso de aplicação prática podemos simular o valor

de β quando se tem o valor do tempo de inflexão que, geralmente é quando o

animal procria pela primeira vez.

2. Modelos Fuzzy

Na maioria das vezes ocorrem imprecisões nas medidas, que devem ser

tomadas rapidamente para a soltura dos animais. Outras vezes é dif́ıcil a co-

lheita de dados quando se analisa o crescimento de animais selvagens. De

qualquer modo, os modelos determińısticos empregados para se estabelecer o

crescimento destes animais, oferecem soluções exatas apesar dos parâmetros

serem sempre imprecisos pois são determinados com alguma simulação ou al-

gum tipo de média. Desta forma, via de regra, as soluções exatas não são reais

e/ou adequadas para uma previsão de resultados.

A imprecisão dos dados ou mesmo seu conhecimento parcial podem ser

modelados quando consideramos as equações variacionais munidas de parâmetros

imprecisos, isto é, quando utilizamos números fuzzy para avaliar os parâmetros.

Observamos que uma outra forma de modelar a imprecisão dos parâmetros seria

com os modelos estocásticos quando se tem à mão uma distribuição de dados.

Os modelos fuzzy têm a vantagem de levar em consideração a intuição

do avaliador que pode se juntar aos dados quando existirem. Por exemplo, se

quisermos um modelo do crescimento de determinado peixe e tivermos poucos

dados coletados de quando este peixe era pequeno, podemos inferir intuitiva-

mente um intervalo para o tamanho de recém nascidos. Cada valor neste in-

tervalo de peso inicial p̂0 tem em correspondência um grau de confiança deste

valor como sendo verdadeiro. A pergunta agora é a seguinte: “se não temos

precisão na condição inicial podemos fazer mesmo assim uma previsão do peso

no futuro?”.

A teoria dos conjuntos fuzzy apresentada por Zadeh no ińıcio de 1965

oferece um tratamento matemático a termos lingúısticos tais como “aproxima-

damente”, “em torno de”, “pequeno”, “bonito” etc. No nosso caso em questão
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que é considerar a evolução no tempo de condições iniciais imprecisas, usaremos

apenas o que se relaciona com o conceito dos números fuzzy.

Definição 2.1. Consideremos os números reais R, dizemos que um subconjunto

A de R é um número fuzzy com função grau de pertinência ϕA : R → [0, 1] e

indicamos por ̂A quando:

1. Existe x0 ∈ A, tal que ϕA(x0) = 1;

2. O suporte do conjunto, suppA = {x : ϕA(x) > 0} é limitado;

3. Os α−nı́veis de A são intervalos fechados, isto é, {x : ϕA(x) ≥ α} = [A]
α

é um intervalo fechado para todo α ∈ [0, 1] .

Observamos que podemos construir as operações aritméticas com os

números fuzzy de modo a preservar a intuição inerente a estes objetos. As-

sim, por exemplo, a soma do número fuzzy 2 (”aproximadamente 2”) com o

número fuzzy 7 (“aproximadamente 7”) deve dar um número fuzzy 9 que ex-

pressa “aproximadamente 9”. As definições das operações com números fuzzy

podem ser encontradas em Barros e Bassanezi (2006).

O conceito de função grau de pertinência estende naturalmente o con-

ceito clássico de função caracteŕıstica de um conjunto. A extensão de uma

função real f : R −→ R é definida por Zadeh:

Definição 2.2. Seja f : A ⊂ R −→ R, a Extensão de Zadeh de f é a função
̂f : ̂A ⊂ F(R) −→ F(R) tal que a função grau de pertinência de ̂f( ̂A) = ̂f(A)

é dada por

ϕf̂(A)
=

{

supf−1(z) ϕA(x) se x = f−1(z) 	= ∅
0 se f−1(z) = ∅

}

onde, (R) é o conjunto dos sub conjuntos fuzzy de R.

