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Resumo

No trabalho aqui apresentado, foram desenvolvidos dois modelos discretos do tipo Redes de
Mapas Acoplados com movimentação dependente da densidade para simular a agregação de
indivíduos de uma única espécie. No primeiro modelo, os indivíduos deixam o sítio que se
encontram se a densidade estiver fora de uma faixa considerada adequada e se movimentam
equitativamente para os seus vizinhos. No segundo modelo, além de deixar o sítio com mais
intensidade quando a densidade não é adequada, os indivíduos se movimentam preferencial-
mente na direção dos sítios com a densidade desejada. Foram realizadas simulações de ambos os
modelos que possibilitaram verificar a influência da variação de alguns parâmetros na formação
de padrões heterogêneos na distribuição da população.

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
A distribuição espacial de muitas espécies biológicas é marcadamente heterogênea. Há exemplos
abundantes de espécies, desde bactérias até mamíferos, que, por diversos motivos e através de dife-
rentes mecanismos, apresentam aglomerações de indivíduos. Uma vez que a defesa contra predadores
ou a obtenção de recursos podem ser facilitadas quando a densidade de indivíduos encontra-se em
determinados níveis, a formação de agregações é um fenômeno comum na natureza.

A formação de padrões espaciais em Biologia tem despertado grande interesse de pesquisadores
de diversas áreas. Muitos tipos de modelos matemáticos, decorrentes dos diversos mecanismos que
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produzem heterogeneidade espacial, foram desenvolvidos com o intuito de explicar e reproduzir os
padrões observados.

Keller e Segel (1970) consideraram que amebas se movem em resposta a um quimioatrator por
elas secretado quando ocorre escassez de alimento. O movimento de agregação das amebas é descrito,
via Equações Diferenciais Parciais (EDP), a partir de um movimento orientado de taxia na direção
de um gradiente positivo do quimioatrator e um movimento aleatório difusivo [1].

Recentemente, Liu e colaboradores (2013) propuseram um modelo baseado no mecanismo de
separação de fase de Cahn-Hilliard para descrever a formação de padrões espaciais. Através deste
mecanismo, que considera o movimento dependente da densidade, os autores formularam uma EDP
de quarta ordem na variável espacial, para explicar a formação de padrões espaciais de mexilhões. O
modelo de agregação proposto considera que a velocidade de movimentação dos mexilhões depende
da densidade de indivíduos [2; 3].

Neste trabalho, propomos dois modelos discretos, do tipo Redes de Mapas Acoplados, com mo-
vimentação dependente da densidade para descrever processos de agregação e consequente formação
de padrões espaciais heterogêneos [2; 3; 4]. No primeiro modelo, descrito na seção 2, consideramos
que os indivíduos não têm informações de gradientes de densidades de seus coespecíficos. Movem-se
em função da densidade no local em que se encontram. Na seção 3, apresentamos o segundo mo-
delo, no qual assumimos que a espécie é capaz de perceber gradientes de densidade e, desse modo,
os indivíduos se movem para melhores posições. Realizamos simulações numéricas dos dois mode-
los propostos, cujos resultados estão ilustrados na seção 4. Finalmente, discutimos brevemente os
resultados na seção 5.

2 Modelo I
Considerando N t

x a densidade de indivíduos no sítio x, no tempo t, partimos da equação

N t+1
x = (1− µ(N t

x))N
t
x +

∑
y∈Vx

µ(N t
y)

‖Vy‖
N t
y, (1)

que descreve a densidade de indivíduos no sítio x, no instante t + 1 como soma dos indivíduos que
permaneceram em x com aqueles que migraram para este sítio provenientes dos sítios vizinhos. A
função µ(N t

x), principal ingrediente nesta formulação, descreve a fração de indivíduos que deixa o
sítio x, Vx representa a vizinhança de x e ‖Vy‖, o número de sítios da vizinhança de y.

Para descrever o processo de agregação, consideramos, neste primeiro modelo, que a densidade
de indivíduos que deixa um determinado sítio é alta quando a densidade neste sítio for baixa ou
demasiadamente alta. Refletindo o fato de que os indivíduos apresentam uma melhor performance
em densidades intermediárias, µ(N t

x) assume valores baixos em uma determinada faixa (k1, k2).
Propomos, então,

µ(N t
x) =

1

1 + eβ(N
t
x−k1)

+
1

1 + eβ(k2−N
t
x)
, (2)

onde k1 e k2 são densidades para as quais a fração que deixa o sítio é aproximadamente 1
2 , de modo

que para N t
x ∈ (k1, k2), µ(N

t
x) <

1
2 e β determina a taxa de variação da função em torno de k1 e k2.

Quanto maior o valor de β, mais rapidamente varia a função. Um exemplo da função µ(N t
x) pode

ser observado na Figura 1.
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Figura 1: Representação de µ(N t
x) com β = 5, k1 = 1, 5 e k2 = 3, 5

Notamos que, neste modelo, os indivíduos apresentam capacidade sensorial pouco desenvolvida,
isto é, percebem apenas a densidade de seus coespecíficos no sítio em que se encontram. Dessa forma,
deixam o sítio e migram equitativamente para todos os sítios da vizinhança, independentemente de
quão populosos estejam. Desta forma, podem migrar para posições piores, do ponto de vista de
agregação, do que a posição em que se encontravam anteriormente.

