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RESUMO

Este trabalho descreve o modelo computacional de dois processos biológicos: a di-
nâmica do vírus HIV e o ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti. É utilizada a rede
de Petri Predicado Transição Diferencial para realizar a modelagem de tais processos, a
qual fornece características contínuas, a partir de equações diferenciais, e oferece a vanta-
gem de poder combiná-las com características discretas, que também se encontram nestes
processos. O formalismo das redes de Petri é baseado em uma representação visual, facili-
tando a compreensão dos eventos modelados e permite análises tanto qualitativas quanto
quantitativas no comportamento de processos biológicos. Inicialmente, é feito um estudo
sobre as modelagens matemáticas e sobre as redes de Petri, além de uma introdução sobre
o HIV e a metamorfose do mosquito Aedes aegypti. Aos estudos de caso apresentados, é
realizada a simulação por meio de um sistema em linguagem Java, que permite validar as
redes modeladas, permitindo análises de controle dos processos em estudo.

Palavras-Chaves: Redes de Petri, Modelagem Matemática, Processos Biomatemá-
ticos



ABSTRACT

This work describes the computational model of two biological processes: the dyna-
mics of HIV and the life cycle of Aedes aegypti mosquito. Differential Predicate Transition
Petri Nets are used to carry out the modeling of such processes, which provides continuous
features from equations, and has the advantage of match them with the discrete charac-
teristics, which are also found in these processes. The formalism of Petri Nets is based
on a visual representation, which favors the understanding of modeled events and allows
both qualitative and quantitative analysis of biological processes behavior. Initially, a
study of mathematical modeling and on Petri Nets is make, as well as an introduction to
HIV and the metamorphosis of Aedes aegypti mosquito. To the presented case studies, a
simulation is performed through a Java language, which allows to validate the modeled
networks, providing analysis of the control processes under study.

Keywords: Petri Nets, Mathematical Modeling, Biomathematics Processes
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Capítulo 1

Introdução

Diversos modelos têm sido usados para estudar a interação entre processos biomate-
máticos em sistemas computacionais. Um modelo computacional é a tradução de modelos
matemáticos ou lógicos para uma linguagem de programação. As linguagens e softwares
disponíveis atualmente permitem uma tradução quase que automática e transparente para
os usuários. Contudo, em alguns casos, há diferenças entre o modelo matemático e o mo-
delo computacional, e essas diferenças podem tornar-se intoleráveis, pois quando não são
consideradas, podem ocasionar graves erros nos modelos, resultando em consequências
prejudiciais em projetos baseados no modelo em questão [Trivelato, 2003].

Com o intuito de ilustrar como podem ser acoplados diversos modelos e ferramentas
gráficas em um sistema integrado, verificou-se a necessidade de desenvolver uma interface
gráfica com a finalidade de facilitar a representação dos processos biomatemáticos, bem
como a observação dos resultados.

As redes de Petri possuem técnicas bem estabelecidas para a modelagem de sistemas
concorrentes, atividades paralelas e assíncronas [Murata, 1989], características encontra-
das em muitos processos biológicos e ecológicos, que se concentram na área da biomatemá-
tica. O formalismo das redes de Petri baseia-se em uma representação visual, facilitando
o entendimento de processos. Elas possuem uma rigorosa definição do modelo, além de
propriedades que permitem análises qualitativas e quantitativas através de simulações do
comportamento de tais processos.

A computação revolucionou a pesquisa científica alternando várias áreas do conhe-
cimento, como a Biologia, Medicina, Matemática, entre outras, sendo considerada um
suporte de sustentação da pesquisa, em conjunto com a teoria e a simulação. O conheci-
mento e a aplicação das ferramentas de bioinformática, assim como o desenvolvimento de
novos modelos matemático/computacionais, consistem em uma nova fonte promissora de
pesquisa e trabalho tanto para estudantes, que estão interessados em atuar em distintas
linhas de pesquisa ligadas à biologia, quanto para profissionais, que podem utilizar das
simulações para testes e análises rápidas e mais baratas dos processos em estudo.
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Usualmente, biólogos e matemáticos desconhecem a existência de ferramentas com as
quais poderiam trabalhar juntos, potencializando as contribuições das diversas áreas que
seriam supridas, a partir do desenvolvimento de novos algoritmos, ferramentas e modelos
computacionais pelos cientistas da computação, tendo em vista a solução de problemas
biológicos.

O objetivo deste trabalho é apresentar um modelo híbrido (redes de Petri com equações
diferenciais) para a modelagem de processos biomatemáticos, sendo a base do estudo
de caso deste trabalho, o ataque do vírus da AIDS no organismo de um paciente e a
metamorfose do mosquito da Dengue, a fim de comportar aspectos contínuos (equações
diferenciais) e discretos (redes de Petri) em uma única abordagem.

Considerando esses dois estudos de caso, os mesmos serão simulados utilizando a lin-
guagem de programação Java para a validação. A partir dos modelos e da simulação
obtida será possível encontrar pontos de controle para, por exemplo, o avanço ou re-
tardamento e o tratamento de tais doenças. Com a análise das rotas e dos valores das
variáveis transportadas pelas fichas e manipuladas pelas transições, é possível identificar,
por exemplo, momentos em que se pode estimular a produção de células sadias no paciente
e controlar a reprodução do vírus instalado em células sadias, bem como fazer o controle
da doença por meio de dosagem de medicamentos.

Da mesma forma, para o ciclo de vida do mosquito da Dengue, o uso das redes de
Petri com equações diferenciais tem a vantagem de indicar pontos onde pode-se reduzir,
por meio de uso de produtos químicos ou pelo controle da temperatura, a infestação e
disseminação do mosquito da Dengue.

O trabalho está distribuído em três fases: a primeira fase é composta pela fundamen-
tação teórica, abordando conceitos nas áreas de biologia, modelagem matemática e uma
introdução sobre processos biológicos, tais como a dinâmica do vírus HIV e o ciclo de vida
do mosquito Aedes aegypti, compondo o capítulo 2.

No capítulo 3 são abordados os conceitos de rede de Petri, desde sua história, defini-
ções, aplicações e uma introdução sobre as redes de Petri de alto-nível, com ênfase nas
redes de Petri Predicado Transição Diferenciais.

A segunda fase do trabalho é composta pela prática. No capítulo 4 são modelados os
processos biológicos usando as redes de Petri Predicado Transição Diferenciais e, após,
será feita a simulação para a validação das redes, em linguagem Java.

A terceira fase compõe-se da conclusão, compilada com os resultados alcançados, aná-
lises destes e propostas de trabalhos futuros, constituindo o capítulo 5.
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Capítulo 2

Processos Biológicos

Neste capítulo são apresentados os principais conceitos de processos biológicos, defi-
nindo algumas formas de modelagens, tais como: a modelagem biológica e matemática,
por meio de equações diferenciais, modelagens contínuas, discretas e dinâmicas; e uma
introdução sobre as doenças infecciosas a serem modeladas.

2.1 Introdução

A partir da necessidade de análise e armazenamento dos dados estudados na biologia,
surgiu a bioinformática. Com isso, o uso de plataformas computacionais tornou-se indis-
pensável às análises, resultando em uma interpretação de resultados mais eficiente e o seu
uso mais adequado. Essa ciência multidisciplinar envolve a união de diversas áreas do
conhecimento, como por exemplo, a matemática, a engenharia de software, a estatística,
a ciência da computação e a biologia.

Por meio da utilização de experimentos computacionais nos métodos de pesquisas,
houve uma redução de custo e tempo associado com a descoberta do conhecimento bioló-
gico. Sendo assim, a bioinformática vem se estabelecendo como uma área emergente de
conhecimento que integra a biologia e a informática. Vários processos biológicos podem
ser modelados, como por exemplo, as doenças epidemiológicas, a regulação gênica, os
processos metabólicos, a transdução de sinal e os modelos ecológicos.

Entende-se por processos biológicos quaisquer tipos de processos estudados na biolo-
gia, na ecologia ou na genética. Como pode-se exemplificar em processos biológicos, as
dinâmicas das interações do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV); e nos processos
ecológicos, a metamorfose do mosquito da Dengue; os quais serão melhor estudados no
decorrer do trabalho.

Em abordagens mais convencionais, as equações diferenciais são usadas para mode-
lar processos biológicos. Pacotes de softwares, como por exemplo, Gepasi [Gepasi, 2002]
(modelagem de sistemas bioquímicos) e E-Cell [E-Cell, 2003] (modelagem de células bi-
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ológicas) foram desenvolvidos a fim de suportarem a modelagem de processos biológicos.
Todavia, equações diferenciais são modelos puramente contínuos e, portanto, incapazes
de serem associados a eventos discretos. Tais eventos discretos são identificados em siste-
mas biológicos reais, como exemplo, a passagem de um estado saudável para um estado
doente.

Uma das técnicas que utiliza os aspectos híbridos dos sistemas biológicos é baseada em
autômatos híbridos [Henzinger, 1996]. Os autômatos híbridos possuem as duas variáveis
(discretas e contínuas) em um único modelo. Variáveis contínuas são representadas por
uma série de equações diferenciais e são controladas por estados discretos, representa-
dos por autômatos finitos. Entretanto, autômatos híbridos expõem algumas limitações,
como por exemplo, não apresentar de forma explícita comportamentos paralelos e a mo-
dularidade, que são características que podem ser facilmente encontradas nas redes de
Petri.

As redes de Petri possuem um formalismo baseado em uma representação visual,
ajudando na compreensão de processos e atividades. A rígida definição do modelo e a
existência de propriedades adequadas permitem diagnósticos qualitativos e quantitati-
vos por meio de simulações do comportamento de processos biológicos. Inúmeras exten-
sões de redes de Petri já foram usadas na representação de processos biológicos, como
por exemplo, as redes de Petri coloridas ([Hardy e Robillard, 2004], [Peleg et. al, 2005]),
as redes de Petri estocásticas [Peleg et. al, 2005], as redes de Petri híbridas funcionais
[Matsuno et al., 2001] e as redes de Petri Predicado-Transição [Tomiyama, 2007].

Neste trabalho, é utilizada uma abordagem para a modelagem de processos biológicos
baseada em redes de Petri Predicado Transição Diferenciais [Champagnat, 1998]. As redes
de Petri Predicado Transição Diferenciais agregam as vantagens das diversas abordagens
existentes para a modelagem de processos biomatemáticos, por agregarem comportamen-
tos contínuos e discretos em um único modelo. A parte contínua do modelo é representada
por um conjunto de equações diferenciais e a parte discreta é representada por uma rede
de Petri Predicado-Transição. No capítulo 3 serão estudadas com mais detalhes todas as
definições sobre as redes de Petri.

2.2 Modelagem Biológica Matemática

Sistemas Biológicos [Alon, 1997] é um campo razoavelmente novo de estudo que se
concentra nas interações dentro e entre os processos biológicos. O conhecimento desses
sistemas é normalmente descrito em forma de texto, ilustrado com diagramas que são
muitas vezes cercados de setas, componentes coloridos e comentários. Além da dificuldade
de localizar uma determinada informação, também não é simples compreendê-la, porque
existem diversas incógnitas e ambiguidades na descrição.
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Existem duas abordagens típicas na modelagem biológica: uso de equações diferenciais
e simulações estocásticas. Ambas são modelos quantitativos e altamente dependentes de
constantes cinéticas ou taxas de reação aproximadas, em [Sackmann et. al, 2006] afirmam
que muitas vezes só 30-50% dos dados é conhecido.

Isso passa a ser um problema inevitável quando se representa processos simultâneos e
dinâmicos em uma célula viva. O número de conhecimentos biológicos tem aumentando
tanto que a ajuda de máquinas se tornou indispensável. Além do mais, as experiências
in vitro (laboratório) são geralmente caras e lentas e muitas vezes inviáveis, enquanto
experimentos in silico (computador) podem ser mais econômicos, mais rápidos e melhor
reproduzidos. Modelos executáveis realistas de sistemas biológicos podem ser usados para
previsão, preparação e eliminação de experimentos de laboratório desnecessários, perigosos
ou antiéticos. Essa abordagem seria também aplicável, por exemplo, na concepção de
medicamentos e testes [Genrich, 1987].

Inúmeros modelos matemáticos baseados em uma linguagem de modelagem gráfica,
são geralmente abordados como meio de formalizar e permitir a compreensão de sistemas
complexos. No contexto de processos biomatemáticos, percebe-se a ausência do emprego
de tal formalismo, o que inviabiliza a representação de eventos contínuos e discretos.
Portanto, a modelagem matemática é importante e amplamente usada para:

• Auxiliar a compreensão do comportamento dos sistemas;

• Prever resultados de alterações introduzidas nos sistemas;

• Auxiliar na tomada de decisões sobre a intervenção nos sistemas;

• Gerar informações adicionais sobre o problema estudado.

A dinâmica populacional é o campo clássico de estudo da biomatemática, utilizada
para estudar a interação dos indivíduos e as variações das populações de seres vivos de de-
terminada espécie. A modelagem de doenças infecciosas abrange os conceitos de dinâmica
populacional, ajudando a identificar e transferir várias teorias da Biologia para a exposição
da proliferação de uma determinada enfermidade entre seres humanos [Ferreira Jr., 2001].

A modelagem matemática da transmissão de doenças infecciosas leva em conta uma
série de suposições que têm como um de seus objetivos a possibilidade de tornar o modelo
um bom “captador” das principais características de caso real. As equações matemáticas
são ferramentas importantes para se compreender de forma mais detalhada como ocorre
o processo de infecção e a velocidade de propagação de uma determinada doença, bem
como outras questões emergentes que são peculiares em cada modelo.