Desta forma, o Prinćıpio de Extensão de Zadeh afirma que:

a) O grau de pertinência de um valor do contradomı́nio é definido direta-

mente pelo grau de pertinência de sua pré imagem;

b) Quando um valor do contra domı́nio é atingido por mais de um valor

do domı́nio, seu grau de pertinência é obtido pelo sup dos graus de per-

tinência dos valores de entrada.
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O seguinte teorema permite estabelecer condições fundamentais para a

extensão de Zadeh:

Teorema 2.1 (de Nguyen). (Nguyen e Walker, 2005) - Se f : R −→ R é

cont́ınua, então a extensão de Zadeh ̂f : ̂A ⊂ (R) −→ F(R) está bem definida

e,
[

̂f(A)
]α

= f([A]
α
) = {f(x) : x ∈ [A]

α
, ∀α ∈ [0, 1] e A ∈ F(R)}

Podemos agora definir o que entendemos por fluxo fuzzy.

Definição 2.3. Dada uma condição inicial imprecisa na forma de um número

fuzzy x̂0, e um campo de direções f = f(x), com x ∈ supp x̂0 ⊂ R
n, o fluxo

fuzzy é o conjunto fuzzy ϕ̂(x̂0, t) : F(Rn)×R+ −→ F(Rn), dado pela Extensão

de Zadeh do fluxo determińıstico ϕ(x0, t) : R
n ×R+ −→ R

n gerado pelo campo

vetorial f , obtido do problema de Cauchy autônomo:

⎧

⎨

⎩

dx

dt
= f(x(t))

x0 = x(0) ∈ R
n

(2.8)

Obs.: Estamos supondo que a função f satisfaça algum crité rio que

garanta existência e unicidade de solução de (2.8).

Um sistema fuzzy, será denotado por

⎧

⎨

⎩

dx̂

dt
= f(x(t))

x̂0 = x̂(0) ∈ F(R)
(2.9)

Pela continuidade de ϕ(x0, t) com relação à condição inicial x0, a igual-

dade

[ϕ̂(x̂0, t)]
α
= ϕ([x̂0]

α
, t)

é satisfeita para todo α ∈ [0, 1] .Desta forma, a trajetória determinada por

ϕ̂(x̂0, t) consiste de uma famı́lia de trajetórias determińısticas dadas por ϕ(x0, t).

Para cada x0 ∈ x̂0, o grau de pertinência da trajetória ϕ(x0, t) em ϕ̂(x̂0, t) é

igual ao grau de pertinência de x0 em x̂0, isto é,

µϕ̂(x̂0,t)(ϕ(x0, t)) = µx̂0
(x0)
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Figura 1: Fluxo determińıstico e fluxo fuzzy

Podemos dizer que a trajetória proveniente do modelo determińıstico é

a preferida pois seu grau de pertinência no fluxo fuzzy vale 1.

Quando a subjetividade ou imprecisão aparece em algum parâmetro da

função de estado f(x), devemos extender o sistema autônomo (2.8) de modo

que tal parâmetro seja tratado na condição inicial de um problema de Cauchy.

Assim, se f(x) = f(x, b), consideramos o novo sistema associado
⎧

⎪

⎨

⎪

⎩

dx
dt = f(x(t), b)
db
dt = 0

(x0, b) = x(0) ∈ R
n × R

n

(2.10)

onde o parâmetro b aparece agora na condição inicial.

Para o processo de estabilidade dos sistemas fuzzy (2.9) temos resultados

análogos aos dos sistemas determińısticos conforme o seguinte resultado:

Teorema 2.2. (Mizukoshi, 2004) - Se x∗ é um ponto de equiĺıbrio para o

sistema 2.8 então χ{x∗} é um estado de equiĺıbrio para (2.9). Além disso,:

1. χ{x∗} é estável para o sistema (2.9) se, e somente se, x∗ é estável para o

sistema determińıstico (2.8);

2. χ{x∗} é assintoticamente estável para o sistema (2.9) se, e somente se, x∗

é assintoticamente estável para o sistema determińıstico (2.8);

3. χ{x∗} é instável para o sistema (2.9) se, e somente se, x∗ é instável para

o sistema determińıstico (2.8).
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O conceito de estabilidade e de estado de equiĺıbrio para um sistema

fuzzy é também análogo ao caso clássico, considerando que sôbre o espaço dos

números fuzzy adotamos a métrica de Hausdorff, ou seja, a distância entre dois

conjuntos A e B é dada por:

dH(A,B) = max

{

sup
y∈A

inf
x∈B

‖x− y‖ , sup
x∈B

inf
y∈A

‖x− y‖
}

(2.11)

A estabilidade assintótica pode ser reformulada em termos do suporte da solução

fuzzy, conforme a seguinte proposição:

