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Resumo. Os modelos matemáticos que descrevem a interação dos mosquitos transgênicos com
a espécie nativa vêm se apresentando na literatura com uma riqueza de detalhes crescente.
Neste trabalho, consideramos um modelo de reação-difusão, onde o termo de reação é uma
função não-linear que descreve a interação entre os mosquitos selvagens e transgênicos. A
equação diferencial parcial obtida é resolvida numericamente por uma combinação de Runge-
Kutta e método dos elementos finitos, utilizando técnicas de decomposição de operadores.
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1. INTRODUÇÃO

As doenças transmitidas por vetores são, há muito tempo, uma grande preocupação em
paı́ses tropicais. A combinação de clima favorável com condições precárias de saneamento
proporcionam o ambiente ideal para a proliferação de muitas espécies de mosquitos. Os recen-
tes avanços na manipulação genética visam outras maneiras de controlar doenças transmitidas
por vetores que, juntamente com profilaxia e vacinas, podem ser promissoras. Os mosquitos
geneticamente modificados refratários à malária foram obtidos primeiramente em 2002 usando
uma técnica desenvolvida por Catteruccia (2000). Nesta pesquisa, os cientistas desenvolveram
dois tipos diferentes de transgênicos Anopheles stephensi usando o promotor CP (carboxypepti-
dase): um deles expressou o peptı́deo sintético SM1 (salivary gland and midgut binding peptide
1); o outro expressou a enzima PLA2 (fosfolipase A2) presente em veneno de abelha (Moreira,
2002).

A dinâmica que rege a interação entre os mosquitos selvagens e transgênicos refratários
à malária tem sido estudada desde então. Modelos matemáticos e computacionais podem ser
encontrados na literatura contemplando desde versões mais simplistas, sem distinção de zigozi-
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dade nos transgênicos, até modelos mais complexos. Em Li (2004), Wyse (2007), Diaz (2011)
podem ser vistos alguns desses modelos.

A proposta deste trabalho é investigar a propagação dos mosquitos transgênicos conside-
rando sua interação com a espécie selvagem. Para isso, apresentamos na seção seguinte um
modelo matemático descrito por um sistema de equações diferenciais parciais do tipo de reação-
difusão, com termos de reação não-lineares.

2. MODELO MATEMÁTICO

O modelo matemático apresentado é baseado na equação de Fisher-KPP, considerando três
variedades de mosquitos: selvagens (u1), transgênicos heterozigotos (u2) e transgênicos homo-
zigotos (u3). Estas variedades se difundem com o mesmo coeficiente de difusão D e interagem
em uma região ω = [x0, xL], onde x0 e xL são as posições inicial e final, respectivamente. Esta
dinâmica se dá em um intervalo de tempo [t0, tf ], onde t0 é o tempo inicial e tf o tempo final.
O modelo matemático que avalia essa dinâmica espaço-temporal é dado pelo seguinte sistema
de equações diferenciais parciais com a difusão regida pela lei clássica de Fick e os termos de
reação representando a interação entre as três variedades consideradas
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com condições de contorno de Dirichlet dadas por:

ui(x0, t) = ui0, ui(xL, t) = uiL, (2)
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(4)

sendo r a taxa lı́quida de recrutamento de mosquitos para a fase adulta, k a capacidade suporte,
δ a taxa de mortalidade independente da densidade, aij , bij e cij são as frequências genotı́picas
obtidas dos cruzamentos ui × uj . O sistema (4) preserva as leis fı́sicas de cada subpopulação e
a geração de mosquitos ocorre de acordo com a genética clássica mendeliana.

3. SIMULAÇÕES NUMÉRICAS

O modelo foi decomposto em dois subproblemas usando técnica de decomposição de ope-
radores: um sistema puramente reativo, resolvido pelo método Runge-Kutta de quarta ordem,
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e outro difusivo, resolvido pelo método de Elementos Finitos, mais especificamente o método
de Galerkin. As simulações numéricas foram obtidas adotando o método de Crank-Nicolson
(α = 0, 5 na Eq. (1)) e um passo de tempo ∆t = 0, 05. Utilizamos os coeficientes estima-
dos em Wyse (2007), onde r = 4, 114, δ = 6, 545 e k = 262. Considerando que a espécie
em questão, A. darlingi, atua no intra e peridomicı́lio, assumimos um coeficiente de difusão
pequeno D = 5 × 10−3.

Na Figura 1 foram consideradas populações iniciais de mosquitos selvagens e transgênicos
heterozigotos igualmente distribuı́das, e população inicial de transgênicos homozigotos igual
a zero. Essas condições correspondem ao teste de laboratório realizado por Moreira (2002),
resultando em uma estabilização da população com 56% de mosquitos selvagens e 44% de
mosquitos transgênicos, valores esses ratificados pelo equilı́brio de Hardy–Weinberg.

(a) (b) (c)

Figura 1: População de mosquitos selvagens (a), transgênicos heterozigotos (b) e homozigotos (c)

4. CONCLUSÃO

Modelos de difusão-reação com termos de reação não lineares descrevem de maneira mais
adequada processos da dinâmica populacional, embora sua solução numérica não seja obtida
de maneira trivial. Técnicas de decomposição de operadores, comumente usadas em reações
quı́micas Couto (2008), foram utilizadas com sucesso nestas simulações, permitindo uma mo-
delagem mais eficaz no sentido de preservar as não-linearidades que regem a interação entre as
subpopulações.
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