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Resumo

Neste trabalho, formulamos um modelo discreto para analisar a dinâmica populacional de três
espécies que interagem: uma espécie considerada recurso e dois consumidores. Vamos considerar
a ordem em que os eventos de crescimento, predação e consumo do recurso ocorrem. Através
de simulações numéricas foi verificada uma pequena região de coexistência das três espécies e a
ocorrência de dois fenômenos: o efeito hydra e o paradoxo do enriquecimento.

Trabalho realizado em conjunto com:
Diomar Cristina Mistro1, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria - RS, Brasil.
Luiz Alberto Díaz Rodrigues2, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria - RS, Brasil.

1 Introdução
De uma maneira geral, os modelos de dinâmica de populações consideram que todos os eventos de
crescimento, predação e consumo ocorrem ao mesmo tempo. No entanto, dependendo das espécies
envolvidas, eles podem ocorrer em diferentes momentos do ciclo de vida das espécies.

Neste trabalho, formulamos um modelo discreto para analisar a dinâmica populacional de três
espécies que interagem: uma espécie considerada recurso e dois consumidores. Utilizando as ideias
de [6], vamos considerar a ordem em que os eventos de crescimento, predação e consumo do recurso
ocorrem.

Mais especificamente, vamos considerar como recurso uma espécie de inseto hospedeiro com
estágios de larva, pupa e adulto. Uma espécie parasitoide que oviposita nas larvas do hospedeiro e
uma espécie que preda os hospedeiros adultos. O número de hospedeiros na geração t será descrito
por xt; yt representa o número de parasitoides de larvas na geração t e zt descreve o número de
predadores de adultos na geração t.
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2 Modelo
Para a formulação do modelo vamos subdividir cada etapa de tempo em cinco partes, como mostra
a Figura 1 abaixo, e considerar que os eventos ocorrem sucessivamente, na seguinte ordem: predação
das presas adultas (P2) de acordo com a função g2(xt; zt), reprodução das presas (R) descrita pela
função f(xt), predação das larvas (P1) de acordo com a função g1(xt; yt), consumo das presas adultas
(C2) e consumo das larvas por parte do parasitoide (C1).

Figura 1: Sequência de eventos entre o instante t e t+ 1.

Compondo as funções de predação e crescimento convenientemente, chegamos ao seguinte sistema
de três equações a diferenças não-linear:

xt+1 = xtg2(xt; zt)f(xtg2(xt; zt))g1(xtg2(xt; zt)f(xtg2(xt; zt)); yt)

yt+1 = B1xtg2(xt; zt)f(xtg2(xt; zt))(1− g1(xtg2(xt; zt)f(xtg2(xt; zt)); yt))

zt+1 = B2xt(1− g2(xt; zt))

(1)

onde B1 = d1c1 e B2 = d2c2 são os fatores de crescimento do parasitoide e do predador, res-
pectivamente; d1 e d2 são as frações de parasitoides e predadores que sobreviverão à competição
intraespecífica e c1 e c2 são as constantes de conversão do número de hospedeiros em parasitoides e
em predadores, respectivamente.

Para descrever o crescimento populacional das presas (f) escolhemos o modelo de Beverton-Holt
dado por

f(x) =
λ

1 + (λ− 1)xk
, (2)

onde λ > 1 é o fator de crescimento intrínseco e k > 0 é a capacidade suporte das presas.
As funções g1 e g2 são escolhidas de forma a obtermos uma resposta funcional do tipo III; isto

é, a predação é crescente com a densidade de presas [2]:

g1(xt; yt) = e

(
−a1xtyt

1+(e1xy)2

)

g2(xt) = e

(
−a2xt

1+(e2xt)
2

) (3)

onde ai e ei (i = 1; 2) são parâmetros positivos.
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Para determinarmos os grupos de parâmetros relevantes para a dinâmica, vamos fazer uma
adimensionalização. Assim, introduzimos as variáveis adimensionais xt = nt

e2
, yt = B1

e2
pt e zt = e2

a2
wt,

e obtemos o seguinte modelo adimensional:
nt+1 = ntG2(nt;wt)F (ntG2(nt;wt))G1(G2(nt;wt)F (ntG2(nt;wt))nt; pt)

pt+1 = ntG2(nt;wt)F (ntG2(nt;wt))(1−G1(G2(nt;wt)F (ntG2(nt;wt))nt; pt))

wt+1 = µ2nt(1−G2(nt; pt))