Proposição 1. (Diniz, 2012) - Seja x∗ o único ponto de equiĺıbrio assintoti-

camente estável para o sistema 2.8 em alguma região D⊂ R
n e seja ϕ̂(x̂0, t) a

solução fuzzy do sistema fuzzy associado 2.9. Suponhamos ainda que [x̂0]
α ⊂ D

para todo α ∈ [0, 1] então,

lim
t→∞ supp(ϕ̂(x̂0, t)) = x∗ (2.12)

3. Modelagem Fuzzy para crescimento de tam-

baquis

Como aplicação de sistemas fuzzy escolhemos o modelo geral de cresci-

mento em peso 1.4. Vamos analisar o desenvolvimento de peixes, especifica-

mente do tambaqui Custódio (2013). Uma relação entre as variáveis peso e

comprimento desta espécie é dada na Tabela 1.
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Tabela 1: Comprimento e peso do tambaqui – Fonte: Grupo de pesquisa da UFAM

Comprimento(cm) Peso (Kg) Comprimento(cm) Peso (Kg)

3,4 0,00118 29 0,9279

4 0,00221 30,1 1,072

5,4 0,00738 31,1 1,061

9,4 0,03261 32 1,2689

9,7 0,03768 33,1 1,3387

10 0,0409 34,2 1,6181

15 0,1366 35 1,5133

16 0,1372 42,5 2,95

17,1 0,2099 45,5 3,6

18 0,2290 50,2 4,35

19,1 0,1491 60,1 7,1

22 0,3795 65 9,3

22,3 0,3859 70 13,35

23,2 0,4404 75 11,15

24 0,5402 77,5 14,85

25 0,5775 78,2 22,5

26,9 0,7609 80 18,125

27 0,7784 82,1 22

28 0,8672 85 21,5

O Crescimento de uma determinada espécie mantém certas propriedades

por exemplo, a alometria entre o comprimento l e o peso p é dada por uma

função potência

p = alλ

proveniente da relação alométrica

dp
dt

p
= λ

dl
dt

l

No caso do tambaqui, um ajuste dos dados da Tabela 1 nos dá:

p = 5× 10−5l2,91

O parâmetro de alometria λ = 2, 91, obtido do ajuste dos dados, está sujeito às

imprecisões advindas das medidas tomadas. Se considerarmos que tal precisão

está “em torno de” 2%, podemos tomar este parâmetro como sendo o número
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fuzzy triangular ̂λ = [2, 85; 2, 91; 2, 97]. Se considerarmos a alometria com este

parâmetro fuzzy teremos

p = 5× 10−5lλ̂

cujo gráfico é dado na Figura 2.

O modelo de von Bertalanffy generalizado (1.4) pode ser associado a um

modelo correspondente fuzzy quando não se tem certeza da condição inicial. -

Neste caso, do peso do tambaqui recém nascido:

{

dp
dt = αpγ − βp

p(0) = p̂0 ∈ F(R)
(3.13)

cuja solução é dada por

p̂(t) = [
α

β
+ ̂Ce−β(1−γ)t]

1
1−γ

onde, ̂C = p̂
(1−γ)
0

− p
(1−γ)
∞ e p∞ =

[

α
β

]

1
1−γ

.

Observamos que, se apenas a condição inicial for fuzzy e como o peso de

estabilidade não depende da condição inicial então, o ponto de estabilidade do

sistema fuzzy é dado pelo ponto crisp p∞ conforme se pode ver na Figura 3.

No caso do tambaqui tem-se p∞ = 30Kg.

Figura 2: Solução do modelo de crescimento em peso do tambaqui com

condição inicial fuzzy
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O ponto de inflexão para o modelo fuzzy (3.13) também independe da

condição inicial e é dado pelo ponto crisp

p̂inf = pinf =

(

1

γ

)

1
γ−1

p∞

Por outro lado, o tempo onde se dá a inflexão da solução do modelo

fuzzy depende da condição inicial e, via extensão de Zadeh (Ver Figura 2), é

dado por

̂tinf =

ln

[

γ−1(
p̂0
p∞

)1−γ−1

]

(1− γ)β
(3.14)

No caso da criação em cativeiro ou mesmo se considerarmos uma poĺıtica

de preservação destes animais, somente podemos abatê-los depois da idade ̂tinf .

