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Frente: A) Assessoramento para a realização de ações preventivas, visando dirimir o

contágio e propagação da Covid-19.

2 Resumo

A modelagem matemática da Covid-19 tem desempenhado um papel importante na tomada de decisões

por polı́ticos e organismos ligados à saúde em todo mundo. O isolamento ou quarentena pode ser visto como

uma ação de controle que procura diminuir o pico da epidemia para que o sistema de saúde possa abrigar

da melhor forma possı́vel os pacientes em estado grave da doença. Este projeto procura utilizar técnica de

identificação de sistema e modelagem caixa branca, pautada nos modelos epidemiológicos compartimentais

para investigar cenários que possam contribuir para a tomada de decisões de autoridades. Pretende-se utilizar

também técnicas de redes complexas e modelos baseados em indivı́duos. Aspectos de estabilidade do sistema

também serão investigados na lógica da teoria clássica de controle e de controle robusto. Pretende-se investigar

alguns cenários nacionais e estaduais para os perı́odos pós-isolamento.

Palavras-chave: Epidemiologia matemática; Teoria de controle; Identificação de Sistemas.
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3 Introdução

De acordo com Ferreira [1], define-se epidemia como

Epidemia é a alteração de uma ou mais caracterı́sticas em um número significativo de indivı́duos

de uma população.

Considera-se indivı́duos como entidades únicas, por exemplo os seres humanos, animais e até mesmo

máquinas ou computadores. Caso essas caracterı́sticas sejam relacionadas a saúde, tem-se o sentido estrito

do termo epidemia, inicialmente apresentado. Por outro lado, caso essa caracterı́stica seja, por exemplo, a

infecção de um computador, o conceito sugerido abrangerá uma situação do campo da ciência da computação.

A questão de ser ou não significativo um determinado número de indivı́duos depende do contexto. A interação

entre os indivı́duos e o meio constitui-se em um sistema epidemiológico. Por meio entende-se, o meio ambiente,

outros indivı́duos, parasitas, vı́rus de computador e tudo mais que se relacione com os indivı́duos.

As caracterı́sticas relacionadas à saúde são as mais estudadas do ponto de vista epidemiológico. Dentre

essas, as doenças infecciosas são as mais relevantes. As doenças infecciosas desempenham um enorme papel

na história da humanidade [2]. Elas são uma das maiores fontes de mortalidade e constituem-se potentes forças

seletivas. A literatura histórica e epidemiológica está repleta de casos de doenças infecciosas que invadiram

comunidades humanas afetando a população e a organização social. O número de mortes provocado pelas

maiores epidemias de todos os tempos é impreciso, mas é incomparavelmente maior que o número de mortes

provocados por todas as guerras [3].

O surgimento de uma epidemia global provocada por um novo coronavı́rus [4] em dezembro de 2019 na

China é reconhecida pela maioria como o maior desafio que a humanidade enfrenta desde a Segunda Guerra

Mundial [5, 6]. Incalculáveis prejuı́zos econômicos e principalmente, perda de inúmeras vidas tem colocado a

sociedade diante de um enorme desafio. Diante desse cenário, os professores e alunos de mestrado da equipe

proponente pretendem aplicar técnicas de modelagem e controle para dirimir o contágio e propagação do Covid-

19.

4 Justificativa

A epidemiologia avançou significativamente nos últimos dois séculos, graças às áreas de biologia celular,

biologia molecular, imunologia entre outras. Na Europa e América do Norte, o resultado desse avanço pode ser
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observado na considerável diminuição nas taxas de mortalidade e na elevação da expectativa de vida, que em

1700 era de 25-30 anos e em 1970 passou para 70-75 [3, p.3].

Dentro da epidemiologia, uma outra área que se fortaleceu foi a epidemiologia matemática. Particularmente,

o interesse em modelar doenças infecciosas tem sido objeto de inúmeros trabalhos em todo o mundo [7, 8]. Yang

[8] afirma que “modelos matemáticos têm auxiliado os sanitaristas na escolha do melhor mecanismo de controle

de doenças infecciosas por meio de vacinações.” Clancy [9] expressa a razão principal deste interesse ao dizer:

The main reasons for studying mathematical models of disease spread is the hope that improved

understanding of the transmission mechanism may lead to more effective control strategies. 1

Recentemente, a epidemiologia matemática foi decisiva na decisão polı́tica para medidas mais restritivas

de isolamento no Reino Unido. Uma equipe de cientistas do Imperial College London, liderado pelo Prof.

