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Abstract

Existem várias maneiras de controle de pragas, dentre elas, o controle biológico, que utiliza-se
de inimigos naturais ou bioinseticidas, que são os agentes bióticos da mortalidade da praga e
tem como principais vantagens, não deixar resíduo no ambiente, ser atóxico para o homem e
ser específico ([3]).O presente trabalho propõe um modelo de controle ótimo biológico de pragas
na lavoura, considerando a densidade populacional inicial de pragas como sendo um número
fuzzy ([1]), isso porque uma das técnicas bastante utilizada na lavoura da soja, tanto para a
amostragem de lagartas desfolhadoras quanto a amostragem de inimigos naturais presentes na
cultura da soja, é o pano-de-batida, por ser uma técnica bastante útil e acessível.

Essa técnica consiste no uso de um pano, preferencialmente de cor branca, preso em duas
varas, com 1m de comprimento, o qual deve ser estendido entre duas fileiras adjascentes de soja,
tomando o cuidado para não machucar as plantas. Após isso as plantas das duas fileiras de soja
são inclinadas sobre o pano e batidas veementemente, de modo que os insetos das plantas se
desloquem para o pano. Logo após, as plantas voltam a posição original, e os insetos sobre
o pano são contados e registrados em fichas de monitoramento. O procedimento é realizado
em várias outras áreas da lavoura e é feita uma espécie de média (processo ”mais ou menos”
aleatório) ([2, 5]).

Essa contagem está sujeita a erros, com isso, por ser uma quantidade imprecisa, propomos
modelar a condição inicial de pragas através de um número fuzzy. Aqui consideraremos a
condição inicial modelada por número fuzzy triangular não-simétrico X̂0 = (a, b, c), onde b é a
quantidade anotada após o monitoramento, c− b > b− a visto que a densidade de pragas pode
ser maior que a amostragem e pouco provável que seja menor.

Sendo assim, podemos modelar o problema de controle ótimo de pragas com condição inicial
fuzzy (modelo admensionalizado) conforme (1):
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X(T0) = X̂0 Y (T0) = Y0

X(Tf ) = livre Y (Tf ) = livre

0 ≤ U(t) ≤ Umax

O funcional definido em (1), considera como custo a quantidade de quantidade de controle
biológico aplicado (Inserção de Inimigos naturas) U(t) e a diferença X(t) − Xd com o intuito
de que X(t) seja o mais próximo possível de Xd (patamar que não causa danos a lavoura). O
termo c3X(T ) é acrescido no funcional para indicar que estamos interessados que a densidade
populacional de pragas esteja próxima do patamar Xd por baixo. Além disso, ambos os termos
estão elevados ao quadrado para evitar a influência de valores negativos dos mesmos no cálculo
de J(u) e também para termos controles ótimos contínuos.

Propomos como solução do problema (1), a extensão de Zadeh [1, 11] da solução do problema
clássico associado, com relação à condição inicial, conforme os resultados desenvolvidos em [4, 8].
Portanto, inicialmente resolvemos o problema clássico associado (sem considerar a condição
inicial fuzzy), usando o Princípio do Máximo de Pontryagin ([6, 7]) e depois fazemos a extensão
de Zadeh dessa solução, obtendo assim a solução do problema (1).

Considerando o caso em que não existem inimigos naturais na lavoura da soja , isto é,
Y0 = 0, as figuras 1 e 2 mostram as soluções encontradas para essa situação. Os parâmetros
foram retirados de [9, 10], para a lavoura da soja.

Figure 1: Solução ótima para os estados para o modelo adimensionalizado com X̂0 =
[0.11875; 0.125; 0.1375] e Y0 = 0.625.
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Figure 2: Solução ótima para o controle para o modelo adimensionalizado com X̂0 =
[0.11875; 0.125; 0.1375] e Y0 = 0.625.

Note que a incerteza diminui durante a dinâmica, para a população de pragas e para o
controle e aumenta para a população de predadores.
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