O modelo presa-predador é o exemplo mais comum de modelagem matemática para
sistemas ecológicos. A maioria dos modelos existentes é, na verdade, o comportamento

18



oscilatório dos sistemas presa-predador. O modelo de Lotka-Volterra [Volterra, 1931]
descreve que, se definirmos N(t) como o número (ou densidade) de presas e P(t) e número
(ou densidade) de predadores, o sistema apresenta a seguinte formulação:

dN(t)

dt
= rN(t)− cN(t)P (t) (2.1)

dP (t)

dt
= bN(t)P (t)−mP (t) (2.2)

onde r, c, b e m são constantes positivas.
Segundo [Volterra, 1931], o termo rN(t) indica que a quantidade de presas irá crescer

de modo exponencial na ausência de predadores. O segundo termo da primeira equação,
−cN(t)P (t), está relacionado à redução das presas por ação dos predadores. Na segunda
equação, o termo bN(t)P (t) indica que a perda de presas leva à produção de novos pre-
dadores, e −mP (t) indica que a população de predadores diminui exponencialmente na
ausência de presas.

Quase que essencialmente, todos os modelos epidemiológicos encontrados nos estudos
matemáticos partem da hipótese de que a população total infectada pode ser dividida em
subpopulações, que possuem significados epidemiológicos em conformidade com a dinâ-
mica biológica da doença. Nos modelos mais simples, podemos dividir as subpopulações
de indivíduos em: suscetíveis (S), que podem pegar a doença; infectados (I), que têm
a doença e podem transmiti-la; e removidos (R), ou seja, aqueles que têm ou tiveram
a doença ou são recuperados, imunes ou isolados até a recuperação. Esses modelos são
frequentemente chamados de modelos SIR [Murray, 2002].

Existem outros tipos de variações desse mesmo modelo que são classificadas, como por
exemplo: SI, onde existe apenas a classe dos indivíduos suscetíveis (S) e infectados (I);
SEIR, onde há a classe suscetível (S), a classe em que a doença é latente (E), a classe
infectada (I) e a classe de recuperados ou mortos (R).

As hipóteses feitas sobre a transmissão da infecção e período de incubação é crucial
em qualquer modelo, que são refletidas nos termos em equações e parâmetros. Com S(t),
I(t) e R(t) como o número de indivíduos em cada classe, supõe-se que:

• O aumento na classe de infectados é a uma taxa proporcional ao número de infecta-
dos e suscetíveis, isto é, o rSI, onde r > 0 é um parâmetro constante. Os indivíduos
suscetíveis são diminuídos com a mesma taxa.

• A taxa de remoção de infectados para a classe removidos é proporcional ao número
de infectados, isto é, aI, onde a > 0 é uma constante, 1

a
é uma medida do tempo

gasto no estado infectado.
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• O período de incubação é bastante curto, ou seja, um indivíduo suscetível que contrai
a doença é infectado imediatamente.

Considerando as classes como uniformemente misturadas, ou seja, cada par de indi-
víduos tem a mesma expectativa de entrar em contato um com o outro, o mecanismo de
modelo com base nas ideias acima é, então, mostrado nas equações a seguir:

dS

dt
= −rSI (2.3)

dI

dt
= rSI − aI (2.4)

dR

dt
= aI (2.5)

Onde, r > 0 é a taxa de infecção e a > 0 uma taxa de remoção de infectados.
Este é o modelo clássico Kermack-McKendrick [Kermack e McKendrick, 1927]. Ape-

sar de ser um modelo básico, ainda assim, podem-se fazer algumas observações altamente
relevantes sobre as epidemias e, de fato, descrever adequadamente algumas epidemias
específicas com tal modelo.

O tamanho da população constante é incorporado ao sistema (2.3) - (2.5), pois, adici-
onando as equações, temos:

dS

dt
+
dI

dt
+
dR

dt
= 0⇒ S(t) + I(t) +R(t) = N (2.6)

Onde, N é o tamanho total da população. Assim, S, I e R são todos limitados acima
por N . Com isso, obtém-se a formulação matemática do problema da epidemia.

Uma questão fundamental em qualquer circunstância de epidemia, dado r (taxa de
infecção), um S0, e o número inicial de infectados, I0, está em analisar se a infecção vai se
espalhar ou não, como ela se desenvolve com o tempo e, crucialmente, quando começará
a declinar. Existem muitas modificações e extensões que podem ser incorporadas em
modelos de epidemia, pois eles dependem criticamente da doença e da localização. Como
no caso da Dengue, onde os fatores externos influenciam no modelo.

2.2.1 Modelagem com Equações Diferenciais

A literatura traz diversas pesquisas nas quais foram utilizadas equações diferenci-
ais para a modelagem matemática de várias doenças. O primeiro modelo matemático
envolvendo equação diferencial ordinária foi lançado por Bernoulli [Bernoulli, 1760]. O
pesquisador considerou o efeito da inoculação da varíola do boi na propagação da varíola.
Esta foi, certamente, a primeira vez que a matemática foi usada para avaliar as vantagens
práticas de um programa de controle de vacinação.
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Certos trabalhos teóricos sobre modelos clássicos de epidemia, realizados por Kermack
[Kermack e McKendrick, 1927], tiveram uma grande influência no desenvolvimento de
modelos matemáticos e ainda são importantes em casos de epidemia. Os modelos também
podem ser úteis em estimativas fundamentadas para o nível de vacinação no controle de
doenças infecciosas, além da forma da transmissão da doença, a evolução temporal da
epidemia, a resistência adquirida à infecção, as estratégias de vacinação e assim por diante
[Murray, 2002].

Uma Equação Diferencial Ordinária (EDO) é uma equação da forma
F (x, y(x), y′(x), y′′(x), . . . , yn(x)) = 0, envolvendo uma função incógnita y = y(x) e

suas derivadas ou suas diferenciais. x é a variável independente, y é a variável dependente,
e o símbolo y(k) denota a derivada de ordem k da função y = y(x). Por exemplo,
dy
dt

= k(20− y) é uma equação diferencial.
São conhecidos dois tipos de equações diferenciais:

• Ordinárias: A função f que aparece na equação é uma função de uma variável x. A
forma geral da equação é F (x, f, f ′, f ′′, ...) = 0, onde f ′ é a sua primeira derivada,
f ′′ é a sua segunda derivada.

• Parciais: A função f é uma função de várias variáveis, f(x, z, t, . . .) e a equação é
uma relação entre f , as variáveis independentes (x, z, t, . . .) e as derivadas parciais
de f .

A solução para uma equação diferencial é a função que satisfaz identicamente à equa-
ção. A solução possível mais geral que admite uma equação diferencial é denominada
solução geral, enquanto que outra solução é chamada de solução particular. Por exemplo,

• y(x) = e−x é uma solução particular de y′ +y = 0.

• y(x) = Ce−x é a solução geral de y′ +y = 0. Sendo C uma constante.

Encontrar uma solução para uma equação diferencial é algo “análogo” ao cálculo de
integral. Como algumas integrais não possuem primitivas, como é o caso das integrais
elípticas, nem todas as equações diferenciais possuem soluções [Sodré, 2003].

A técnica de separação das variáveis, como por exemplo, a equação diferencial que
envolve x e y, separa-se os x de um lado e os y do outro lado da igualdade, é usada para
obter a solução geral de uma EDO. Como nesse exemplo:

dy

dx
=

x

y2 + 1
(2.7)

→ (y2 + 1)dy = xdx
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→
∫

(y2 + 1)dy =

∫
xdx

→ y3

3
+ y =

x2

2
+ C

Um denominador particular para a equação (2.7), dada a condição y = 1 e x = 0, é
[Tomiyama, 2007]

13

3
+ 1 =

02

2
+ C → C =

4

3
(2.8)

y3

3
+ 1 =

x2

2
+

4

3

As equações que se referem ao vírus HIV, além do ciclo de vida do Aedes aegypti e suas
respectivas modelagens, serão apresentadas no capítulo 4, onde serão usadas as redes de
Petri para a representação gráfica e matemática das doenças, e a linguagem Java como um
método de resolução numérico para a validação da rede nas modelagens de tais processos.

Os sistemas diferenciais de equações são amplamente aplicados para a modelagem em
vias biológicas, permitindo a análise quantitativa e qualitativa do modelo, entretanto é
muito difícil observar seu funcionamento intuitivamente, no sentido biológico.

Todavia, para poder aderir os modelos com equações diferenciais que possuem carac-
terísticas contínuas de forma mais intuitiva, adotam-se os modelos com redes de Petri
Predicado Transição Diferenciais, que se utilizam das características discretas das redes
de Petri ordinárias e das características contínuas das equações diferenciais.

2.3 Modelagens de Eventos Contínuos e Discretos

Um modelo científico pode ser definido como uma abstração de um sistema real, que
possa ser utilizado com os propósitos de predição e controle. A finalidade de um modelo
científico é permitir ao analista determinar em quais proporções uma ou mais mudanças
em determinados aspectos de um sistema poderão afetar outros aspectos deste sistema ou
o sistema como um todo.

No que se aplica aos modelos matemáticos para a simulação em computadores, estes
são organizados por quatro elementos: componentes, variáveis, parâmetros e relações fun-
cionais. O componente representa a parte do modelo em que são realizados os estudos de
simulação. Os componentes dos modelos tendem a variar, dependendo do sistema em que
ocorre a simulação. As variáveis são utilizadas nos modelos de simulação para relacionar
um componente com outro. As relações funcionais que descrevem as interações das variá-
veis com os componentes de um modelo são: identidades e características operacionais.
Ambas são usadas para gerar o comportamento do sistema [Mello, 2001].
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O modelo de um sistema pode ser classificado como modelo de mudança discreta e
modelo de mudança contínua. Em que esses termos descrevem o modelo e não o sistema.
Nos sistemas contínuos, tempo e variáveis de estado alteram continuamente no tempo. A
simulação contínua se utiliza de equações diferenciais para o cálculo das mudanças das
variáveis de estado ao longo do tempo.

Os sistemas discretos, em geral, são os sistemas em que as mudanças de estado ocorrem
em momentos precisos. Costuma-se estabelecer os sistemas discretos em oposição aos
sistemas contínuos. Porém, os instantes não podem ser previstos, necessariamente, e o
conhecimento do estado a um dado instante não permite que, sem cálculo, se conheça o
estado seguinte.

Os sistemas a eventos1 discretos são modelados de tal modo que as variáveis de estado
variam bruscamente em instantes determinados e que os valores das variáveis nos estados
seguintes podem ser calculados diretamente a partir dos valores anteriores, sem ter que
considerar o tempo entre estes dois instantes [Cardoso e Valette, 1997].

Uma exemplificação mostrando a diferença entre os sistemas discreto e a eventos dis-
cretos é representada na Figura 2.1.

Figura 2.1: Sistemas (a) discreto, (b) eventos discretos. [Cardoso e Valette, 1997]

Na simulação a evento discreto, o sistema é modelado pela definição das modificações
que acontecem no tempo de evento. Deve-se estabelecer os eventos que podem causar a
mudança no estado do sistema e então desenvolver a lógica associada com cada tipo de
evento. A simulação do sistema é produzida pela execução da lógica associada a cada
evento, em uma sequência ordenada no tempo [Mello, 2001].

No modelo para simulação contínua, o estado do sistema é representado por variáveis
dependentes que mudam continuamente no tempo. Um modelo para simulação contínua
é construído pela definição das equações que determinam as relações entre suas variáveis
de estado, cujo comportamento dinâmico simula o sistema real.

Na biologia, a maioria das entidades é discreta, tais como as moléculas, células e indi-
víduos. Como por exemplo, a descrição de um indivíduo que só tem um comportamento
possível: pode morrer, ou − de maneira geral − que pode mudar o seu estado atual.

1Entende-se por eventos, os instantes de observação e de mudança de estado do sistema.
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Modelos Dinâmicos

Os modelos matemáticos que abordam as interações variáveis com o tempo são cha-
mados de modelos dinâmicos (onde ocorre uma ordem temporal entre eventos). Ou seja,
o tempo é a principal variável independente em um modelo de simulação dinâmico. As
demais variáveis (variáveis de estado) podem ser consideradas como funções do tempo,
portanto são variáveis dependentes.

A estruturação básica dos modelos dinâmicos é descrita como um modelo dado pelos
estados que as entidades podem assumir e pela caracterização da transição entre esses
estados (dinâmica). As variáveis de estado do sistema são classificadas de acordo com
os valores que tomam ao longo da simulação. Os modelos dinâmicos são classificados de
acordo com os instantes de tempo em que as variáveis de estado têm seus valores alterados.
Um modelo é discreto se todas as variáveis de estado têm seus valores alterados apenas em
um número contável de instantes de tempo. Um modelo é contínuo se todas as variáveis
de estado têm seus valores alterados a qualquer instante de tempo [Mello, 2001].

A abordagem tradicional de modelagens ecológicas, que consiste em determinar con-
dições conduzindo a equilíbrios estáveis, não é suficiente para compreender que diferentes
espécies coexistam em sistemas naturais. Mais uma vez métodos de dinâmica são neces-
sários para prever tais efeitos.

A partir da década de 30 o uso de modelos de sistemas dinâmicos na análise de
processos biológicos e ecológicos levou a uma marcante melhoria do entendimento da sua
evolução. Um exemplo de aplicação da dinâmica na modelagem da evolução de populações
de animais está nos estudos de ciclos em sistemas do tipo Lotka-Volterra. Estas ideias
estão se mostrando igualmente úteis no entendimento da evolução natural tanto ao nível
de células como de população de espécies [Zubelli, 1994].