Vamos agora considerar um modelo de crescimento em peso do tambaqui

com incerteza no parâmetro de alometria. A maneira formal para estabelecer

este fato é dada por um sistema fuzzy associado a um sistema determińıstico,

neste caso, ao modelo generalizado de von Bertalanffy:

⎧

⎨

⎩

dp

dt
= αpγ − βp

p(0) ∈ R; γ̂ ∈ F(R)
(3.15)

cuja solução, via extensão de Zadeh, é dada por

p̂(t) =

[

α

β
+ ̂Ce−β(1−γ̂)t

]

1
1−γ̂
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Figura 3: Crescimento do tambaqui com parâmetro de alometria γ̂ fuzzy.

Para adequar aos dados de crescimento do tambaqui tomamos como

parâmetro de alometria o número fuzzy ̂λ = [2, 85; 2, 91; 2, 97] e, portanto,

γ̂ = 2

λ̂
= [0, 673; 0, 687; 0, 702]. Assim, quando consideramos o parâmetro γ̂

fuzzy, obtemos o ponto de inflexão fuzzy como função de γ̂

p̂inf = (γ̂)
1

1−γ̂ p∞ =

(

1

γ̂

)

1
γ̂−1

p̂∞

O suporte de p̂inf é o intervalo [7, 728; 10, 865] sendo que seu maior grau

de pertinência é para o ponto pinf = 9, 04Kg.

Observamos que, neste caso temos α
β = 2, 9 e o valor de de estabilidade

do peso p̂∞ também é fuzzy (veja Figura 3),

p̂∞ =

[

α

β

]

1
1−γ̂

com suporte [25, 945; 35, 618] e maior grau de pertinência no valor p∞ = 30, 01.

Neste caso o tempo de inflexão é dado por:

t̂inf =

ln

⎡

⎢

⎢

⎢

⎣

γ̂ − 1
(

p0
p∞

)1−γ̂

− 1

⎤

⎥

⎥

⎥

⎦

(1− γ̂)β
(3.16)
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4. Pontos de inflexão fuzzy

Nas seções anteriores apresentamos um estudo a cerca dos pontos de

inflexão baseando-se no modelo de von Bertalanffy. Nesta seção apresentaremos

alguns resultados referentes aos pontos de inflexão quando a condição inicial é

fuzzy ou quando algum parâmetro do modelo é fuzzy.

Inicialmente, vamos formalizar o seguinte resultado, já previamente dis-

cutido.

Teorema 4.1. Seja o sistema (3.13) com condição inicial p̂0 ∈ F(R). Se

[p̂0]
0 ∈ (0, pinf ), então o ponto de inflexão p̂inf é único e crisp.

Demonstração. Como vimos no texto, o ponto de inflexão é dado por

pinf = γ1−γp∞

ou seja, este ponto não depende da condição inicial, mas apenas dos parâmetros

do modelo, como estes parâmetros são crisps, o ponto de inflexão será crisp e

independente da condição inicial fuzzy. A unicidade é imediata pela obtenção

explicita do ponto de inflexão.

Note que mesmo o ponto de inflexão sendo crisp, o tempo de inflexão é

fuzzy, este tempo é dado pela equação (3.14). Baseando-se no teorema anterior,

podemos estabelecer o seguinte corolário:

Corolário 1. Seja µp̂0
(p∗

0
) = 1. Se t∗inf e t̂inf forem o tempo de inflexão

do modelo (2.8) e (3.13) quando a condição inicial é p∗
0
e p̂0 respectivamente,

então µt̂inf
(t∗inf ) = 1

Demonstração. Baseando-se em 1.7 e 3.14 e no prinćıpio de extensão de Zadeh,

podemos escrever a função de pertinência para t̂inf da seguinte forma

µt̂inf
(t) = sup{µp̂0

(p0) : p0 = t−1

inf (t)} (4.17)

Portanto,

µt̂inf
(t∗inf ) = sup{µp̂0

(p0) : p0 = t−1

inf (t
∗
inf )} (4.18)

Por 1.7, temos que t−1

inf (t
∗
inf ) = p∗

0
, logo
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µt̂inf
(t∗inf ) = µp̂0

(p∗
0
) (4.19)

Basicamente, este resultado garante que o tempo de inflexão da curva

que começa no ponto inicial que possui grau de pertinência 1, também possui

grau de pertinência 1.