Neil Ferguson realizou um conjunto de predições matemáticas que conseguiu convencer o Primeiro Ministro

Boris Johnson a mudar a perspectiva de enfrentamento da epidemia naquele paı́s [10]. Em linhas gerais, esse

documento elaborou cenários epidemiológicos - perspectiva adotada na tese de doutorado do coordenador desta

pesquisa [11] - que podem ser sintetizados levando em conta a ação de controle adotada e o número de mortes

esperado. Esse estudo também fez projeções para o Brasil, para o qual os seguintes resultados foram estimados2:

• Isolamento social intensivo: 44 mil mortes.

• Isolamento apenas de idosos: 529 mil mortes.

• Isolamento social leve: 527 mil mortes.

• Sem qualquer ação de isolamento: 1,1 milhão de mortes.

Nesse sentido, a epidemiologia matemática tem se beneficiado de técnicas e metodologias tı́picas de Enge-

nharia. Assim, procura-se modelar, predizer e projetar ações de controle para erradicar ou diminuir a propagação

da epidemia [11–20]. Além disso, esses modelos servem para estudar e avaliar situações antes que ela ocorram.

É fato de que poucos poderiam sequer imaginar a ocorrência de uma pandemia nessas proporções. Por outro
1As principais razões para o estudo de modelos matemáticos da proliferação de doenças é a esperança de que uma melhor compre-

ensão dos mecanismos de transmissão possa proporcionar estratégias de controle mais efetivas.
2Estes números foram reproduzidos, conforme pode ser visto em vários meios de comunicação tal como, o Jornal Estadão do dia 27

de março de 2020. Para mais detalhes consultar: t.ly/2Ow6R
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lado, já havia estudos que apontava para os riscos de uma epidemia global. Em um artigo publicado em fevereiro

de 2019, Wong et al. [21] afirmaram3

the interactions among various bat species themselves, bat–animal and bat–human interactions,

such as the presence of live bats in wildlife wet markets and restaurants in Southern China, are

important for interspecies transmission of CoVs and may lead to devastating global outbreaks.

David e Le Dévédec [22] também chamam a atenção para um tema recorrente em encontros de lideranças

globais: “Estar preparado para a próxima epidemia”. Segundo os autores, muito tem sido discutido, mas as

implementações ainda carecem de maior atenção. O resultado deste despreparo está sendo visto por todos nos

últimos dias. [23] afirma que a necessidade mais esforços para aprimorar a habilidade mundial de lidar com

epidemias não é uma discussão recente. De acordo com o autor, que representa os esforços da Fundação Gates

no combate à epidemia, a epidemia do Covid-19 representa um grande desafio para a humanidade por dois

básicos motivos:

1. Estimativas iniciais de uma taxa de fatalidade de 1% coloca essa epidemia entre a pandemia influenza de

1957 (0,6%) e a pandemia de influenza de 1918 (2,0%).

2. A transmissão do Covid-19 ocorre de modo muito eficiente. Estima-se que uma pessoa infectada passa

para pelo menos 2 ou 3 outras pessoas.

Um outro importante aspecto a ser levado em conta na modelagem matemática é a própria natureza

intrı́nseca de qualquer modelo matemático: é uma aproximação. Sendo uma aproximação, deve-se, sempre

que possı́vel apresentar os resultados dentro de uma intervalo de confiança. Além disso, o isolamento social

deve ser visto como uma espécie de adiamento do pico de doenças. Chikina e Pegden [24] tem chamado a

atenção de pesquisadores para o que ele chama de “Hiding infections diseases in the future is not the same as

avoiding them”.4 Assim é importante também verificar, ou tentar se antecipar para cenários pós isolamento,

algo que este projeto tentará responder.
3as interações entre várias espécies de morcegos em si, interações animal-morcego e morcego-humano, como a presença de morcegos

vivos em mercados úmidos da vida selvagem e restaurantes no sul da China, são importantes para a transmissão interespécies de CoVs

e podem levar a surtos globais devastadores.
4Ocultar infecções de doenças no futuro não é o mesmo que evitá-las.
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5 Objetivos

Vários modelos matemáticos para ilustrar o espalhamento da pandemia tem sido apresentados nas últimas

semanas. O modelo pretendido neste projeto vai permitir uma visão nacional e estadual do problema enfrentado.

Nesses modelos serão investigados ações de controle, com particular ênfase no isolamento.

5.1 Objetivo geral

Obter uma representação matemática capaz de representar o espalhamento da pandemia no Brasil e em

Minas Gerais. Usar os modelos obtidos para projetar estratégias de controle que minimizem o espalhamento da

pandemia.