2.4 Processos Biológicos

Com a utilização de modelos matemáticos aliados às simulações numéricas é possí-
vel explorar como populações de vírus e células do sistema imunológico interagem em
circunstâncias diversas, como as doenças infecciosas se espalham dentro dos indivíduos,
sugerir propostas e estratégias para ações de droga-terapia, e auxiliar no entendimento
do aparecimento da resistência viral.

A proposta deste trabalho é de apresentar modelos matemáticos que descrevem a di-
nâmica do agente etiológico causador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS)
e a dinâmica populacional e dispersão do vetor do vírus Dengue, o Aedes aegypti. Para
tanto, inicialmente serão mostrados os aspectos biológicos dessas infecções nas seções
seguintes.
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2.4.1 Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

A incidência de doenças sexualmente transmissíveis (DST), como a gonorréia, cla-
mídia, sífilis e a AIDS, é um grande problema de saúde tanto em países desenvolvidos
como em desenvolvimento. No Brasil, por exemplo, até junho de 2010, foram registrados
592.914 casos2 de AIDS, desde o início da epidemia, em 1980.

Apesar dos avanços no estudo do vírus e das células do sistema imunológico, ainda
não há um modelo claro para explicar o curso e a variabilidade da patogênese da AIDS.
Quanto mais pesquisadores médicos avançam para desvendar o mecanismo de ação do
vírus HIV, mais o vírus se mostra uma rede complexa de artefatos para enganar o sistema
imunológico. Ao contrário de outras doenças, onde uma vez identificados o funcionamento
e modos de ação e reação a um determinado invasor no organismo, pode-se controlar o
alastramento de uma epidemia, a AIDS continua a mostrar grandes focos de resistência
[Caetano e Yoneyama, 2000].

É essencial destacar que determinadas características relacionadas à evolução e à pro-
gressão da AIDS, provêm da modelagem matemática. Os modelos matemáticos associados
com os resultados clínicos da combinação de drogas têm sido utilizados para obter esti-
mativas mínimas para períodos de tratamento [Nowak e May, 2000].

Os avanços na tecnologia em biologia molecular, nas décadas de 1980 e 1990, per-
mitiram a identificação de novos vírus humanos. Como exemplo de vírus emergentes,
destaca-se o vírus da imunodeficiência adquirida.

O surgimento do HIV e suas consequências para a humanidade tornaram importante
o desenvolvimento de ferramentas matemáticas e estudos de novas técnicas que auxiliem
o combate do vírus HIV. A maioria dos modelos matemáticos descreve mudanças a nível
celular quando o HIV está presente no sangue. Ao longo destes anos, estes modelos
têm sido desenvolvidos com equações diferenciais. Todos os modelos utilizam como base
para simulação computacional dos efeitos biológicos as células de defesa do organismo
conhecidas como células T (CD4+T) [Murray, 2002].

Os linfócitos T CD4+, alvos prioritários do HIV, são algumas das células de defesa do
nosso organismo. São esses linfócitos que se organizam e comandam a resposta diante dos
agressores, garantindo a defesa e mantendo o corpo funcionando livre de doenças, pois
destroem os micro-organismos estranhos que entram no corpo humano.

O vírus HIV combina-se com um componente da membrana dessa célula, o CD4,
penetrando no seu interior para se multiplicar. Com isso, o sistema de defesa vai pouco
a pouco perdendo a capacidade de responder adequadamente, tornando o corpo mais
vulnerável a doenças. Quando o organismo não tem mais forças para combater esses
agentes externos, a pessoa começa a ficar doente mais facilmente e então se diz que tem

2Dados retirados no site Aids no Brasil. http://www.aids.gov.br/pagina/aids-no-brasil
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AIDS. Esse momento geralmente marca o início do tratamento com os medicamentos
antirretrovirais, que combatem a reprodução do vírus HIV [Aids no Brasil].

O HIV é um retrovírus (um vírus especial capaz de obter RNA3 partir de RNA), ou
seja, um vírus cuja cadeia é dupla. Possui internamente a enzima transcriptase reversa,
necessária na replicação e, em seu envoltório são encontradas espículas que servem para
a fixação do vírus na célula hospedeira (Figura 2.2).

Figura 2.2: Vírus HIV. [Guedes et. al]

Inúmeras doenças têm um período de latência ou incubação, quando um indivíduo
suscetível se torna infectado, mas ainda não é infecciosa. Sarampo, por exemplo, tem de
8 − 13 dias de período latente. O tempo de incubação para a AIDS, por outro lado, é em
torno de alguns meses ou anos após o paciente ter sido demonstrado que tem anticorpos
contra o vírus HIV.

Pode-se, por exemplo, incorporar isso com a introdução de uma nova classe, chamada
de classe de latência E(t), que representa um determinado período de tempo em que a
classe suscetível se torna infecciosa. Diversas abordagens alternativas são utilizadas na
modelagem da AIDS, considerando diminuir a resistência do vírus HIV no organismo, pois
ainda há bastante resistência do vírus. Para tanto, uma alternativa seria uma administra-
ção mais balanceada e não tão severa de medicação, mas que mantivesse o mesmo padrão
de resposta atual apresentado pelos inibidores do HIV. É nesse ponto que a matemática
e a computação podem contribuir.

Um modelo bem ajustado pode fazer uma previsão acurada do ponto de vista quali-
tativo (e às vezes quantitativo) de acontecimentos futuros, auxiliando pesquisadores para
algum tipo de controle sobre o fenômeno estudado.

O modelo proposto neste trabalho segue o modelo dinâmico formulado por [Tan e Wu, 1998]
que consiste de equações diferenciais ordinárias que relacionam as seguintes variáveis de
estado: células CD4+T sadias, células CD4+T infectadas latentes, células CD4+T infec-
tadas ativas e vírus livre. Após a modelagem matemática, será realizada a modelagem

3RNA: Ácido ribonucleico

26



através das redes de Petri Predicado Transição Diferenciais, as quais utilizarão das equa-
ções diferenciais para modelar a parte contínua do processo e das redes de Petri para a
parte discreta. O modelo será apresentado no capítulo 4.

Controle do HIV

As maneiras de controle que atuam pelos medicamentos são compostas pelos inibidores
de transcriptase reversa e inibidores de protease. Uma vez na corrente sanguínea, o medi-
camento tem de início um pico de atuação que perde sua potência com o passar do tempo
[Caetano e Yoneyama, 2000]. Há funções matemáticas que podem ser especificadas para
a simulação da ação do medicamento. Uma forma de simular a ação do medicamento é
através da função exponencial, que uma vez ajustada aos valores de decaimento repro-
duzem com bons resultados a ação real dos inibidores. No caso específico, o inibidor de
transcriptase reversa apresentado no modelo deste trabalho é representado pela taxa de
reprodução da célula infectada latente k1.

Então um medicamento inibidor representado por m1 pode simular a ação sobre a
taxa da seguinte forma:

k1 = e−αx m1(t)

onde α é um específico ajuste ao tipo do medicamento. Da mesma forma, para os
inibidores de protease, o parâmetro responsável pela propagação do HIV é k2, pois está
associado à célula ativa, em fabricação de novos vírus. Neste caso, este parâmetro pode
ser simulado pela fórmula:

k2 = e−βx m2(t)

onde m2(t) é o medicamento inibidor de protease e β o fator específico de ajuste para
a função exponencial.

Existem, até o momento, duas classes de drogas (inibidores) liberadas para o trata-
mento anti-HIV [Grégio et. al, 2009]

• Inibidores da transcriptase reversa: São drogas que inibem a replicação do HIV
bloqueando a ação da enzima transcriptase reversa que age convertendo o RNA
viral em DNA.

• Inibidores da protease: Estas drogas agem no último estágio da formação do HIV,
impedindo a ação da enzima protease que é fundamental para a divisão celular das
cadeias protéicas produzidas pela célula infectada em proteínas virais estruturais e
enzimas que formarão cada partícula do HIV.
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• Terapia combinada: é o tratamento antirretroviral com associação de duas ou mais
drogas da mesma classe farmacológica (por exemplo, dois nucleosídeos análogos),
ou de classes diferentes (por exemplo, dois nucleosídeos análogos e um inibidor
de protease). Com o uso da terapia combinada, estudos demonstraram aumento
na atividade antirretroviral (elevação de linfócitos CD4+T e redução nos títulos
plasmáticos de RNA-HIV), porém outros estudos evidenciaram redução das células
multirresistentes.

• Terapia antirretroviral: é a terapia para tratamento e tentativa de eliminação do
organismo de retrovírus. Através da inibição da replicação viral, a terapia tem
como objetivo retardar a progressão da imunodeficiência e restaurar, tanto quanto
possível, a imunidade, aumentando o tempo e a qualidade de vida da pessoa que
vive com HIV ou AIDS. É uma área complexa, sujeita a constantes mudanças.

São considerados atualmente como inibidores de transcriptase reversa medicamentos
tais como: Zidovudina (AZT), Didanosina (DDI), Lamivudina (3TC) e como inibidores
de protease: Indinavir, Saquinavir e Ritonavir [Grégio et. al, 2009].

2.4.2 Metamorfose do Mosquito da Dengue

O uso de modelos computacionais para simular a dinâmica populacional e dispersão
do vetor do vírus Dengue, o Aedes aegypti, tem sido a motivação de muitos estudos, sendo
de grande importância para a Saúde Pública, uma vez que possibilita analisar a forma de
transmissão e evolução da Dengue.

Poucos modelos para estudo da dengue foram elaborados até a década de 1980. Na
atualidade, importantes trabalhos foram publicados, considerando tanto variáveis ex-
ternas como temperatura, umidade, pluviosidade ([Watts et. al, 1987], [Schreiber, 2001],
[Ferreira e Yang, 2003]), como variáveis relacionadas ao vetor e ao hospedeiro ([Smith, 2000],
[Coutinho et. al, 2004]). Todas as variáveis citadas são importantes, mas considerá-las
em um único modelo implicaria em um significativo aumento de complexidade do mo-
delo sem garantir um ganho de desempenho, além de dificultar as análises dos resultados
[Hestenes, 1987]. Portanto, a ideia é integrar os principais modelos já elaborados e realizar
a análise de sensibilidade para uma melhor compreensão dos submodelos componentes.

A Dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus, um arbovírus da família
Flaviviridae, gênero Flavivírus, transmitido, no Brasil, por meio do Aedes aegypti, inseto
também infectado pelo vírus. A dengue é uma das principais doenças tropicais existente
no mundo, motivando estudos no combate à doença e ao agente transmissor. O mosquito
macho alimenta-se de frutas ou outros vegetais adocicados. A fêmea alimenta-se de sangue
animal (principalmente humano). No momento em que está retirando o sangue, a fêmea
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contaminada transmite o vírus da Dengue para o ser humano. A transmissão da doença
ocorre pelo ciclo:

Mosquito infectado → Homem suscetível → Mosquito infectado.
Após ingerir o sangue infectado, ocorre um período de incubação na fêmea, tor-

nando o mosquito apto a transmitir o vírus e assim permanece durante toda a vida
[Site da Dengue].

A Dengue tomou grandes proporções epidêmicas no Brasil, na década de 90 e, ape-
sar dos estudos constantes, ainda não se conseguiu uma solução eficaz que controle a
disseminação dessa enfermidade ([Ferreira e Yang, 2003]; [Tauil, 2002]). Por isso o es-
tudo do vetor tem sido a opção utilizada na tentativa de diminuir os casos da doença
[Donalísio e Glasser, 2002].

Em [Ferreira e Yang, 2003], foi modelado os estágios do ciclo de vida do mosquito influ-
enciados por períodos favoráveis e desfavoráveis, mostrando influências físico-ambientais.
Antes desse estudo, analisaram apenas a dinâmica populacional do vetor [Yang et. al, 2003].
Em seus trabalhos, aplicam o controle químico e mecânico, fazendo também um estudo
sem o controle.

Em [Cirino e Silva, 2004], foi apresentado um modelo epidemiológico que tinha como
objetivo mostrar a progressão de uma epidemia através de uma população hipotética que
foi dividida em localidades. Através dos mesmos foi possível perceber o comportamento
da epidemia. Em um dos testes, somente um local tinha mosquito infectado e devido ao
contato com outro, a doença se dispersou.

Em [Lana, 2006], foi exposto um modelo matemático para representar o comporta-
mento do mosquito em suas fases, levando em conta a temperatura do ambiente e os
controles químicos. Porém, a validação de tal modelo não foi definida, além de não repre-
sentar de forma completa as transições da evolução do mosquito, pois o uso das equações
diferenciais ordinárias é considerado modelo contínuo e, portanto, não tratam de eventos
discretos que existem em vários processos ecológicos, como na metamorfose do vetor da
Dengue.

Neste trabalho estuda-se a dinâmica da população nos quatro estágios da vida do
mosquito Aedes aegypti por meio de equações diferenciais, que levam em conta as taxas
de metamorfose entre as fases e taxas de mortalidade naturais e por controle.