(4)

onde µ2 = B2a2
e22

. Além disso, a funções F (ntG2(nt;wt)), G2(nt, wt) e
G1(G2(nt;wt)F (ntG2(nt;wt))nt; pt) são dadas por:

F (ntG2(nt;wt)) =
λ

1+(λ−1)
ntG2(nt;wt)

α2

G2(nt, wt) = e

(
−ntwt
1+(nt)

2

)

G1(G2(nt;wt)F (ntG2(nt;wt))nt; pt) = e

(
−µ1G2(nt;wt)F (ntG2(nt;wt)ntpt

1+α1(G2(nt;wt)F (ntG2(nt;wt))nt)
2

)
.

onde µ1 = B1a1
e22

, α1 =
(
e1
e2

)2
e α2 = e2k.

O sistema (4) possui cinco pontos de equilíbrio:

1◦ (0, 0, 0), extinção das três espécies;

2◦ (α2, 0, 0), extinção dos conumidores;

3◦ (n, 0, w), extinção do parasitoide;

4◦ (n, p, 0), extinção do predador de hospedeiros adultos;

5◦ (n, p, w), coexistência das espécies.

Dada a complexidade das equações que compõem o sistema, não é possível encontrar uma ex-
pressão para os equilíbrios (n, p, 0) , (n, 0, w) e (n, p, w) explicitamente nem tampouco realizar uma
análise da estabilidade dos equilíbrios. No entanto, através de simulações numéricas, construímos
os diagramas de bifurcações nos quais observamos a existência e a região dos parâmetros para esta-
bilidade destes equilíbrios. Além disso, através das simulações foi possível observar a ocorrência de
dois fenômenos interessantes: o efeito hydra e o paradoxo do enriquecimento.

3 Simulações
Realizamos simulações numéricas do modelo (4) fixando os valores α1 = 1, 0764, α2 = 1, 8, µ2 = 1, 94
e λ = 2 e variando µ1. Os diagramas de bifurcação das populações de presas, prasitoides e predadores,
em relação ao parâmetro µ1 estão expostos abaixo na Figura 2, onde a população de hospedeiros é
representada pelo gráfico em azul à esquerda, os parasitoides são representados em cinza no gráfico
ao centro e os predadores em vermelho no gráfico à direita. Podemos verificar os intervalos de µ1

em que ocorre a existência e a estabilidade dos equilíbrios não triviais.
A coexistência das espécies ocorre em um pequeno intervalo 1, 75 < µ1 < 1, 88 como mostra a

Figura 3.
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Figura 2: Diagrama de bifurcação do sistema (1) em relação ao parâmetro µ1 com α1 = 1, 0764,
α2 = 1, 8, µ2 = 1, 94 e λ = 2. Em azul, cinza e vermelho os diagramas referentes aos hospedeiros,
parasitoides e predadores.

Figura 3: Região de coexistência em relação a µ1 com α1 = 1, 0764, α2 = 1, 8, µ2 = 1, 94 e λ = 2.

O efeito hydra consiste em um fenômeno não intuitivo, o qual revela um aumento na população
média do parasitoide em consequência da diminuição de seu fator de crescimento [1,4,5]. O diagrama
de bifurcação em relação a µ1 (parâmetro diretamente proporcional a B1) ilustrado no diagrama
ao centro da Figura 2, revela que diminuindo µ1 de 3,8 até 2,2 aproximadamente, o que significa
aumentar a mortalidade do parasitoide, a população de parasitoides apresentará um leve aumento.

Ilustramos na Figura 4, os diagramas de bifurcação dos hospedeiros, parasitoides e predadores,
respectivamente, em relação ao parâmetro µ2.