Se trabalharmos com o caso onde o parâmetro é fuzzy, a unicidade do

ponto de inflexão é perdida. Neste caso, o tempo de inflexão é dado em função

do parâmetro.

pinf = p(tinf (γ)) (4.20)

onde o tinf (γ) é dado pela equação 1.7 considerando que a variável é γ e p0 é

fixo.

Os resultados obtidos acima podem ser extendidos para casos mais ge-

rais, isto é, para modelos de crescimento inibidos generalizados. Segundo Cec-

conello et al. (2009) um modelo de crescimento inibido generalizado pode ser

dado por uma equação autônoma da seguinte forma:

⎧

⎪

⎪

⎨

⎪

⎪

⎩

dx(t)

dt
= f(x(t))

x(0) = x0

(4.21)

onde f(x) é cont́ınua e diferenciável e satisfaz f(0) = f(K) = 0 e f(x) > 0

para x ∈ (0,K).

Além disso, se f(x) for côncava para x ∈ (0,K), então existe um único

ponto de inflexão para x(t). De fato, pelo teorema do valor médio, existe

x∗ ∈ (0, k) tal que
df(x∗)
dx

= 0, pois f(0) = f(K) = 0. este ponto é de

máximo pois f(x) é côncava, isto garante a existência. Em relação a unicidade,

se existicem dois pontos de inflexão, a função f(x) teria que ter dois pontos

de máximo, mas como f(x) é diferenciavel, a função f(x) teria que mudar

de concavidade em algum momento, logo, sob essas condições, x(t) possui um

único ponto de inflexão.

Baseando-se nos resultados obtidos para o modelo de von Bertalanffy,

podemos estabelecer um resultado geral quanto a unicidade do ponto de inflexão

quando apenas a condição inicial é fuzzy.
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Teorema 4.2. Seja o sistema (2.9), com f(x) cont́ınua e diferenciável, f(0) =

f(K) = 0, f(x) > 0 e
f2(x)

dx2
≥ 0 para x ∈ (0,K). Se a condição inicial fuzzy

x̂0 é tal que [x̂0]
0 = [x0 + ε, x0 − ε] ⊂ (0, x∗) então o ponto de inflexão é dado

por valor crisp x∗. Além disso, o tempo de inflexão é fuzzy.

Demonstração. Como todos os pontos do suporte de x̂0 são menores que p∗,
então qualquer trajetória crisp que inicie em algum desses pontos, irá possuir

um ponto único ponto de inflexão, pelas hipóteses estabelecidas sobre a f(x).

Além disso, o ponto de inflexão não depende da condição inicial, já que
df

dx
= 0

não depende de x0. Portanto, mesmo que a condição inicial seja fuzzy, o ponto

de inflexão será sempre crisp e único.

Em relação ao tempo de inflexão, devemos encontrar o instante tinf tal

que x̂(x̂0, tinf ) = x∗, entretanto, para cada x0 ∈ [x0]
0 esse instante é diferente,

logo, podemos definir a função de pertinência do conjunto fuzzy t̂inf da seguinte

forma:

µt̂inf
(t) = sup{µx̂0

(x0) : x(x0, t) = x∗} (4.22)

Escrevemos a solução como x(x0, t) pois essa além de depender do tempo,

depende da condição inicial dada. Portanto, x̂(x̂0, tinf ) = x∗ quando tinf =

t̂inf .

Portanto, o instante de crescimento máximo é incerto quando a condição

inicial é fuzzy. Conhecendo esta incerteza, é posśıvel saber, por exemplo, a

partir de qual instante é garantida a passagem do animal pelo instante de

crescimento máximo.

Assim, como ocorreu para o modelo de von Bertalaffy, para casos mais

gerais, a existência de um parâmetro fuzzy fará com que o ponto de inflexão

não seja mais crisp e sim fuzzy.

5. Conclusões

Nesse artigo utilizamos o modelo de von Bertalanffy para estudar o cres-

cimento em peso do tambaqui. Devido a incerteza na determinação do ponto

inicial e no parâmtro de alometria, conclúımos que o tempo de inflexão também

é incerto.
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Inicialmente, ao considerarmos apenas a condição inicial fuzzy, consta-

tamos que o ponto de inflexão e o ponto de estabilidade são crisp, entretanto,

o tempo de inflexão depende da condição inicial e portanto, via extensão de

Zadeh, é definido como um número fuzzy.