O combate do Aedes aegypti pode ser realizado de duas maneiras: controle químico
e controle mecânico. O controle químico é feito através de larvicidas e adulticidas in-
terrompendo o ciclo do mosquito nas fases de larva, pupa e adulto. O controle por
adulticida pode ser pela borrifação de inseticida de ação residual chamado de tratamento
perifocal (rotineiro) ou o inseticida de volume ultra-baixo (UBV) no caso de transmis-
são [Donalísio e Glasser, 2002]. O controle mecânico atua nos criadouros, eliminando-os
e impedindo a oviposição das fêmeas [Yang et. al, 2003].
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Obviamente, o controle mecânico seria a melhor alternativa, pois assim não causaria
impactos ambientais, minimizando o risco de selecionar genótipos que sejam resistentes
à toxina, como ocorre no controle químico. Mas sua eficácia dependeria também de
inúmeros outros vários fatores sociais, pois esse controle seria realizado pelos moradores
com a ajuda do setor público. A finalidade dos programas de controle da enfermidade é
diminuir o controle químico proporcionalmente ao aumento do mecânico.

O modelo apresentado neste trabalho considera as quatro fases de desenvolvimento
do mosquito: ovo, larva, pupa e adulto. Mais detalhes sobre o modelo, bem como as
equações diferenciais, serão apresentados no capítulo 4, onde será feita a modelagem e a
simulação, avaliando a dispersão do mosquito Aedes aegypti na região de Catalão, Goiás.
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Capítulo 3

Redes de Petri

Neste capítulo são contemplados os elementos principais das redes de Petri, conceitos
e aplicações. É realizado um breve resumo sobre as redes de Petri existentes, com foco
nas redes de Petri Predicado Transição Diferenciais.

3.1 Introdução

A Rede de Petri (RdP) foi criada por Carl Adam Petri [Petri, 1962], como tese de
doutorado intitulada “Comunicação com Autômatos”, na Faculdade de Matemática e Fí-
sica da Universidade de Darmstadt na Alemanha, em 1962. Carl propôs um modelo com
a finalidade de haver comunicação entre as máquinas de estado. Posteriormente, esse mo-
delo básico foi nomeado de Rede de Petri (também chamada de rede de Petri ordinária),
em homenagem ao autor.

A partir daí, com seu desenvolvimento, a RdP foi expandindo seu campo de aplicação,
por possuir um formalismo adequado de ferramentas para descrição e análise da sincro-
nização, comunicação e fonte de compartilhamento entre processos concorrentes, além de
comportar atividades paralelas e assíncronas [Murata, 1989]. Atualmente, vários modelos
de RdP, como as RdP de alto-nível que serão analisadas na seção 3.3, são utilizados para
modelar os mais variados tipos de sistemas.

A RdP é uma linguagem de modelagem formal que permite representação gráfica e
matemática, a análise dos modelos e fornece informações úteis sobre a estrutura e o com-
portamento dinâmico dos sistemas modelados. Assim, devido a sua ampla aplicabilidade,
a RdP se tornou de grande utilização para modelagem.

Embora a representação gráfica seja uma vantagem da rede de Petri, a característica
mais importante deste modelo é o fato de ser formal. É que, sendo formal, é possível
obter informações sobre o comportamento do sistema modelado, através da análise de
suas propriedades gerais ou estruturais [Cardoso e Valette, 1997].
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3.2 Definições

As RdP são usadas na representação de diversas características de sistemas computa-
cionais. Desse modo, as RdP podem ser classificadas de duas formas com relação a sua
complexidade:

RdP de baixo nível: as fichas depositadas nos lugares não são diferenciáveis, ou seja,
não possuem um significado específico, a não ser pela estrutura da rede à qual
estão associadas, indicando o estado do sistema. Exemplo: a RdP Ordinária, como
exemplificado na Figura (3.1)

RdP de alto nível: as fichas possuem informações que as diferenciam, podendo atribuir
a elas valores, cores, tipos de dados abstratos, além da representação do estado do
sistema. Essa abstração permite modelar sistemas mais complexos. Exemplos:
RdP Colorida, Contínuas, Temporais, Híbridas, Orientadas a Objeto, Predicado-
Transição, etc. Essas redes serão brevemente descritas na seção 3.3

A representação gráfica de uma RdP é representada por um grafo dirigido e bipartido1,
composto por dois nós: a transição e o lugar. A transição, representada por uma barra, é
o componente ativo correspondente a alguma ação realizada dentro do sistema, e o lugar,
representado por um círculo, é passivo e equivale a alguma variável de estado do sistema.
Ou seja, as transições estão associadas a uma função os lugares a um evento.

Os nós (lugares e transições) são conectados através de um arco orientado, que pode
ser único ou múltiplo. A realização das ações está associada à pré-condições ou condições
das variáveis de estado do sistema, isto é, há uma relação entre lugares e transições, a
qual possibilita realizar determinada ação.

Da mesma forma, após realizar uma ação, as informações de alguns lugares (pós-
condições) são alteradas. Portanto, para que um evento ocorra, é necessário que as pré-
condições sejam atendidas, então a transição dispara, depositando as fichas no lugar
decorrente. Cada lugar pode conter um número inteiro de fichas, também conhecido
como marcas ou tokens, representadas graficamente por pontos pretos dentro dos lugares,
que podem mover-se ao longo dos arcos, de acordo com a ação executada (Figura 3.1).

Na Figura 3.1, os círculos indicados por P1, P2 e P3 representam os lugares, a barra
indicada por t1 é a transição, as setas representam os arcos e o círculo preto em P1
representa a ficha. As fichas indicam que a condição associada ao lugar é verificada.
Podem representar um objeto (recurso) numa certa posição (em um determinado estado),
ou ainda uma estrutura de dados que se manipula.

1Grafo bipartido é o grafo cujos vértices podem ser divididos em dois conjuntos, nos quais não há
arestas entre vértices de um mesmo conjunto.
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Figura 3.1: Exemplo de uma Rede de Petri.

A evolução dos processos pode se dar de diferentes formas de interação, ou roteamento,
entre elas tem-se:

Sequencial: uma tarefa é executada após a outra, onde há dependência entre elas;

Concorrência: os lugares disputam por uma mesma transição;

Paralelismo: os eventos podem ocorrer simultaneamente, não há dependência da ocor-
rência de outro.

Rota Alternativa: existe uma escolha entre duas ou mais tarefas;

Iterativa: a mesma tarefa pode ser executada várias vezes (repetição).

A rede de Petri indica, na própria estrutura, quando há paralelismo ou concorrência
entre os eventos. O conflito pode existir na estrutura do modelo, porém pode não ser
efetivado, para isso, é necessário que a marcação de fato possibilite sua ocorrência. Por
ocorrência do conflito num dado estado, há duas ou mais possibilidades, excludentes, de
evolução da rede. Já a ocorrência do paralelismo implica que todas as atividades poderão
ser executadas ao mesmo tempo.

Figura 3.2: Processo de Tratamento de Reclamações [Aalst e Hee, 2002].
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Um exemplo das diferentes rotas que uma rede de Petri pode assumir está represen-
tado na Figura 3.2. Onde a transição Registrar representa um paralelismo; as transições
Positivo e Negativo representam uma rota alternativa e a transição Informar Cliente re-
presenta um exemplo de rota sequencial.

A ocorrência de uma rota iterativa e de concorrência está exemplificada na Figura 3.3.

Figura 3.3: Rotas: (a) Concorrência (b) Iterativa

Formalmente, uma Rede de Petri é definida como a seguir:

Definição 1: [Cardoso e Valette, 1997] A Rede de Petri é dada por uma quádrupla R =<

P, T, Pre, Post>, onde:

• P é um conjunto finito de lugares, de dimensão n;

• T é um conjunto finito de transições, de dimensão m;

• Pre: P x T→ N que define os arcos orientados de entrada das transições (arcos
precedentes), onde N é o conjunto dos números naturais;

• Post: T x L→ N que define os arcos de saída das transições (arcos posteriores),
onde N é o conjunto dos números naturais;

Definição 2: Uma rede marcada Né uma dupla N =< R,M >, onde R é uma rede de
Petri e M é uma marcação inicial dada pela aplicação M: P → N.

A marcação M é a distribuição das fichas nos lugares, denota-se por (N , M0) uma
rede de Petri com marcação inicial [Cardoso e Valette, 1997]. Será utilizado nesse trabalho
somente a notação RdP para tratar de RdP marcada.

Uma transição só dispara se em cada lugar de entrada contiver pelo menos uma ficha,
de forma a poder ser retirada no disparo da transição, pelo respectivo arco. Cada arco
possui um peso, um número inteiro fixo, que indica quantas fichas poderão ser retiradas
pelo arco. Geralmente quando o peso é um, é omitida a sua representação. Quando a tran-
sição está apta a disparar, ela é dita habilitada ou sensibilizada [Cardoso e Valette, 1997].
O disparo de uma transição é instantâneo, ou seja, as duas ações citadas são efetuadas
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ao mesmo tempo. As fichas existentes nos lugares de entrada são retiradas e depositadas
nos lugares de saída [Palomino, 1995].

O disparo de uma transição consiste em retirar as fichas dos lugares de entrada, indi-
cando que esta condição não é mais verdadeira após a ocorrência do evento, e depositar
fichas em cada lugar de saída, indicando que estas atividades estarão sendo executadas
(após a ocorrência do evento) [Cardoso e Valette, 1997].

Um exemplo de uma RdP após um disparo é apresentado na Figura :

Figura 3.4: Uma rede de Petri ordinária marcada após disparo.

Na Figura 3.4, o lugar P1 é o lugar de entrada, e os lugares P2 e P3 são os lugares de
saída da transição t1 e t2, respectivamente. Os valores dos arcos antes das transições (2)
são chamados de peso, indicando quantas fichas poderão ser transportadas. Ao chegar à
transição, os valores dos arcos indicam quantas fichas serão depositadas com o disparo,
nota-se que no disparo da transição t2 o peso indicava duas fichas a serem depositadas
em P3, perdendo-se uma ficha que também estava apta a disparar em P1.

A quádrupla R = <P, T, Pre, Post> com P = P1, P2, P3, T = t1, t2, Pre (P1, t1) =
2, Pre (P1, t2) = 2, Post (t1, P2) = 2, Post (t2, P3) = 1, representa essa RdP.

A RdP também pode ser representada por matrizes, onde as linhas representam as
transições e as colunas representam os lugares. Os pesos dos arcos serão representados
pelos elementos da matriz, indicados na posição (i,j) onde aij = Pre(pi, tj) indica o lugar
de entrada pi à transição tj, definindo a matriz anterior; e da mesma forma, bij = Post(pi,
tj) define a matriz posterior [Cardoso e Valette, 1997]. Um elemento igual a zero significa
que não existe arco correspondente associado ao lugar e transição. A notação matricial
da rede na Figura 3.4 é dada por:

Pre =

(
2 0 0

2 0 0

)

Post =

(
0 2 0

0 0 1

)
Onde as linhas são representadas por transições (t1 e t2) e as colunas são representadas

pelos lugares (P1, P2 e P3). A partir das matrizes Pre e Post define-se a matriz de
incidência C como: C = Post − Pre.
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A qual fornece o balanço das fichas na rede quando ocorre o disparo das transições.
Neste exemplo, temos:

C =

(
−2 2 0

−2 0 1

)

3.3 Redes de Petri de Alto Nível

As redes de Petri de alto nível foram criadas a partir da necessidade de se modelar
sistemas mais complexos, os quais as redes de Petri ordinárias não eram capazes de re-
presentar. A fim de obter mais recursos para atender as diversas aplicações e níveis de
complexidade, são utilizadas as redes de Petri de alto nível.

Nas RdP de baixo nível as fichas se caracterizam pela presença ou não em um deter-
minado lugar, já nas RdP de alto nível, as fichas passam a conter muito mais informações
e dados que permitem sua caracterização. Dentre os vários tipos de redes de alto nível,
podem-se destacar, de maneira simplificada, as seguintes redes:

Redes de Petri Coloridas: são atribuídas cores às fichas. A cada lugar associa-se o
conjunto de cores que podem pertencer a este lugar. E a cada transição associa-
se um conjunto que cores que corresponde nas diferentes maneiras de disparar uma
transição [Cardoso e Valette, 1997]. O conceito de cor é análogo ao conceito de tipo,
comum nas linguagens de programação e foi introduzido por [Jensen, 1990].

Redes de Petri Contínuas: a marcação é dada por um número real (positivo) e não
mais um inteiro. O disparo de uma transição é realizado como sendo um fluxo
contínuo (seguindo o modelo de funcionamento do fluxo de água liberado por uma
torneira). A marcação contínua é progressivamente transferida respeitando uma
velocidade de disparo [David e Alla, 2004].

Redes de Petri Temporais: é obtida associando-se a cada transição uma duração de
sensibilização. O tiro é instantâneo, mas a transição deve estar sensibilizada durante
o intervalo de tempo dado. Pode-se associar um intervalo [a, a] a uma transição
para representar uma duração a. Se a transição estiver habilitada no tempo τ , ela
irá disparar no tempo τ + a [Cardoso e Valette, 1997].

Redes de Petri Híbridas: integram-se técnicas de modelagem utilizadas em sistemas
a eventos discretos, onde são introduzidos novos elementos que permitem a repre-
sentação da dinâmica contínua do sistema, através de equações diferenciais. A
combinação de RdP ordinárias com RdP temporizadas deu origem ao conceito de
RdP Híbridas. Elas formam a base para a modelagem das redes de Petri Predicado
Transição Diferenciais, por possuir esse formalismo misto [David e Alla, 2004].
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Redes de Petri a Objetos: atribui-se o conceito de paradigma orientado a objetos,
considerada como uma integração das redes de Petri Predicado-Transição. Os luga-
res são associados às classes, as transições são associadas às operações que atuam
sobre os atributos localizados nos lugares de entrada e as fichas são associadas aos
objetos [Cardoso e Valette, 1997].