Figura 4: Diagrama de bifurcação do sistema (1) em relação ao parâmetro µ2 com α1 = 1, 0764,
α2 = 1, 8, µ1 = 1, 84 e λ = 2. Em azul, cinza e vermelho os diagramas referentes aos hospedeiros,
aos parasitoides e aos predadores.

De forma similar aos diagramas em relação a µ1, não é possível visualizar a existência do ponto
de equilíbrio (n, p, w). Observamos uma região de coexistência das três espécies apenas para 1, 9 <
µ2 < 2, 1, como mostra a Figura 5.
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Figura 5: Região de coexistência em relação a µ2 com α1 = 1, 0764, α2 = 1, 8, µ1 = 1, 84 e λ = 2.

O paradoxo do enriquecimento retrata uma desestabilização de um equilíbrio de coexistência
estável em consequência do aumento da capacidade suporte dos hospedeiros [3]. A Figura 6 mostra
os diagramas de bifurcação das três espécies em relação a α2 (parâmetro diretamente proporcional a
capacidade suporte dos hospedeiros, k), onde o diagrama em azul à esquerda representa os hospedei-
ros, os parasitoides são representados pelo diagrama em cinza no centro e o diagrama em vermelho
à direita ilustra os predadores.

Figura 6: Diagrama de bifurcação do sistema (1) em relação ao parâmetro α2 com α1 = 1, 0764,
µ2 = 1, 94, µ1 = 1, 84 e λ = 2.

Não é possível perceber a coexistência das três espécies nos diagramas ilustrados na Figura 5, mas
restringindo 1, 4 < α2 < 2, 3 podemos vislumbrar uma pequena região de coexistência das espécies,
como mostra a Figura 7.

Figura 7: Região de coexistência com α1 = 1, 0764, µ2 = 1, 94, µ1 = 1, 84 e λ = 2.
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As Figuras 6 e 7 apontam a ocorrência do fenômeno do paradoxo do enriquecimento em dois
momentos distintos. O primeiro ocorre com a desistabilização da região de coexistência das espécies,
para α2 = 2, 2 aproximadamente, como mostra a Figura 6. O outro momento é quando α2 = 4,
onde há desistabilização do ponto de equilíbrio (n, p, 0) e o surgimento de uma bifurcação de Hopf.

4 Conclusões
Neste trabalho desenvolvemos um modelo para descrever a dinâmica populacional de três espécies,
um hospedeiro e dois consumidores. Uma vez que o hospedeiro apresenta diferentes estágios de vida,
consideramos a seguinte ordem de eventos: predação dos hospedeiros adultos, reprodução e consumo
dos hospedeiros, predação das larvas e consumo. O modelo possui cinco pontos de equilíbrio: um
equilíbrio de extição das três espécies, um equilíbrio de extinção das duas espécies de consumidores,
extinção do predador, extinção do parasitoide e finalmente, um equilíbrio de coexistência das três
espécies.

Através de simulações numéricas construimos diagramas de bifurcações onde se pôde visualizar
uma pequena região de coexistência das três espécies. Os diagramas também indicaram caos e
soluções periódicas para pelo menos duas das três espécies da dinâmica. Além do fenômeno não
intuitivo do efeito hydra, o modelo apresentou o fenômeno do paradoxo do enriquecimento.

Referências
[1] ABRAMS, P. A. When does greater mortality increase population size? The long history and

diverse mechanisms underlying the hydra effect. Ecology Letters, 12(5):462-474, 2009.

[2] KOT, M.: Elements of Mathematical Ecology. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

[3] ROSENZWEIG, M. L. Paradox of enrichment: destabilization of exploitation ecosystems in
ecological time. 171(3969):385-387, 1971.

[4] SCHRÖDER, A. van Leeuwen, A. and Cameron, T. When less is more: positive population-level
effects of mortality. Trends in Ecology Evolution, 29(11):614-624,2014.

[5] SIEBER, M. and Hilker, F. The hydra effect in predator-prey models. Journal of Mathematical
Biology, 64(1):341-360, 2012.

[6] WEIDE, V.: Modelos predador-presa discretos em sistemas eco-epidemiológicos espacialmente
distribuídos. Tese de Doutorado em Matemática Aplicada, UFRGS, 2018.

6