3 Modelo II
Embora o modelo I possa representar suficientemente bem o comportamento de espécies com capa-
cidade sensorial pouco desenvolvida, espécies mais sofisticadas do ponto de vista sensorial, podem
perceber (seja visualmente ou através de feromônios, por exemplo) a densidade de seus coespecíficos
ao redor de onde se encontram e assim, migrar preferencialmente para posições da vizinhança onde
a densidade populacional se encontra no intervalo desejável.

Desta forma, para levar em conta este comportamento mais sofisticado, propomos a equação

N t+1
x = (1− µ(N t

x))N
t
x +

∑
y∈Vx

k(x, y)N t
y, (3)

onde k(x, y) = µ(N t
y)

g(N t
x)∑

z∈Vy

g(N t
z)

é a fração de indivíduos que migra de y para x. Da fração µ(N t
y)

que deixa o sítio y, g(Nt
x)∑

z∈Vy

g(Nt
z)

migra para o sítio x, onde g(N t
x) =

1

1 + eβ(k1−N
t
x)
− 1

1 + eβ(k2−N
t
x)

descreve a preferência dos indivíduos em migrar para sítios onde a densidade populacional esteja no
intervalo (k1, k2). Na Figura 2, apresentamos o gráfico da função g(N t

x).
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Figura 2: Representação de g(N t
x) com β = 5, k1 = 1, 5 e k2 = 3, 5.

4 Simulações
Para analisar o comportamento gerado por cada um desses modelos, foi desenvolvida uma rede de
mapas acoplados de dimensão 40 × 36. Partindo de uma distribuição homogênea de densidade 0,5
em todos os sítios, foi acrescentado um ruído de 10%, que corresponde a 0,05 para mais ou para
menos.

Partindo dessa distribuição inicial, foram realizadas diversas simulações dos modelos I e II alte-
rando os valores de k1 e k2 para β = 3 e β = 5, além de considerar uma vizinhança de Von Neumann
e uma vizinhança de Moore.

A vizinhança de Von Neumann considera apenas os quatro sítios mais próximos, enquanto na de
Moore os oito sítios mais próximos fazem parte da vizinhança.

As diferenças entre essas vizinhanças é que na primeira são considerados vizinhos os quatro sítios
que se encontram à esquerda, à direita, abaixo ou acima do sítio considerado, enquanto na última
são considerados todos os oito que estão ao redor do determinado sítio.

Na Figura 3, são apresentadas duas distribuições espaciais heterogêneas estáveis da população
geradas por meio do modelo I. Na figura à esquerda, utilizamos k1 = 0, 2, k2 = 1, 8, β = 5 e a
vizinhança de Von Neumann, enquanto na figura à direita foi utilizado k1 = 0, 3, k2 = 1, 1, β = 5 e
a vizinhança de Moore.
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Figura 3: Resultados de simulações do modelo I.

Observamos que em ambos os resultados não há a formação de grandes estruturas, isto é, sítios
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com alta concentração de indivíduos são intercalados com sítios de baixa densidade.
Por outro lado, na Figura 4 apresentamos padrões gerados por simulações do modelo II, onde

notamos a formação de grandes regiões de sítios com alta densidade, que formam aglomerados de
indivíduos. Na figura à esquerda, utilizamos k1 = 0, 8, k2 = 1, 2, β = 3 e a vizinhança de Von
Neumann, enquanto na figura à direita foi utilizado k1 = 0, 5, k2 = 0, 9, β = 5 e a vizinhança de
Moore.
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Figura 4: Exemplos de padrões formados pelo modelo II.

5 Conclusões
Neste trabalho, propusemos dois modelos discretos, do tipo Redes de Mapas Acoplados, para des-
crever o processo de agregação, e consequente formação de padrões espaciais, de uma única espécie.
Os dois modelos consideram que a fração de indivíduos que deixa um sítio é dependente da densi-
dade. No primeiro modelo, os indivíduos são igualmente alocados nos sítios vizinhos enquanto que
no segundo modelo, assumimos que os indivíduos podem perceber as melhores posições para onde
migrar. Dessa forma, uma fração maior de indivíduos se orienta para as posições onde a densidade
está num intervalo pré-estabelecido.

Através de simulações numéricas, observamos que, dependendo dos parâmetros, os modelos pro-
postos podem explicar e reproduzir padrões heterogêneos. Assim, determinamos as regiões de pa-
râmetros para os quais ambos modelos apresentam padrões homogêneos, padrões heterogêneos di-
nâmicos e padrões heterogêneos estáveis. Por meio dessas simulações, notamos que o processo de
agregação ocorre de maneira mais efetiva no modelo II. Assim, ao considerar que os indivíduos tam-
bém conseguem perceber a densidade de seus vizinhos, podem ser formadas estruturas mais extensas
e conectadas, ao contrário do modelo I em que os sítios mais densamente povoados se encontram
mais isolados.
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