5.2 Objetivos especı́ficos

Em relação aos objetivos especı́ficos, pode-se dividir na seguintes estratégias

(1) Modelagem determinı́sticas: aplicação de modelos compartimentais [7, 25] que possam expressar aspec-

tos gerais da pandemias para o Brasil e Minas Gerais [26]. Entre outros serão estudados modelos tais

como, SIR e SEIR com ação de controle isolamento.

(2) Modelagem estocástica: Aplicação do modelo baseado em indivı́duos para avaliação da estocasticidade

da população. Aplicação de modelos NARMAX para obtenção recursiva dos parâmetros.

(3) Controle: Isolamento vertical e horizontal. Variação da taxa, perı́odo e frequência do isolamento para

averiguar a situação atual e posterior do isolamento. Análise da robustez via técnicas de controle robusto.

(4) Cenários: Determinação de cenários levando em conta dados de capacidade de leitos em hospitais.

6 Indicação da frente de ação

A) Assessoramento para a realização de ações preventivas, visando dirimir o contágio e propagação da

Covid-19.
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7 Breve panorama do quadro dos procedimentos metodológicos e metodologia

Um ponto chave da modelagem é a utilização de dados confiáveis. Seguiremos as indicações apresentadas

em [27] para estabelecer uma sequência de atividades confiáveis. Um ponto fundamental é a utilização de dados

confiáveis, ou ainda, estimar a precisão dos dados. Desses dados, serão divididos em duas partes: treinamento e

validação. Terminada essa etapa, a equipe fará um levantamento das premissas epidemiológicas, também vistas

como limites de atuação do modelo. Por exemplo, será correto imaginar população constante? Isso deverá ser

examinado. De posse das estruturas, pretende-se utilizar técnicas de estimação de parâmetros para os modelos

determinı́sticos. Os modelos estocásticos serão obtidos a partir dos modelos compartimentais (SIR, SEIR, etc.).

As ações de controle levarão em conta perspectivas polı́ticas sinalizadas por governos estadual e federal.

Diante dessa perspectiva, pode-se indicar em linhas gerais as seguintes atividades programadas.

1. Revisão de literatura com especial atenção para trabalhos que abordam a modelagem e o controle da

Covid-19.

2. Obtenção e preparação dos dados reais para teste dos modelos. Definição de base de dados confiáveis

para o Brasil e Minas Gerais.

3. Reprodução de modelos existentes na literatura.

4. Desenvolvimento de um Modelo Baseado em Indivı́duos que inclua entre suas caracterı́sticas sua posição

espacial.

5. Desenvolvimento de um Modelo NARMAX obtido por meio de técnicas de identificação de sistemas.

6. Técnicas de controle aplicadas nos cenários de ausência de vacina: isolamento horizontal e isolamento

vertical.

7. Análise da estabilidade e robustez dos modelos obtidos frente à variações nos parâmetros.

8. Redação de artigos técnicos para submissão em congresso ou periódicos especializados.

9. Elaboração de relatório final
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8 Equipe executora e indicação do coordenador da proposta

• Eduardo Bento Pereira possui doutorado em Engenharia Eletrônica e Computação, área Sistemas e Con-

trole no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (2013) e tem experiência prática em projetos de automação

e instrumentação industrial e robótica educacional. Realizou estudos de modelagem de epidemias du-

rante seu mestrado (2007). Coordena o Núcleo de Robótica e Tecnologias Assistivas da UFSJ (CyRoS)

e o Núcleo Vertentes da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Atualmente, trabalha com ensino,

pesquisa, extensão, desenvolvimento e inovação nas áreas de robótica, robótica educacional, tecnologias

Assistivas, educação inclusiva, controle avançado e Inteligência Artificial.

– Prof. Eduardo Bento ficará contribuirá na modelagem por indivı́duos e aplicação de Inteligência

Artificial.

• Erivelton Geraldo Nepomuceno formou-se em Engenharia Elétrica na UFSJ (2001) e obteve o tı́tulo

de doutor em Engenharia Elétrica pela UFMG (2005). De 2013 a 2014 realizou estágio pós-doutoral

no Imperial College London. Atualmente é Professor Associado da UFSJ e lı́der do Grupo de Controle

e Modelagem (GCOM). Seus interesses de pesquisa incluem o caos, sistemas complexos, computação

aritmética e identificação de sistemas. Ele é Co-editor Chefe da IEEE Latin America Transactions e

editor associado do Journal of Biomedical Research and Reviews. É membro da Associação Brasileira

de Automática e do IEEE Circuit and Systems Society (IEEE CAS). Desde 2018, ele foi indicado como

membro do Comitê Técnico de Circuitos Não-Lineares e Sistemas (TC-NCAS) da IEEE CAS Society. Ele

atua como revisor de cerca de 25 revistas e foi premiado como revisor Outstanding pela revista Chaos,

Solitons and Fractals.