Quando a condição inicial e o parâmetros são fuzzy, tanto o ponto de

equiĺıbrio quanto o ponto de inflexão também são. Na prática, o fato do ponto

de inflexão ser fuzzy mostra que, além de existir uma incerteza no tempo de

abate do animal, existe uma incerteza quanto ao peso do peixe no momento

do abate. Por fim, na última seção é apresentado o Corolário 1 que estabelece

relações entre o grau de pertinência do ponto inicial fuzzy e o tempo de inflexão

fuzzy. E o Teorema 4.2 que estabelece condições sobre a condição inicial para

garantir que o tempo de inflexão seja fuzzy, embora, o peso de inflexão não

seja.
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Resumo.O objetivo deste trabalho é considerar o coeficiente de difusibilidade

variável espacialmente na Equação Diferencial Parcial de Difusão-Advecção-

Reação, devido à vegetação aquática e terrestre presente nas margens de uma

parte espećıfica do rio Doce, que passa pela cidade de Colatina. Utilizando

para a discretização Diferenças Finitas Centradas e Crank-Nicolson. Sendo o

objetivo secundário, criar um instrumental que sirva de apoio ao estabeleci-

mento de poĺıticas públicas de contenção de impacto, seja no trecho do Rio

Doce estudado, seja em outras regiões de caracteŕısticas de circulação mais

baixa.

Palavras-chave: Equação de Difusão-Advecção-Reação. Diferenças �-

nitas. Coe�ciente de difusão variável. Impacto ambiental.

1. Introdução

Neste trabalho, pretendemos dar sequência a uma série de esforços de

modelagem matemática da presença evolutiva de poluentes em meios aquáticos

explorando possibilidades de aproximação numérica para a solução da Equação

Diferencial Parcial de Difusão-Advecção-Reação, considerando o coeficiente de

difusibilidade do poluente variável espacialmente.

Como aplicação, optamos por analisar o caso de uma parte espećıfica do

rio Doce, aquela que passa pela cidade Colatina no estado do Esṕırito Santo.

O rio Doce, que foi recentemente atingido pelo rompimento da barragem de

rejeitos de mineração controlada pela empresa brasileira Samarco. No dia 5 de

novembro de 2015, vazou um volume de aproximadamente 32 milhões de m3

1danuzabermond@gmail.com
2joni@ime.unicamp.br
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de rejeitos provenientes da atividade minerária, atingindo um rio próximo às

operações da Samarco (Gualaxo do Norte), percorreu o seu leito, desaguou no

Rio Doce e chegou ao mar em 22 de novembro de 2015.

Figura 1: Rio Doce antes da chegada da lama de rejeitos. Fonte: Vitoria

(2015).

Figura 2: Rio Doce após a chegada da lama de rejeitos. Fonte: Mantovani/G1

(2016).

O domı́nio Ω foi escolhido como descrito na Figura 3, por não estar em
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uma parte tão curva e com um comprimento maior entre as margens do rio.

Figura 3: Domı́nio Aproximado.

2. O modelo

De acordo com Murray (2013) e Edelstein-Keshet (1988) representamos

o problema de dispersão da concentração de poluentes com o modelo clássico

de Difusão-Advecção-Reação:

∂c

∂t
− div(α∇c) +∇cV + σc = f, (2.1)

com adequadas condições iniciais e de contorno, onde c(x, y, t) representa a

função de concentração de poluentes na variável espacial (x, y) ∈ Ω ∈ R
2, no

tempo t ∈ I, com I = (0, T ], α representa o coeficiente de difusão efetiva, que

depende de y devido às vegetações nas margens, σ o coeficiente de decaimento,

f a fonte e V = (u, v) a velocidade, sendo u e v as componentes horizontal e

vertical da velocidade respectivamente.

A variação de difusibilidade α refere-se à dispersão do material impac-

tante e, no caso do rio Doce na região de Colatina, a vegetação aquática e

terrestre localizada imediatamente junto às margens do rio, indica a possibili-

dade de se ter um α(y) variável espacialmente e constante no tempo, portanto,

qualitativamente descrita como indicado na Figura 4:
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Figura 4: Difusibilidade.