Redes de Petri Predicado-Transição: a cada transição são associadas condições de
disparo utilizando variáveis. Os lugares são chamados de predicados. As fichas
passam a ser individualizadas, as variáveis associadas às fichas podem permitir ou
não o disparo de uma transição [Cardoso e Valette, 1997]. Assim, não somente a
representação é mais precisa, mas o modelo permite estudar melhor as propriedades
estruturais e comportamentais do sistema.

Neste trabalho, será utilizada a Rede de Petri Predicado-Transição, com enfoque na
Rede de Petri Predicado Transição Diferencial, a qual combina características de um sis-
tema dinâmico aos modelos discretos, permitindo que a simulação dos processos biológicos
seja representada de forma mais completa.

3.4 Redes de Petri Predicado-Transição

As redes de Petri Predicado-Transição (RdPPT) foram propostas por [Genrich, 1987].
Em uma RdPPT introduz-se o conceito de variáveis associadas às fichas, o que não existia
nas RdP ordinárias, possibilitando assim enriquecer as informações referentes às fichas.

As transições de uma RdP ordinária são consideradas como regras em um sistema de
lógica proposicional (sem variáveis), com as RdPPT o poder de descrição é aumentado,
substituindo-as pelas regras da lógica de primeira ordem (com variáveis). As regras (tran-
sições) descrevem, agora, uma família de eventos e não somente um evento como nas RdP
ordinárias [Cardoso e Valette, 1997].

Definição 4: Formalmente, [Genrich, 1987] uma RdPPT marcada é uma tripla NPT =

(R,A,M0), onde:

• R é uma rede de Petri;

• A = (X,Ax, Ac, Aa) é uma quádrupla, onde:

– X é o conjunto de variáveis formais,

– Ax é uma aplicação que associa a cada arco um vetor de variáveis de X,

– Ac é uma aplicação que associa uma condição para cada transição formando
um predicado que utiliza as variáveis de X,
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– Aa é uma aplicação que associa uma ação para cada transição que afeta o
valor das variáveis de X;

• M0 é a marcação inicial da rede.

As RdPPT incorporam o conceito de individualidade na marcação de uma rede de
Petri. Os lugares da rede são chamados de predicados e as fichas que neles se encontram
representam as condições válidas do predicado. Ou seja, as fichas em um predicado defi-
nem sua extensão atual. Uma ficha (tupla com um, dois,. . . , n elementos) é representada
por < x1, x2, . . . , xn >, no caso limite no qual n = 0(< >) perde-se a possibilidade de
individualização e volta-se ao conceito clássico de “ficha” indistinguível [Murata, 1989].

Por exemplo, considerando o problema “Jantar dos Filósofos”, ao invés de regras do
tipo:

Se um filósofo 1 e dois garfos g1 e g2, então comer; 1g1g2
Se um filósofo 2 e dois garfos g2 e g3, então comer; 2g2g3

tem-se regras do tipo

Se um filósofo < x > e dois garfos < y >< z >, comer < k >

Do ponto de vista de verificação formal, a análise de acessibilidade das RdPPT torna-se
mais eficiente.

Para realizar a escolha das fichas e das transições a disparar, são associadas condi-
ções suplementares de disparo. Tais condições podem ser escritas como fórmulas lógicas
utilizando as variáveis dos arcos de entrada, bem como operadores e predicados a elas as-
sociados [Villani, 2000]. Assim, uma transição ti só pode ser disparada quando a condição
associada a ela for satisfeita.

Para as variáveis associadas às fichas são atribuídos vetores associados com os arcos de
entrada de ti. Da mesma forma, a ação associada com a transição ti define as variáveis que
serão associadas aos vetores dos arcos de saída. Se nenhuma ação é definida, os valores
das variáveis não são alterados [Tomiyama, 2007].

Um exemplo de um disparo na RdPPT é mostrado a seguir (Figura 3.5):

Na Figura 3.5, podemos identificar:

• O conjunto X é formado pelas variáveis X = d, r, q, v. Onde d= 4, r = 3, q = 6 e
v = 3 ou 5.

• Os vetores associados aos arcos correspondem a:

– Ax1(P1, t1) =< v >,

– Ax2(P2, t1) =< r, q > e
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Figura 3.5: Exemplo de disparo em uma RdPPT [Tomiyama, 2007].

– Ax3(P3, t1) =< d, q >.

• A condição estabelecida é formada por Ac = (v + r > q).

Portanto, a ficha < 5 > juntamente com a ficha < 3, 6 > está habilitada a disparar,
pois satisfaz a condição de disparo de t1. A ficha < 3 > não satisfaz a condição, pois o
resultado 6 > 6 é falso, não havendo o disparo da mesma.

Das redes de Petri Predicado-Transição foi proposto um formalismo que combinasse
eventos discretos a eventos contínuos, onde para cada configuração associa-se um conjunto
de equações diferenciais que descrevem a evolução das variáveis contínuas, surgindo assim
a rede de Petri Predicado Transição Diferencial [Champagnat, 1998].

3.5 Redes de Petri Predicado Transição Diferenciais

A rede de Petri Predicado Transição Diferencial (RdPPTD) foi introduzida por Cham-
pagnat [Champagnat, 1998] e define uma interface entre a RdP e sistemas de equações
diferenciais. Enquanto que nas RdPPT as variáveis associadas às fichas só tinham seu
valor alterado no momento do disparo da transição, nas RdPPTD as variáveis podem ser
modificadas continuamente [Villani, 2000].

Nas RdPPT, as diferentes configurações do sistema são representadas pela rede de
Petri. Para cada configuração associa-se um conjunto de equações diferenciais que descre-
vem a evolução das variáveis contínuas. Assim, as equações diferenciais são associadas aos
lugares da rede de Petri. Com a chegada de uma marca em um lugar, ativa-se o sistema
de equações diferenciais associada àquele lugar, determinando a evolução de variáveis
contínuas associadas àquela marca [Tomiyama, 2007].

Com as transições são associadas funções de habilitação e funções de junção. As fun-
ções de habilitação servem para habilitar o disparo da transição, de acordo com os valores
das variáveis contínuas que se encontram nos lugares de entrada da transição. As funções
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de junção modificam discretamente o valor das variáveis contínuas que se encontram nos
lugares de saída da transição, logo após o disparo da transição [Villani, 2000].
Definição 5: Formalmente, [Champagnat, 1998] uma RdPPTD marcada pode ser defi-

nida como uma tripla NPTD = (R,A,M0), onde:

• R é uma rede Petri,

• A é uma quíntupla A = (X,Ap, Ac, Aa, Af ), onde:

– X é um conjunto de variáveis formais;

– Ap associa a cada lugar um vetor Xpi de variáveis pertencentes a X,

– Ac associa a cada transição ti uma função de habilitação ei,

– Aa associa a cada transição ti uma função de junção ji,

– Af associa a cada lugar pi um sistema de equações diferenciais, cujas va-
riáveis são Xpi, suas derivadas no tempo e o tempo θ;

• M0 é a marcação inicial da rede.

O conjunto de funções associadas aos lugares é representado por um sistema de equa-
ções diferenciais. Para cada lugar pi existe um sistema de equações Fi cujas variáveis são
Xpi , suas derivadas no tempo Xpi e o tempo θ.

As funções de habilitação associadas aos lugares ei permitem detectar eventos de
estado, quando uma variável atende a um valor pré-determinado, ou a um evento de
tempo. Quando θ atende a um valor pré-determinado, elas são ativadas assim que a
transição correspondente é habilitada. As funções de junção aos lugares ji redefine, na
data θ- (data imediatamente após o disparo de ti), os atributos da marca em caso de
descontinuação [Tomiyama, 2007].

A Figura 3.6 apresenta um exemplo de disparo em uma RdPPTD. Nesta figura, pode
ser visto a evolução das variáveis contínuas em um determinado intervalo de tempo. Uma
vez que a transição é habilitada, ela dispara imediatamente.

Figura 3.6: Exemplo de disparo em uma RdPPTD. [Villani, 2000]
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Para explicar a Figura 3.6, tem-se a Tabela 3.2 que mostra o passo a passo da execução
da rede. No tempo θ = 0, os valores de v podem ser 3 ou 5, os valores de r e q podem ser
3 ou 6. A condição e1(v + q >= 20) não sendo satisfeita, o tempo θ será incrementado
em 1, passando a valer os novos valores de v, r e q. Lembrando que nessa rede, os valores
de q se mantêm inalterados.

θ F1 (dvdt = v + 1) F2 (drdt = r + 1) e1 (v + q >= 20)

θ = 0 3 + 1 = 4

5 + 1 = 6

3 - 1 = 2

6 - 1 = 5

3 + 3 = 6, 3 + 6 = 9

5 + 3 = 8, 5 + 6 = 11

θ = 1 4 + 1 = 5

6 + 1 = 7

2 - 1 = 1

5 - 1 = 4

4 + 3 = 7, 4 + 6 = 10

6 + 3 = 9, 6 + 6 = 12

θ = 2 5 + 1 = 6

7 + 1 = 8

1 - 1 = 0

4 - 1 = 3

5 + 3 = 8, 5 + 6 = 11

7 + 3 = 10, 7 + 6 = 13

θ = 3 6 + 1 = 7

8 + 1 = 9

0 - 1 = -1

3 - 1 = 2

6 + 3 = 9, 6 + 6 = 12

8 + 3 = 11, 8 + 6 = 14

θ = 4 7 + 1 = 8

9 + 1 = 10

-1 - 1 = -2

2 - 1 = 1

7 + 3 = 10, 7 + 6 = 13

9 + 3 = 12, 9 + 6 = 15

θ = 5 8 + 1 = 9

10 + 1 = 11

-2 - 1 = -3

1 - 1 = 0

8 + 3 = 11, 8 + 6 = 14

10 + 3 = 13, 10 + 6 = 16

θ = 6 9 + 1 = 10

11 + 1 = 12

-3 - 1 = -4

0 - 1 = -1

9 + 3 = 12, 9 + 6 = 15

11 + 3 = 14, 11 + 6 = 17

θ = 7 10 + 1 = 11

12 + 1 = 13

-4 - 1 = -5

-1 - 1 = -2

10 + 3 = 13, 10 + 6 = 16

12 + 3 = 15, 12 + 6 = 18

θ = 8 11 + 1 = 12

13 + 1 = 14

-5 - 1 = -6

-2 - 1 = -3

11 + 3 = 14,e 11 + 6 = 17

13 + 3 = 16, 13 + 6 = 19

θ = 9 12 + 1 = 13

14 + 1 = 15

-6 - 1 = -7

-3 - 1 = -4

12 + 3 = 15, 12 + 6 = 18

14 + 3 = 17, 14 + 6 = 20

Tabela 3.2: Execução da RdPPTD da Figura 3.6

Inicialmente, no tempo θ = 0, o lugar P1 contém as fichas < 3 > e < 5 > e o lugar
P2 contém as fichas < 3, 6 >. Com o passar do tempo, as variáveis associadas às fichas
evoluirão de acordo com o conjunto de equações diferenciais pertencentes a cada lugar.
No instante θ = 9 as fichas < 14 > e < −6, 6 > dos lugares P1 e P2, respectivamente,
satisfazem a função de habilitação da transição t1 e esta pode disparar. A função de
junção j1 (d = 4) irá atualizar os valores das variáveis associados à ficha e o lugar P3
receberá a ficha < 4, 6 >.

As RdPPTD permitem a modularidade, isto é, elas são capazes de se decompor
em uma série de sub-redes, tornando a modelagem de sistemas complexos mais viáveis
[Champagnat, 1998]. Assim, sistemas de grande porte podem ser divididos em subsiste-
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mas, focando em apenas uma parte do sistema de cada vez, obtendo uma melhor repre-
sentação.

A escolha das redes de Petri Predicado Transição Diferenciais como formalismo para
a modelagem de processos biomatemáticos, permite que a modelagem e simulação do
HIV e da metamorfose do mosquito da Dengue, cujas simulações apresentam aspectos
dinâmicos e discretos, sejam representadas de forma viáveis, pois as RdPPTD trazem todo
o formalismo existente nas diversas categorias das redes de Petri existentes, necessárias
na representação de processos biológicos, utilizando um sistema de equações diferenciais
para representar a parte contínua dos processos.

Assim, permite-se que o formalismo seja concretizado, apresentando a modelagem e
a simulação para a validação dos processos do vírus HIV e do Aedes aegypti, como serão
apresentadas no próximo capítulo.
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Capítulo 4

Estudo de Caso

Neste capítulo são modelados a dinâmica do vírus HIV e o ciclo de vida do mosquito da
Dengue. Para tanto, é feita a modelagem através das redes de Petri Predicado Transição
Diferenciais e para a validação da mesma, é feita a simulação através da linguagem de
programação Java.

4.1 Descrição do Domínio Abordado

A simulação pode ser vista como o estudo do comportamento de sistemas reais através
do exercício de modelos. A modelagem incorpora características que permitem representar
o comportamento do sistema real [Mello, 2001].

Os benefícios da simulação de sistemas, associados à agilidade promovida pelos meios
computacionais, têm sido utilizados como ferramenta auxiliar na solução de diversos pro-
blemas. Pois, considerando o uso do computador, uma grande quantidade de eventos
pode ser executada em curto espaço de tempo.

Isso pode ser justificado quando a solução de problemas é muito cara ou mesmo im-
possível através de experimentos ou os problemas são muito complexos para tratamento
analítico, sendo viável utilizar a simulação.

Além das vantagens citadas acima, o uso da simulação pode ser bastante útil quando
se é necessário [Mello, 2001]:

• Testar hipóteses estatísticas, progredindo o estudo em questão.