– Prof. Erivelton além da coordenação geral, ficará responsável pela elaboração das premissas epide-

miológicas e indicação dos modelos compartimentais e estocásticos.

• Márcio Falcão Santos Barroso: Possui graduação em Engenharia Industrial Elétrica pela Universidade

Federal de São João Del-Rei (2000), mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de

Minas Gerais (2001) e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais

(2006). Atualmente é Professor Associado II do Departamento de Engenharia Elétrica (DEPEL) da Uni-

versidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ). Tem experiência na área de: identificação de sistemas,

instrumentação biomecânica, instrumentação virtual, tecnologias Assistivas, metrologia e gestão pública.

8/14



UFSJ - PIE-COVID-19

– Contribuirá na identificação de sistemas por meio do uso de modelos NARMAX.

• Márcio Júnior Lacerda é doutor em Engenharia Elétrica pela Faculdade de Engenharia Elétrica e de

Computação da Universidade Estadual de Campinas (2014), com estágio sanduı́che de doutorado no La-

boratório de Análise e Arquitetura de Sistemas LAAS/CNRS, Toulouse, França (2012-2013). Atuou

como pesquisador de pós doutorado na Universidade Estadual de Campinas (2014-2015) e no Departa-

mento de Engenharia Aeroespacial da Universidade de Minnesota, Minneapolis, MN, EUA (2015-2016).

Atualmente é professor adjunto do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de São

João del-Rei, atuando nos cursos de Graduação e Mestrado em Engenharia Elétrica da UFSJ. Seus interes-

ses de pesquisa incluem, sistemas lineares, sistemas não lineares, sistemas com parâmetros variantes no

tempo, controle robusto e teoria de controle. É coordenador de projetos de pesquisa FAPEMIG e CNPq

envolvendo projeto de controladores e filtros para sistemas incertos.

– Neste projeto o Prof. Márcio Lacerda vai contribuir na análise das estratégias de controle e robustez

dos modelos, fazendo uso de ferramentas da teoria de controle.

• Jonathan Guimarães Ribeiro formou-se em Engenharia Elétrica na UFSJ (2019), com perı́odo

sanduı́che (2015-2016) na SIUE (Southern Illinois University Edwardsville), em 2020 deu inı́cio ao mes-

trado pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica UFSJ/CEFET-MG

– Neste projeto Jonathan Guimarães Ribeiro será responsável pela aplicação dos modelos epide-

miológicos do COVID-19 à redes complexas.

• Paulo Sérgio Pereira Pessim é mestrando (2019) em Engenharia Elétrica na linha de sistemas de controle

pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica UFSJ/CEFET-MG. Possui graduação em En-

genharia Elétrica pela UFSJ (2019), sendo membro do Grupo de Controle e Modelagem (GCOM) desde

2017. Seus interesses de pesquisa incluem, controle robusto e teoria de controle.

– Neste projeto Paulo Pessim irá colaborar com o estudo e desenvolvimento de técnicas de controle

para a aplicação nos modelos obtidos.

• Thalita Emanuelle de Nazaré possui graduação em Engenharia Elétrica pela UFSJ (2019), é membro

do Grupo de Controle e Modelagem (GCOM) desde 2015. Atua nas áreas de análise e modelagem de

sistemas dinâmicos. Em 2019 deu inı́cio ao mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia

Elétrica UFSJ/CEFET-MG.
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– Neste projeto Thalita Emanuelle irá auxiliar na obtenção de uma base de dados

confiáveis,referências bibliográficas e na reprodução de modelos existentes na literatura.

• Denise Fonseca Resende possui graduação (2015) e mestrado (2018) em Engenharia Elétrica pela UFSJ,

é membro do Grupo de Controle e Modelagem (GCOM) desde 2010. Doutorado em andamento pela

Universidade Federal de Juiz de Fora na área de Sistemas Eletrônicos (2019/2023). É membro do Núcleo

de Instrumentação e Processamento de Sinais (NIPS) desde 2019. Interesses em pesquisas incluem análise

e modelagem de sistemas dinâmicos, sistemas epidemiológicos e processamento digital de sinais.

– Neste projeto Denise Fonseca Resende irá auxiliar no estudo e aplicação dos modelos compartimen-

tais (SIR) e estocásticos (MBI) ao COVID-19.