Analiticamente, podemos interpretar esse comportamento aproximado

da seguinte forma:

α(y) =















D, d < y < H − d,

D
d y, 0 ≤ y ≤ d,

−D
d y +

D
d H, H − d ≤ y ≤ H.

(2.2)

Descrito desta forma, o coeficiente de difusão será constante no interior

do domı́nio e variável apenas nas margens, isto é, em 0 ≤ y ≤ d e H − d ≤ y ≤
H.

Desenvolvendo a equação 2.1 (ver: Equer, 2017, p.23), precisamos con-

siderar o perfil de Poiseuille para a velocidade, que é um perfil de velocidade

parabólico e variável proporcionalmente de acordo com as regiões do domı́nio,

sendo a componente vertical v sempre nula. E, pelo fato do coeficiente de di-

fusão ser variável espacialmente em relação a y (como descrito na Figura 4), o

termo ∂α(y)
∂y

∂c
∂y não se anula na equação do modelo. Assim, 2.1 torna-se:

∂c

∂t
− α(y)∆c− ∂α(y)

∂y

∂c

∂y
+ u

∂c

∂x
+ σc = f. (2.3)

3. Discretização

Acrescentamos ao domı́nio Ω uma malha regular e para a discretização

espacial e temporal, utilizamos os métodos de Diferenças Finitas Centradas e

de Crank-Nicolson, respectivamente.

Encontramos então as aproximações para a primeira e segunda derivada

em relação a x e y e substitúımos na equação do modelo, obtendo (ver: Equer,

2017, p.28):
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i △ t. (3.4)

em que ie, ib, id e ic são os ı́ndices dos nós da malha respectivamente à es-

querda, abaixo, à direita e acima do nó (xi, yi) de ı́ndice i e △x e △y são os

espaçamentos da malha em x e y, respectivamente e △t o espaçamento corres-

pondente a malha temporal.

Como essa equação corresponde a cada nó i da malha, resolvemos nn

equações, em que nn é o número total de nós da malha.

Nas fronteiras, isto é, nas margens do rio, existem os casos especiais, pois

pode não existir alguns dos pontos acima, abaixo, à direita ou esquerda, por

ter a presença de vegetação, o que causa mudança na equação discretizada 3.4

nesses pontos pertencentes as fronteiras. Sendo assim, dadas as condições na

margens do rio, adotamos a condição genérica de Robin, que é obtida da com-

binação linear das condições de Dirichlet e Neumann, obtida pela combinação

linear dos valores da função c e os valores de sua derivada na fronteira. Então,

teremos, conforme o tipo de margem a condição de fronteira de Robin em sua

forma homogênea:

−α
∂c

∂η
= kc, (x, y) ∈ ∂Ω e t ∈ I, (3.5)

sendo η o vetor unitário externo normal e k o coeficiente de proporcionalidade

da perda de poluente.
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4. Simulações

Para as simulações foi criado um algoritmo (ver: Equer, 2017, p.69) em

ambiente MATLAB 7.10, com os valores adequados para o problema baseados

nas pesquisas de Krindges (2006), Prestes (2011), Wolmuth (2009), Guaca

(2015) e Vieira (2016).

Como não temos valores precisos para α, realizamos ensaios variando o

valor de α (Tabela 1).

Todos os parâmetros foram utilizados de modo a garantir uma visua-

lização qualitativa dos resultados com vistas a verificar se o algoritmo corres-

pondia ao impacto sofrido pelo rio.

E os valores fixos para todas as simulações foram o decaimento σ, a

condição de contorno à esquerda (por onde chega a poluição), a inicial, a velo-

cidade u, fontes de poluição e o coeficiente de perda de poluentes das margens

(k da condição de fronteira de Robin).

Na Figura 5 mostramos a localização dos nós e fontes de poluição que

vamos acompanhar em todas as simulações. A marcação com X representa a

localização dos nós (36, 68, 526 e 1239) e as bolinhas das fontes (215 e 1255).

Figura 5: Localização dos nós e fontes de poluição.

As fontes de poluição foram calculadas utilizando o valor f vezes o tama-

nho do subintervalo no tempo ∆t. A diferença entre as duas fontes é que a loca-

lizada no nó 215 é duas vezes maior que a localizada no nó 1255.Consideramos

cenários com e sem fontes de poluição, pois ainda está sendo desenvolvido um

sistema de tratamento de esgoto em Colatina.