• Comparar cenários representando diferentes soluções para um problema em estudo,
pois a simulação fornece tempo e custo reduzido, possibilitando uma melhor repre-
sentação entre as soluções encontradas.

• Analisar o comportamento de uma solução, testando diferentes intervalos de tempo.
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• Avaliar um processo de tomadas de decisão em tempo real, pois a partir do gráfico
gerado, pode-se analisar de forma mais intuitiva o resultado e prover medidas rápidas
de solução.

A modelagem matemática, assim como a simulação, baseia-se na transformação de
problemas reais em problemas matemáticos e, assim, resolvê-los interpretando suas solu-
ções na linguagem do mundo real [Bassanezi, 2006].

Considerando as equações diferenciais como a principal, porém incompleta, forma de
modelagem, a proposta deste trabalho é apresentar a modelagem utilizando redes de Pe-
tri Predicado Transição Diferenciais, sendo composta de elementos gráficos para melhor
compreensão, além de utilizar das equações diferenciais, aperfeiçoando a modelagem dos
processos biológicos que são estudados na próxima seção. E por fim, a simulação é abor-
dada para validar o comportamento do modelo.

4.2 Dinâmica do vírus HIV

O surgimento da AIDS e seus efeitos para a humanidade tornaram fundamental o
desenvolvimento de ferramentas matemáticas e estudos de novas técnicas que ajudem
no combate do vírus HIV. Grande parte dos modelos matemáticos descreve mudanças a
nível celular quando o HIV está presente no sangue. Estes modelos têm sido desenvolvidos
com equações diferenciais, e utilizam como base para simulação as células de defesa do
organismo, conhecidas como células T (CD4+T).

O modelo apresentado refere-se a um modelo contínuo, portanto, sujeito às regras
impostas por equações diferenciais. Na década de 80, Perelson, um dos precursores de
modelos matemáticos, publicou um modelo com quatro equações diferenciais. O que se
segue nesta monografia é baseado no modelo de [Tan e Wu, 1998], com algumas modifi-
cações no modelo original de Perelson [Perelson, 1988].

As variáveis deste modelo são: a célula CD4 sadia, a célula CD4 infectada latente, a
célula infectada ativa e a carga viral. Este, se trata de um modelo estocástico contínuo
para a análise do HIV em estudos de estratégias do tratamento da AIDS com a utilização
de medicamentos antiretrovirais. O modelo matemático é representado pelo sistema de
equações diferenciais (4.1 a 4.4):

dx1
dt

= S + λx1 − x1{µ1 + k1 + x4} (4.1)

dx2
dt

= $k1x4x1 − x2{µ2 + k2} (4.2)

dx3
dt

= (1−$)k1x4x1 + k2x2 − µ3x3 (4.3)
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dx4
dt

= Nµ3x3 − x4{k1x1 + µv} (4.4)

Onde os parâmetros S, λ e N são descritos por:

S = S(x4) =
Sθ

(θ + x4)
(4.5)

λ = λ(x1, x2, x3, x4) = r{1− x1 + x2 + x3 + x4
Tmax

} (4.6)

N = N(t) = β2 − (β2 −N0)e
−β2t (4.7)

Sendo,

• x1 = x1(t): células não infectadas CD4+T ou células sadias;

• x2 = x2(t): células infectadas latentes CD4+T;

• x3 = x3(t): células infectadas ativas CD4+T;

• x4 = x4(t): vírus HIV livre;

• S: taxa de geração de x1;

• r: taxa de estímulo ao crescimento de x1;

• Tmax: nível máximo da população de células T;

• µ1: taxa de morte x1;

• µ2: taxa de morte x2;

• µ3: taxa de morte x3;

• µv: taxa de morte x4;

• k1: taxa de infecção de x1 para x2 pelo vírus HIV;

• k2: taxa de conversão de x2 para x3;

• N : número de vírus produzido por uma célula T infectada ativa;

• θ: concentração viral necessária para decrescer S.

As células T são geradas na medula óssea e no Tímus. De acordo com [Tan e Wu, 1998],
na presença de antígeno e HIV, células não infectadas CD4 são estimuladas a proliferar
para gerar novas células (x1) com taxa λ = λ(x1, x2, x3, x4). Sem a presença de HIV, a
taxa de geração de CD4 é S = S(x4).
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As equações (4.1 a 4.4) descrevem a ação do HIV ao entrar no organismo. A primeira
parte da equação 4.1 refere-se a produção de vírus a partir das taxas S (de maneira
constante) e λ (proporcionalmente ao número de células CD4 já existentes). O vírus
atinge uma célula de defesa CD4 T+ com taxa k1 e então, a segunda parte da mesma
equação, descrita pelos termos negativos, refere-se à taxa de infecção da célula com taxa
de morte natural µ1.

A segunda equação (4.2) atribui-se a infecção da célula no organismo, onde $ indica
a probabilidade de uma infecção latente, ou seja, não produzirá virose imediatamente. A
segunda parte dessa equação refere-se à taxa de mortalidade µ2 mais a taxa de infecção
da célula.

A terceira equação (4.3) indica a probalidade 1 − $ da célula ser ativada e assim,
com a equação 4.4 possui a capacidade de produzir novos vírus. As células podem morrer
com taxa µ3 e µv, respectivamente. O vírus tem vida curta caso não encontre uma célula
hospedeira e nesse caso tem uma taxa de morte adotada como µv.

4.2.1 Modelagem usando Redes de Petri

A seguir é apresentada a rede de Petri Predicado Transição Diferencial (como mostrada
na Figura 4.1) para a modelagem da dinâmica do vírus HIV considerando-se o seguinte
cenário:

A ação do HIV ao entrar no organismo se inicia com o vírus atingindo uma célula
de defesa CD4 T+ com taxa k1. A célula possui uma taxa de morte natural µ1 e tem
probabilidade $ de ser apenas uma célula latente e uma probabilidade 1−$ de ser ativa
e produzir novos vírus em seguida. Se for da forma latente a célula morre com taxa µ2,
mas se for ativa, a taxa de morte é µ3. À medida que está ativa a célula produz novos
vírus com taxa N(t) que varia a todo instante. Após os combates (e mesmo sem eles) o
organismo continua a produção de novas células CD4 através do Tímus. Para a sequência
de disparos da rede não serão considerados casos de morte da célula nem do vírus.

O vetor de variáveis, as funções de habilitação e junção, e as equações desta rede de
Petri (Figura 4.1) são mostrados na Tabela 4.2:

O vetor de variáveis Xp1 indica o valor da ficha associado ao lugar p1: <v>, cor-
respondente ao vírus HIV instalado na célula. O vetor Xp9 indica o valor das fichas
associadas ao lugar P9: <S, λ>, que corresponde às celulas não infectadas com o vírus.

As funções de habilitação e1 e e9 indicam os valores da transição Produz Células que
satisfaz a equação 4.1, produzindo novas células, tanto sadias como infectadas. A função
e2 corresponde às transições Infecção Latente e Infecção Ativa, satisfazendo as equações
4.2 e 4.3. A função e3 corresponde à transição Ativa célula, que satisfaz a equação 4.3. A
função e4 corresponde à transição Produz novos vírus, a qual satisfaz a equação 4.4.

46



Figura 4.1: Rede de Petri Predicado Transição Diferencial para dinâmica do vírus HIV.
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Vetor de

Variáveis:

Funções de Habilitação: Funções de Junção: Sistema de

Equações:

Xp1: <v> e1: produção de células infectadas

e9: produção de células sadias

j2: célula infectada equação 4.1

Xp9: <S, λ> e2: infecção de células j3: célula infectada latente equação 4.2

e3: ativa célula latente j4: célula infectada ativa equação 4.3

e4: produção de novos vírus j10: célula sadia equação 4.4

Tabela 4.2: Sistema de equações para a RdPPTD do vírus HIV.

A função de junção j2 indica que a célula (ficha) no lugar P2 foi infectada com o vírus
HIV. A função j3 indica que a célula (ficha) no lugar P3 foi infectada, mas o vírus não está
ativo no organismo, ou seja, é um vírus latente. A função j4 indica que a célula (ficha)
no lugar P4 foi infectada e o vírus está ativo. A função j10 indica que a célula (ficha) no
lugar P10 está livre de infecção.

A rede considera que o vírus é produzido a partir de P1 e finaliza em P8. A seguir é
apresentada a sequência de disparos da rede de Petri da Figura 4.1:

• A ficha no lugar P9 indica a presença de células sadias produzidas pelo organismo
e a ficha no lugar P1 indica a carga viral do HIV;

• A marcação inicial, fichas que estão associadas ao lugar P1 e P9, sensibilizam a
transição Produz Células, correspondente a equação 4.1. Após o disparo da transi-
ção, as fichas são produzidas, onde: uma poderá se instalar no lugar P10, indicando
que não houve infecção da célula; e outra no lugar P2, indicando um estado em que
se atinge uma célula do organismo.

• Com a ficha em P2, as transições Infecção Latente, Infecção Ativa e Morte estão
sensibilizadas, mas somente a transição Infecção Latente será disparada executando
a equação 4.2, indicando que o lugar P3 passa a carregar a ficha;

• Com a ficha em P3, sensibiliza-se a transição Ativa célula. No disparo da transição,
a execução da equação 4.3 provoca a ativação da célula que estava infectada em
período de latência, então, duas fichas são produzidas, onde: uma é instalada no
lugar P4 e outra no lugar P6.

• Com a ficha em P4, as transições Produz novos vírus e Morte estão sensibilizadas,
mas somente a transição Produz novos vírus é disparada indicando que a célula ativa
com o vírus HIV, produzindo novos vírus, a partir da equação 4.4. Um novo estado
é produzido, estando a ficha agora em P5.
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• Com a ficha em P5, a transição Informa Resposta é sensibilizada e disparada, envi-
ando o resultado de ocorrência da rede. A ficha é transferida para o lugar P6.

• Com as fichas em P6, oriundas dos disparos das transições Ativa célula e Informa
Resposta, a transição Emite Resposta é sensibilizada e disparada, indicando que uma
resposta da ação do vírus foi produzida. Um novo estado é criado, transferindo a
ficha para o lugar P7.

• Com as fichas em P7 e P10, ambas sensibilizam e disparam a transição Finaliza,
indicando o resultado da ação do vírus no organismo, nesse caso, a produção de
células sadias ou infectadas. Com o disparo da transição Finaliza, um novo estado é
produzido levando a ficha ao lugar P8, onde esse poderá reiniciar o ciclo de produção
de vírus, assumindo ou não a mesma rota.

4.2.2 Simulação

Nesta seção é feita a simulação da RdPPTD da dinâmica do vírus HIV utilizando a
linguagem Java. Para tanto, os valores utilizados são:

• x1 = 1000;

• x2 = 0;

• x3 = 0;

• x4 = 0.1;

• S = 10;

• r = 0.03;

• Tmax = 1500;

• µ1 = 0.02;

• µ2 = 0.24;

• µ3 = 0.8;

• µv = 2.4;

• k1 = 0.00024;

• k2 = 0.003;

• N = 1400;
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• θ = 1;

• ω = 1;

• β1 = 0.1;

• β2 = 3000;

O gráfico gerado a partir desses valores está ilustrado na Figura 4.2:

Figura 4.2: Simulação do modelo dinâmico do vírus HIV.

Os valores finais a cada iteração, após a execução dos valores iniciais indicados acima
de x1, x2, x3 e x4, são mostrados a seguir:

• x1 = 1000.0,−101.15109090909093,−14.309282514611949, 14.976639932129396,
−3.4495268528827765, 13.668844096321035, 106.02237386297608−1992.3052427771065,
− 90861.40766691048, 7773126.044528542.

• x2 = 0.0, 0.024, 5.769331200000012−4,−0.002294111748150432,−0.0044953815067503775,
− 0.0016377979606644515,−0.02536592924844081, 0.48462320537428777,
21.664770197992738,−1910.6078580897235.

• x3 = 0.0, 0.0, 7.2−5,−5.586920064−5, 3.7813025267548706−5,
− 4.3736564734290096−5, 3.0075857905438722−5,−1.001584740696734−4,
0.0015339963953786022, 0.06376711347767533.

• x4 = 0.1,−0.264, 0.62719106688,−1.4057588697156764, 3.2977658763587385,
− 7.853600607864806, 18.80339290401729,−45.555547850638895,
87.37406451649709, 1698.4448911064692.

A Figura 4.2 representa o disparo das transições Produz Células, Infecção Latente,
Infecção Ativa e Produz novos vírus apresentadas na rede da Figura 4.1, de acordo com
as equações 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, respectivamente.
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Nesse gráfico, o eixo horizontal corresponde a quantidade de dias, e o eixo vertical
indica os valores finais das variáveis em nível de células no organismo. A cada iteração
produzida, os valores se alteram rapidamente, onde a curva de x1 indica a produção de
células sadias. Na análise do gráfico, houve um salto na produção dessa célula, atingindo
a escala de 8.000.000 células sadias. Enquanto que as curvas correspondentes a x2 e x3
aproximam-se do valor zero, indicando que ficaram estagnadas com produções constantes
e em menores quantidades de células infectadas.

A curva correspondente a x4 representa a carga viral, onde o valor final foi próximo
de 1.698 vírus presentes no organismo, onde esses continuarão se multiplicando e infec-
tando novas células. Pode-se concluir que os valores finais obtidos deve-se a inibição do
vírus a partir da dosagem de medicamentos, como forma de inibição no controle do HIV,
apresentada na seção 2.4.1.