• Pedro Henrique Oliveira Silva é doutorando (2019) em Engenharia Elétrica na linha de sistemas

eletrônicos: processamento de Sinais pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e possui Mes-

trado (2019) e Graduação (2017) em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de São João del-Rei

(UFSJ / CEFET-MG), na linha de pesquisa de análise e modelagem de Sistemas. Seus interesses de pes-

quisa incluem análise e modelagem de sistemas dinâmicos, inteligência computacional, processamento

de sinais e qualidade de energia.

– Neste projeto Pedro Silva irá auxiliar no estudo e aplicação dos modelos baseados em indivı́duos

(MBI) e técnicas de inteligência computacional ao COVID-19.

• Vinı́cius da Silva Borges possui graduação em Engenharia Elétrica pela UFSJ (2018), é membro do

Grupo de Controle e Modelagem (GCOM) desde 2014. Atua nas áreas de análise e modelagem de sis-

temas dinâmicos, aritmética computacional e processamento de sinais. Em 2018 deu inı́cio ao mestrado

pelo Programa de Pòs-Graduação em Engenharia Elétrica UFSJ/CEFET-MG.

– Neste projeto Vinı́cius Borges irá auxiliar no desenvolvimento e estudo de um Modelo NARMAX

obtido por meio de técnicas de identificação de sistemas.

9 Descrição da articulação com atores externos à UFSJ

O projeto está em consonância com publicações e projetos realizados pela equipe proponente.
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10 Abrangência e público participante

População brasileira e mineira, com foco no auxı́lio à tomada de decisões por agentes polı́ticos.

11 Impactos e efeitos esperados

Obtenção de modelos que sejam representativos da pandemia, cujos resultados possam ser usados como

indicativos para polı́ticas públicas de promoção da saúde.

12 Cronograma de execução

O projeto é estipulado para ocorrer em 12 meses. A Tabela 1 apresenta as atividades programadas dis-

tribuı́das ao longo de bimestres, indicados de B1 a B6. O cronograma é relacionado a atividades descritas na

Seção 7.

Tabela 1: Cronograma de Atividades.

Item B1 B2 B3 B4 B5 B6

1 X X

2 X X

3 X X

4 X X

5 X X

6 X X X

7 X X X

8 X X X

9 X

13 Apoio institucional

A condução desse projeto será realizada com os recursos já disponı́veis ao GCOM - Grupo de Controle e

Modelagem, lotado no Departamento de Engenharia Elétrica da UFSJ. Não será necessário aporte de recursos

financeiros da UFSJ.
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vimento de uma Ferramenta Fuzzy para Estimação da Taxa de Infecção em Modelos Epidemiológicos,”

in 7th Brazilian Conference on Dynamics, Control and Applications, Presidente Prudente - SP, 2008, pp.

604–609.

[15] E. Oliveira, S. A. M. Martins, A. Barbosa, e E. G. Nepomuceno, “Combate de Epidemias Utilizando

Controle em Malha Fechada por meio do Método P-NARMAX,” in Anais do IX Simpósio Brasileiro de

Automação Inteligente, 2009, pp. 1–6.

[16] E. G. Nepomuceno, L. A. Aguirre, e R. H. C. Takahashi, “Reduction of required vaccination level by

means an integrated control with isolation,” in XXXV Dynamics Days, Exeter - UK, 2015, pp. 1–8.

[17] E. G. Nepomuceno, R. H. C. Takahashi, e L. A. Aguirre, “Individual Based-Model (IBM): An Alternative

framework for epidemiological compartment models,” Biometric Brazilian Journal/Revista Brasileira de

Biometria, vol. 34, no. 1, pp. 133–162, 2016.

13/14



UFSJ - PIE-COVID-19

[18] E. G. Nepomuceno, R. H. Takahashi, e L. A. Aguirre, “Reducing vaccination level to eradicate a disease by

means of a mixed control with isolation,” Biomedical Signal Processing and Control, vol. 40, pp. 83–90,

feb 2018.

[19] E. G. Nepomuceno, A. M. Barbosa, M. X. Silva, e M. Perc, “Individual-based modelling and control of

bovine brucellosis,” Royal Society Open Science, vol. 5, no. 5, p. 180200, may 2018.

[20] E. G. Nepomuceno, D. F. Resende, e M. J. Lacerda, “A Survey of the Individual-Based Model applied in

Biomedical and Epidemiology,” Journal of Biomedical Research and Reviews, vol. 1, no. 1, pp. 11–24,

2018.

[21] A. Wong, X. Li, S. Lau, e P. Woo, “Global Epidemiology of Bat Coronaviruses,” Viruses, vol. 11, no. 2, p.

174, feb 2019.
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