Para ser feita a variação do coeficiente de difusão, primeiro atribúımos

o mesmo valor de α (valor de D mostrado na Figura 4) em todos os nós do

domı́nio, que são os valores dados na Tabela 1. Então corrigimos esses valores
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nas margens do domı́nio, fazendo α igual a zero em todos os nós das fronteiras

e variável em um nó abaixo ou acima com o valor α
2
.

A tabela abaixo mostra a organização das simulações e seus valores para

a difusão.

Tabela 1: Descrição do valor do coeficiente de difusão e fontes.

Simulações Difusibilidade α fontes

1 0.02 com fontes

2 0.005 com fontes

3 0.02 sem fontes

4 0.005 sem fontes

4.1 Simulações com fontes de poluição

Primeiro, vamos observar cenários com fontes de poluição, que estão

localizados como descrito na Figura 5.
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Figura 6: Simulação 1 após 10, 80, 160 e 600 passos no tempo o que corresponde

a 120 horas.
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Figura 7: Acompanhamento dos nós para a Simulação 1.

O eixo das abcissas, para os gráficos que estão acompanhando os pontos

identificam neste (Figura 7), e em todos os subsequentes (Figuras 9, 11 e 13),

o número de passos no tempo, isto é, as iterações, mantendo na vertical os

valores do impacto.

Na Simulação 2 mudamos apenas a difusibilidade α de 0.02 para 0.005.
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Figura 8: Simulação 2 após 10, 80, 160 e 600 passos no tempo o que corresponde

a 120 horas.
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Figura 9: Acompanhamento dos nós para a Simulação 2.

Com as simulações das Figuras 6 e 8 foi posśıvel perceber que para valores

maiores de α, isto é, para α = 0.02 o gráfico apresenta maior difusão e para

α = 0.005 o processo de difusão foi mais lento, mostrando regiões claras nas

proximidades das fronteiras e fontes.

Pelos pontos acompanhados (Figuras 7 e 9), observa-se que a poluição do

rio Doce permanece na região de Colatina, mesmo com a difusão mais rápida

com valores maiores de α, estabilizando mais rapidamente após os primeiros

passos de tempo.

Foi posśıvel perceber também em todas imagens que acompanhamos os

pontos, que no nó 526 (Figura 5), a concentração de poluição torna-se estável

depois de mais passos no tempo em relação aos outros nós que foram acompa-

nhados.

4.2 Simulações sem fontes de poluição

Agora, nas simulações 3 e 4 estudamos os mesmos casos, apenas com a

ausência das fontes de poluição, primeiro para α = 0.02.
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Figura 10: Simulação 3 após 10, 80, 160 e 600 passos no tempo o que corres-

ponde a 120 horas.
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Figura 11: Acompanhamento dos nós para a Simulação 3.

E agora na simulação 4 diminúımos o valor de α.
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Figura 12: Simulação 4 após 10, 80, 160 e 600 passos no tempo o que corres-

ponde a 120 horas.
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Figura 13: Acompanhamento dos nós para a Simulação 4.

Para estas análises, conseguimos observar o mesmo em relação à difusão,

no entanto, por termos considerado cenários sem fontes de poluição, a maior
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concentração de poluentes encontrou-se presente nas fronteiras.

O que estas últimas simulações indicam qualitativamente, é que mesmo

que a municipalidade de Colatina elimine fontes poluentes em quantidade sig-

nificativa, ainda haverá por bom peŕıodo de tempo a presença do impacto.

5. Conclusões

A modelagem proposta foi capaz de descrever o que está acontecendo na

região de Colatina e portando, pode e deve servir para se avaliarem ações de

contenção, ao alcance da municipalidade. Inclusive, a Prefeitura vem traba-

lhando no sentido de eliminar algumas das principais fontes o que significa que

a poluição proveniente do acidente a montante se manterá por algum tempo

sendo assim, uma herança do estouro da barragem da Samarco em Mariana -

MG.

Os resultados das simulações dos diferentes cenários foram compat́ıveis

com o comportamento esperado já que foi inspirado por um fenômeno de di-

fusão, sob determinadas condições de fronteira e parâmetros. E a variabilidade

da difusão contribui para uma modelagem mais verosśımil, ou seja, o aspecto

inovador de variar a difusibilidade, pode render frutos relevantes.
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