4.3 Ciclo de Vida do Mosquito da Dengue

Os modelos matemáticos são aplicados na intenção de analisar a dinâmica da popula-
ção e o papel desempenhado por diversas variáveis, e apontar qual seria a melhor solução,
por exemplo, para conter um surto epidêmico estudando os parâmetros e variáveis mais
relevantes, além de poder prever uma epidemia [Cirino e Silva, 2004].

O modelo representado neste trabalho considera as quatro fases de desenvolvimento
do mosquito da Dengue: ovo (E(t)), larva (L(t)), pupa (P (t)) e adulto (W (t)), como
representado na Figura 4.3. Na natureza, o ciclo de vida do mosquito se completa em
torno de 30 a 35 dias, o que pode variar muito dependendo das condições climáticas
encontradas [Coutinho et. al, 2004]. A quantidade de indivíduos em uma fase depende
do número de indivíduos existentes na fase anterior, tornando-se um processo cíclico.

Existe, portanto, uma taxa de transição entre as fases, indicando a taxa de sobrevi-
vência de uma fase para outra, representadas nas equações pelos parâmetros σe(t) (ovo
→ larva), σl(t) (larva → pupa) e σp(t) (pupa → adulto.) A transição adulto para ovo
é representada pela taxa de oviposição φ(t), que representa o ato da fêmea por ovos. A
oviposição ocorre após a fêmea se alimentar de sangue, estando os óvulos maduros, aptos
para a fecundação, de modo que as unidades expelidas são depositadas no ambiente, como
ovos férteis.

A mortalidade de cada fase é representada pelos parâmetros µe, µl, µp, e µw, indicando
a taxa de mortalidade na fase ovo, larva, pupa e adulto, respectivamente. Tais parâmetros
são funções de fatores externos, como a temperatura e a umidade. Além das taxas de
metamorfose e mortalidade, que são parâmetros que dependem das variáveis climáticas, o
modelo matemático permite a introdução de parâmetros sociais, tais como a capacidade
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Figura 4.3: Fases de metamorfose do Aedes aegypti [EDIS, 2003].

total de criadouros C, as taxas de controle químico µ′, as taxas dependentes de controle
mecânico m e a retirada de criadouros f [Ferreira e Yang, 2003].

As seguintes equações diferenciais (4.8 − 4.11) retratam as fases do ciclo de vida
do Aedes aegypti. O primeiro termo desta equação (4.8) deve-se à oviposição, que é
responsável pelo surgimento dos ovos. O decréscimo do número de ovos é descrito pelos
termos negativos (taxas de mortalidade e controle). A segunda equação (4.9) descreve a
quantidade de larvas a cada instante de tempo. As larvas aparecem devido à metamorfose
dos ovos, primeiro termo da equação, e desaparecem devido à metamorfose para a fase de
pupa e também à mortalidade causada por fatores naturais ou de controle. As equações
seguintes (4.10 e 4.11) seguem a mesma estrutura, combinando um termo de metamorfose
da fase anterior (positivo) com os termos de desaparecimento (negativos).

dE

dt
= φ(t)W (t)[1− E(t)

(1− f )C
]− [σe(t) + µe(t) +me(t)]E(t), (4.8)

dL

dt
= σe(t)E(t)− [σl(t) + µl(t) + µ′l(t) +ml(t)]L(t), (4.9)

dP

dt
= σl(t)L(t)− [σp(t) + µp(t) + µ′p(t) +mp(t)]P (t), (4.10)

dW

dt
= σp(t)P (t)− [µw(t) + µ′w(t)]W (t). (4.11)

Nesse modelo [Ferreira e Yang, 2003], leva-se em conta a influência da temperatura
nas taxas de metamorfose entre as fases, de tal modo que para temperaturas altas, as
taxas assumem valores altos, e vice e versa. Supõe-se a existência de uma temperatura de
referência TR. Para valores da temperatura muito maiores do que TR, período favorável,
σ tenderá para o valor σsup e para temperaturas muito menores do que TR, período
desfavorável, σ tenderá para σinf . Estas suposições são descritas por uma função do
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tipo sigmóide representando a influência da temperatura nas taxas de metamorfose do
mosquito.

σ(t) = 0.5[(σsup − σinf ) tanh(
T − TR

c
) + σsup + σinf ] (4.12)

O parâmetro c é a taxa de variação de σ com a temperatura, onde temos uma variação
brusca de σ com T para valores pequenos. Ou seja, está relacionado indiretamente ao
tempo, já que as taxas de metamorfose dependem da temperatura, que varia diariamente
e ao longo do ano. Como se observa na Figura 4.4, a taxa de metamorfose das fases do
mosquito se eleva a medida que a temperatura aumenta.

Na Figura 4.4, a curva destacada em vermelho representa a geração de ovo (disparo
da transição Geração de ovo, equação 4.8), enquanto que a curva em azul representa a
geração de larva (disparo da transição Geração de larva, equação 4.9), e a última curva,
realçada pela cor verde, representa a geração de pupa (disparo da transição Geração de
pupa, equação 4.10). Percebe-se que com a elevação da temperatura, o índice de infestação
do mosquito também se eleva.

Figura 4.4: Influência da temperatura nas taxas de metamorfose do Aedes aegypti.

O uso das equações diferenciais na modelagem de processos ecológicos é limitado por
não considerar o caráter discreto dos processos, como por exemplo, na passagem de uma
fase para outra. Portanto, as redes de Petri contribuem nesse aspecto, permitindo que
a simulação, modelagem e análise dos processos ecológicos sejam representadas de forma
mais integral, pois, graficamente, a visualização do processo como um todo é facilitada.

4.3.1 Modelagem usando Rede de Petri

Nesta seção, é apresentada a rede de Petri Predicado Transição Diferencial para a
modelagem da metamorfose do mosquito da Dengue (Figura 4.5).
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Figura 4.5: Rede de Petri Predicado Transição Diferencial para metamorfose do Aedes
aegypti.

O vetor de variáveis e as funções de habilitação e junção dessa rede de Petri (Figura
4.5) são mostrados na Tabela 4.4.

O vetor de variáveis Xp1 indica o valor da ficha associado ao lugar P1. As funções de
habilitação e2, e3 e e4, indicam os valores das transições que satisfazem as equações nas
fases de geração de larva, pupa e adulto, respectivamente, e as funções e2′, e3′, e4′ e e5
referenciam à taxa de mortalidade nas mesmas fases. As funções de junção j2, j3, j4 e
j5 indicam que as fases do ovo, larva, pupa e adulto, respectivamente, foram satisfeitas,
ou seja, a ficha que inicialmente estava em P1 foi atualizada até chegar em P5 através de
disparos das transições.

Vetor de

Variáveis:

Funções de Habilitação: Funções de Junção:

Xp1: taxa de oviposição e2: geração de larva j2: ovo

e3: geração de pupa j3: larva

e4: geração da fase adulta j4: pupa

e2′, e3′, e4′, e5: taxa de mortalidade j5: adulto

j6: morte

Tabela 4.4: Sistema de equações para a RdPPTD do ciclo de vida do Aedes aegypti.

A seguir é apresentada a sequência de disparos da rede de Petri da Figura 4.5 consi-
derando que o ciclo de vida do mosquito termina na sua fase adulta, isto é, não houve
morte em nenhuma das fases:

• A marcação inicial (ficha que está associada ao lugar P1) sensibiliza a transição
Geração de ovo, correspondente à equação (4.8), a qual não possui pré-condição. O
disparo da primeira transição indica que a fêmea depositou os ovos. Após o disparo,
um novo estado é produzido, passando a ficha agora para P2.
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• Com uma ficha no lugar P2, as transições Geração de larva e Morte Ovo estão
sensibilizadas. Mas, somente a transição Geração de larva correspondente à equação
(4.9) é disparada, que indica a passagem da fase ovo para larva. Após o disparo de
Geração de larva, um novo estado é produzido, permanecendo a ficha agora em P3.

• Com uma ficha no lugar P3, as transições Geração de pupa e Morte larva são
sensibilizadas. Mas somente a transição Geração de pupa, correspondente à equação
(4.10) é disparada, indicando a passagem da fase larva para pupa. Após o disparo
de Geração de pupa, um novo estado é produzido, transferindo a ficha agora para
P4.

• Com uma ficha no lugar P4, as transições Geração fase adulta e Morte pupa são sen-
sibilizadas. Mas somente a transição Geração fase adulta, correspondente à equação
(4.11) é disparada, ou seja, ocorre-se a passagem da fase pupa para adulta. Após o
disparo de Geração fase adulta, um novo estado é produzido, permanecendo a ficha
agora em P5.

• Com uma ficha no lugar P5, as transições Morte adulto e Oviposição estão sensibi-
lizadas. Mas somente a transição Oviposição é disparada indicando que o mosquito
adulto fêmea depositou ovos e o processo então se reinicia, podendo ou não seguir
a mesma rota.

As transições de Morte não estão sensibilizadas, portanto o lugar P6 não receberá a
ficha, finalizando então, nesse cenário, na fase adulta do mosquito (lugar P5).

4.3.2 Simulação

Nesta seção é feita a simulação da metamorfose do mosquito Aedes aegypti usando a
linguagem Java. Foram utilizadas medidas mensais de temperatura coletadas no período
de janeiro de 2010 a dezembro de 2011, pelo Instituto Nacional de Metereologia1, na região
de Catalão−Goiás. Por meio de uma interpolação da média mensal da temperatura
na cidade de Catalão, no período de 2 anos, consegue-se estabelecer a dependência da
temperatura necessária. O gráfico da variação desta temperatura é ilustrado na Figura
4.6).

No eixo horizontal do gráfico da Figura 4.6 estão representados os meses, onde 0,0
representa o mês de Janeiro/2010, e no eixo vertical estão as medidas de temperatura, em
grau Celsius.

1Dados retirados do site Instituto Nacional de Metereologia
http://www.inmet.gov.br/html/observacoes.php?lnk=Gr%E1ficos
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Figura 4.6: Variação da temperatura na cidade de Catalão - GO em 24 meses.

Para os índices de infestação2 do mosquito da Dengue, foram analisados os dados
inspecionados nas sub-localidades de Catalão, sendo 69 bairros, 2 distritos e 15 entornos,
nos anos de 2010 e 2011 (Tabela 4.6).

2010 - IIP% 2011 - IIP%

Janeiro 3,21 2,48

Fevereiro 2,04 1,76

Março 2,10 3,37

Abril 0,92 2,18

Maio 0,37 0,99

Junho 0,32 0,48

Julho 0,05 0,11

Agosto 0,10 0,11

Setembro 0,14 0,20

Outubro 0,54 0,30

Novembro 1,44 0,91

Dezembro 2,26 2,00

Tabela 4.6: Índice de Infestação Predial (IIP) da Dengue na cidade de Catalão.

Para esta simulação, a temperatura do ambiente é considerada como fator de mortali-
dade nas fases do mosquito, desprezando os controles químicos e mecânicos. A figura 4.7
mostra um resultado para uma simulação com os parâmetros da equação (4.12) represen-
tada na figura 4.4 dados por:

2Dados fornecidos pelo Departamento de Combate de Doenças Transmissíveis por Vetores − Catalão,
Goiás.
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σ sup = 0.5 e σ inf = 0.01 para a transição ovo-larva;
σ sup = 0.227 e σ inf = 0.05 para a transição larva-pupa;
σ sup = 0.625 e σ inf = 0.1 para a transição pupa-adulto;
c = 1, 5 e TR = 22 ◦C.

As taxas de mortalidade assumem valores constantes µe = 1.0/100, µl = 1.0/3, µp =
1.0/200 e µw = 1.0/9.5. A taxa de oviposição f admite valor igual a 1 e C, capacidade
total de criadouros, igual a 10. Há uma correlação direta entre a incidência de dengue
e a temperatura. Para ilustrar a influência dos fatores ambientais no ciclo do mosquito,
foi realizada uma simulação em que as taxas de metamorfose são obtidas com a mesma
estrutura da equação (4.12), tomando TR = 22. Para uma cidade como Catalão, onde os
valores de temperatura durante o ano estão entre 17 e 28 ◦C graus, isto faz com que os
valores de taxas de metamorfose estarão em geral próximos dos limites inferiores σinf , para
temperaturas abaixo de 17 ◦C e próximos dos limites superiores σsup, para temperaturas
acima de 28 ◦C.

Figura 4.7: Variação da taxa de metamorfose do Aedes aegypti em relação à temperatura.

O gráfico (Figura 4.7) representa o disparo das transições Geração de Ovo, Geração de
Larva e Geração de Pupa, apresentadas na rede da Figura 4.5, de acordo com as equações
4.9, 4.10 e 4.11, respectivamente.

Como nota-se na Figura 4.6, onde há uma baixa taxa de temperatura, observa-se que
na Figura 4.7 a taxa de metamorfose se torna menos propícia, indicando também que
a população de mosquitos não consegue se estabelecer. Como nesse modelo as taxas de
metamorfose dependem da temperatura, os períodos que são favoráveis e desfavoráveis
são determinados pela mesma. O que se analisa nesta simulação é que com a elevação

57



da temperatura, o mosquito obtém um ambiente favorável para se instalar. Dessa forma,
para cidades onde se prevalecem temperaturas baixas, há poucas incidências de casos de
Dengue.

Verifica-se que o período de baixa variação da metamorfose do mosquisto encontrado
nessa simulação, se assemelha ao período de baixo índice de infestação do mosquito apre-
sentado na Tabela 4.6, correspondendo ao período de inverno. Deve-se destacar que
mesmo em períodos desfavoráveis, os índices de metamorfose e população do mosquito
não deixam de existir. O que abrange um grande problema enfrentado no combate ao
vetor da Dengue.

Apesar da literatura demonstrar a grande influência exercida por variáveis climá-
ticas sobre as populações de mosquitos, como temperatura e umidade, é reconhecida-
mente como forma mais eficiente de controle dessas populações, a remoção de criadouros
([Ferreira e Yang, 2003]; [Otero et. al, 2008]), logicamente, se essa ação for de fato execu-
tada por todos os moradores em qualquer estação do ano e se os criadouros locais forem
em sua maioria artificiais.
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Capítulo 5

Conclusão

Neste trabalho foi apresentada uma modelagem híbrida para os processos biomatemá-
ticos, relacionando um formalismo contínuo, a partir das equações diferenciais, com um
formalismo discreto, pelas redes de Petri.

Primeiramente, foi realizado um estudo sobre as modelagens matemáticas de processos
biológicos, onde foi feita uma introdução sobre as diversas ferramentas de modelagem de
sistemas (equações diferenciais, sistemas contínuos, discretos e dinâmicos) e para atender
tal proposta, foram escolhidos dois processos biomatemáticos: o ciclo de vida do mosquito
da Dengue e a dinâmica do vírus HIV.

Em seguida foram apresentadas as definições e propriedades da linguagem de mode-
lagem baseada em redes de Petri, onde foram introduzidas as redes de alto nível, com
enfoque nas redes de Petri Predicado Transição Diferenciais, por englobar os aspectos
contínuos e os aspectos discretos, presentes na maioria dos processos biológicos e que
somente as equações diferenciais não seriam capazes de modelar de maneira íntegra.

Após os estudos teóricos, foram construídos os modelos dos dois estudos de caso, onde
as equações diferenciais forneceram as evoluções contínuas das variáveis e as redes de Petri
monitoraram o acionamento de cada conjunto de equações diferenciais através de eventos
discretos. As simulações das redes foram executadas através da linguagem de programação
Java, validando as redes criadas. Esse simulador pode ser bastante vantajoso para os
pesquisadores da área da bioinformática na realização de estudos de processos biológicos
mais complexos, aprofundando ainda mais nas caracteríticas do modelo em estudo.

Para este trabalho, foi possível aplicar técnicas de programação, modelagem de equa-
ções diferenciais e de redes de Petri para sistemas que representam a atuação imunológica
do vírus HIV e das taxas de metamorfose do mosquito Aedes aegypti.

Na simulação da dinâmica do HIV no organismo humano, foram utilizados dados de
métodos indiretos no controle do vírus. A partir do bloqueio ou liberação de medicamen-
tos, alterando as variáveis correspondentes, pode-se observar de fato a minimização dos
efeitos colaterais durante o tratamento da AIDS ou mesmo a evolução do quadro clínico

59



de um paciente para um certo período.
Para a simulação da metamorfose do mosquito da Dengue, foram utilizados dados reais

da cidade de Catalão - GO, onde percebe-se que o período desfavorável para o mosquito
se desenvolver ocorreu entre Maio e Agosto, que são os meses de menor temperatura na
cidade, predominando a estação de inverno. Isso justifica o fato de que em cidades com
baixas temperaturas, os índices de Dengue são baixos.

Os gráficos gerados para as simulações dos dois processos foram desenvolvidos utili-
zando a linguagem Java, tendo como ferramenta de desenvolvimento a IDE Netbeans.

Este trabalho teve como resultado, além desta monografia, a escrita do artigo "Simu-
lação e Modelagem de Processos Ecológicos usando Redes de Petri Predicado Transição
Diferencial"que foi publicado no evento IX ENACOMP - Encontro Anual de Computação,
2011, Catalão - GO.

Como trabalho futuro, será estudada a possibilidade da construção de um simulador
de redes de Petri Predicado Transição Diferenciais. Este simulador se constituirá de uma
interface gráfica para a construção dos modelos, além de poder se comunicar com pro-
gramas de resolução numérica (como o MatLab ou Java) para o tratamento das equações
diferenciais, fornecendo os gráficos destas equações. Assim, os pesquisadores biológicos
poderão usufruir de forma mais proveitosa os modelos em estudo e contribuir para uma
rápida solução dos sistemas modelados.

Com o auxílio da modelagem é possível também, embora não contemplado nesse traba-
lho, analisar o controle da infestação da Dengue não apenas pela temperatura, mas pela
pluviosidade, uso de produtos químicos, como larvicida e adulticida, além do controle
mecânico, como a retirada de criadouros do mosquito.

60



Referências

Aalst, W.v.d. e Hee, K.v. (2002). Workflow Management: Models, Methods, and Systems .
The MIT Press Cambridge, Massachusetts. Londres, Inglaterra.

Aids no Brasil. Disponível em: http://www.aids.gov.br/pagina/aids-no-brasil. Acesso
em: 15/09/2011.

Alon, U. (1997). An Introduction to Systems Biology: Design Principles of Biological
Circuits . Chapman e Hall/CRC.

BASSANEZI, R. C. (2006). Ensino aprendizagem com modelagem matemática: uma nova
estratégia. Contexto. São Paulo - SP.

Bernoulli, D. (1760). An attempt at a new analysis of the mortality caused by smallpox
and of the advantages of inoculation to prevent it. Historie avec les Mémoirs . Académie
Royale des Sciences, Paris.

Cardoso, J., Valette, R. (1997). Redes de Petri . Editora da UFSC. Florianópolis.

Caetano, M. A. L., Yoneyama, T. (2000). Modelagem Matemática e Análise Quantita-
tiva da Otimização dos Esquemas de Tratamentos da AIDS. Instituto Tecnológico de
Aeronáutica. São José dos Campos - SP.

Champagnat, R. (1998) Supervison des systemes discontinus: Definitions d’un modele
hybride et pilotage en temps-reel . Ph.D. thesis. Université Paul Sabatier de Toulousse,
França.

Cirino, S., Silva e J. A. L. (2004) Modelo Epidemiológico SEIR de Transmissão da Dengue
em Redes de Populações Acopladas . Programa de Pós Graduação em Matemática
Aplicada. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre - RS.

Coutinho, F.A.B., Burattini, M.N., Lopez, L.F. e Massad, E. (2004) Threshold conditions
for non-autonomous epidemic systems: Application to modelling Dengue overwintering .
Escola de Medicina da Universidade de São Paulo.

David, R. e Alla, H. (2004). Discrete, Continuous, and Hybrid Petri Nets . Springer.

Donalísio, M.R. e Glasser, C.M., (2002). Vigilância Entomológica e Controle de Vetores
do Dengue. Revista Brasileira de Epidemiologia. Vol. 5 ed. 3.

E-Cell System (2003) Disponível em: http://sourceforge.net/projects/ecell/. Acesso em:
15/04/2011.

61



EDIS - Electronic Data Information Source. Disponível em: http://edis.ifas.ufl.edu.
Acesso em: 22/01/2012.

Ferreira Jr., W. C. (2001). Comportamento individual e dispersão social. Proceedings
Congresso Latino Americano de Biomatemática, X ALAB − V ELAEM .

Ferreira, C.P. e YANG, H.M. (2003). Estudo Dinâmico da População de Mosquito Aedes
aegypti . TEMA Tend. Mat. Apl. Comput. vol. 4, ed. 2.

Genrich, H. (1987) Predicate/Transition Nets . Lecture notes in Computer Sciense.
Springer-Verlag.

Gepasi - Biochemical Simulation (2002) Disponível em: http://www.gepasi.org/. Acesso
em: 03/04/2011.

Grégio, J. M., Yoneyama, T. e Caetano, M. A. L. (2009) Otimização Numérica e Simulação
Computacional de Tratamento da AIDS. Instituto Tecnológico de Aeronáutica. São
José dos Campos - SP.

Guedes, C. de L. C., Rafikov, M., Belivacqua, J. da S. (2003) Modelagem em Biomate-
mática. Instituto de Ciências Biomédicas. Universidade de São Paulo - USP. São José
do Rio Preto - SP.

Hardy, S. e Robillard, P. N. (2004). Modeling and simulation of molecular biology systems
using petri nets: Modeling goals of various approaches. Journal os Bioinformatics and
Computational Biology 2 .

Henzinger, T. A. (1996). The theory of hybrid automata. In Proceedings of the 11th IEEE
Symposium on Logic in Computer Science.

Hestenes, D. (1987) Toward a modeling theory of physics instruction. Department of
Physics. Arizona State University. Tempe, Arizona.

Jensen, K. (1990). Coloured Petri nets: a high level language or system design and
analysis . Advances in Petri Nets. Lecture Notes in Computer Science. Springer Verlag.

Kermack, W. O. e McKendrick, A. G. (1927). A Contribution to the Mathematical Theory
of Epidemics.. Proceedings of the Royal Society, Londres.

Lana, R. M. (2006). Estudo da incidência de casos de dengue em Ipatinga através de um
modelo matemático para o ciclo de vida do Aedes aegypti entre os anos de 1999 e 2004 .
Universidade Federal de Ouro Preto. Ouro Preto - MG

62



Laboratório Nacional de Computação Científica. Disponível em:
http://www.lncc.br/posgraduacao/bioinformatica.php. Acesso em: 20/12/2011.

Matsuno, H., Doi, A., Tanaka, Y., Aoshima, H., Yuichi, H., Miyano, S. (2001). Hybrid
petri net representation of gene regulatory network . Intelligent Systems for Molecular
Biology. Copenhagen, Dinamarca.

Mello, B. A. de, (2001) Modelagem e Simulação de Sistemas . Universidade Regional
Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Santo Ângelo - RS.

Murray, J.D. (2002). Mathematical Biology: An Introduction. Springer, ed. 3.

Murata, T., (1989). Petri nets: Properties, analysis and applications. Proceedings of the
IEEE, v. 77, n. 4 .

Nowak, M. e May, R. (2000) Virus Dynamics : Mathematical Principles of Immunology
and Virology . Oxford University Press, Londres.

Otero, M., Schweigmann, N., Solari, H.G., (2008). A Stochastic Spatial Dynamical Model
for Aedes aegypti . Bulletin of Mathematical Biology.

Palomino, R. C. (1995). Uma Abordagem para a Modelagem, Análise e Controle de Sis-
temas de Produção Utilizando Redes de Petri. Dissertação de Mestrado. Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis - SC.

Peleg, M., Rubin, D. and Altman, R. B. (2005). Using petri nets tools to study properties
and dynamics of biological systems. Journal of the American Medical Informatics
Association.

Perelson, A. S. (1988). Mathematics and AIDS: How mathematics cou-
pled to experiment revealed the nature of HIV infection. Disponível em:
http:/www.ima.umn.edu/biology/spring/biol2.html. Acesso em: 30/10/2011

Peterson, J. L. (1981). Petri Net Theory and the Modeling of Systems . Prentice Hall.

Petri, C. A. (1962). Kommunikation mit Automaten. Technical University Darmstadt.
Alemanha.

Sackmann, A., Heiner, M., Koch, I (2006). Application of Petri net based analysis tech-
niques to signal transduction pathways . BMC Bioinformatics 7.

Schreiber, K.V. (2001). An investigation of relationships between climate and dengue using
a water budgeting technique. Department of Geography P.O. University of Helsinki.
Helsinki, Finlândia.

63



Site da Dengue. Disponível em: http://www.dengue.org.br/. Acesso em: 20/06/2011.

Smith, D.L., Dushoff, J. e McKenzie, F.E. (2004). The Risk of a Mosquito-Borne Infection
in a Heterogeneous Environment . PLoS Biol 2.

Sodré, U., (2003). Equações Diferenciais Ordinárias . Aulas para Com-
putação, Engenharia Elétrica e Engenharia Civil. Disponível em:
http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/ Acesso em: 25/11/2011

Tan, W. Y. e Wu, H. (1998). Stochastic Modeling of the Dynamics of CD4+ T-Cell
Infection by HIV and Some Monte Carlo Studies . Mathematical Biosciences.

Tauil, P.L. (2002). Aspectos críticos do controle do dengue no Brasil . Caderno de Saúde
Pública. Rio de Janeiro - RJ.

Tomiyama, M. N. (2007). Simulação e Modelagem de Processos Biológicos usando Redes
de Petri Predicado Transição Diferenciais. Tese de Mestrado. Universidade Federal de
Uberlândia. Uberlândia - MG.

Trivelato, G. da C. (2003). Técnicas de Modelagem e Simulação de Sistemas Dinâmicos.
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. São José dos Campos - SP.

Villani, E. (2000). Abordagem Híbrida para Modelagem de Sistemas de Ar Condicionado
em Edifícios Inteligentes. Tese de Mestrado. Universidade de São Paulo. São Paulo.

Volterra, V. (1931). Variations and fluctuations of the number of individuals in animal
species living together in Animal Ecology . Chapman, ed 1.

Watts, D.M., Burke, D.S., Harrison, B., Whitmire, R.E. e Nisalak, A. (1987). Effect of
temperature on the vector efficiency of Aedes aegypti for dengue 2 virus . The American
Journal of Tropical Medicine and Hygiene. Vol. 36, ed. l.

Yang, H.M., Ferreira , C.P., Ternes, S., (2003). Dinâmica Populacional do Vetor Trans-
missor da Dengue. TEMA Tend. Mat. Apl. Comput. Vol. 4, ed. 2

Zubelli, J. (1994). Modelagem Matemática de Sistemas Biológicos e de Linguística. Ins-
tituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Rio de Janeiro - RJ. Disponível em:
http://milenio.impa.br/novo/portugues/areas_biomat.htm. Acesso em: 15/11/2011.

64


