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Resumo. Este trabalho tem por objetivo principal analisar o papel do Efeito
Allee em processos de invasão de populações que se reproduzem em etapas discretas de tempo e realizam movimentação de longo alcance. Estes
fenômenos são descritos por equações a diferenças integrais, discretas no tempo
e contı́nuas no espaço. Apresentamos um modelo para uma única espécie invasora, cujo crescimento é afetado por um efeito Allee forte. Finalmente,
verificamos através de simulações numéricas, que a velocidade de invasão aumenta com o aumento da taxa de dispersão e da taxa de crescimento intrı́nseca
e diminui com o aumento da intensidade do efeito Allee.
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1. Introdução
Invasões biológicas são de grande importância em ecologia contemporânea
e chamam a atenção de ecólogos teóricos e de campo (Shigesada e Kawasaki,
1997), principalmente devido a seus numerosos efeitos adversos na dinâmica de
ecossistemas e na biodiversidade (Hastings, 1996; Wang e Kot, 2001). Espécies
invasoras podem arrasar ou dizimar muitas espécies nativas, principalmente
quando estas não apresentam vantagens competitivas sobre a invasora (Allen
et al., 1996), ou não encontram neste novo ambiente inimigos naturais que
limitem seu crescimento e mantenham o equilı́brio da população (Shigesada
et al., 1995). A invasão de plantas ou insetos não nativos é uma ameaça para a
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agricultura, pois podem produzir grandes perdas econômicas, além de muitos
recursos terem que ser investidos na sua erradicação e controle (Parker, 2004).
Desta forma, o estudo de estratégias de manejo e controle de espécies invasoras
é de grande importância.
No sentido de buscar um controle biológico para estas espécies invasoras
prejudiciais, é importante compreender e identificar os fatores que afetam a invasão, os padrões de dispersão, a velocidade de invasão, entre outros aspectos
(Petrovskii et al., 2005). Desta forma, modelos matemáticos para a dispersão
são utilizados para descrever e explicar os fenômenos de invasão biológica (Mistro, 1998).
Os modelos pioneiros em expansão de organismos foram os de Fisher
(1937) e Skellam (1951), os quais utilizaram equações de reação-difusão em sua
formulação. Estes modelos serviram como ponto de partida para que modelos
mais realistas e complexos fossem desenvolvidos (Hastings et al., 2005; Taylor
e Hastings, 2005). Neste sentido, estudiosos de diversas áreas como ecólogos,
biólogos, epidemiologistas e matemáticos se dedicam ao estudo e compreensão
de modelos matemáticos que descrevem invasões biológicas (Mistro, 1998).
A recente utilização de equações a diferenças integrais na modelagem de
invasões populacionais abriu a possibilidade de incorporar diferentes padrões de
dispersão (Kot e Schaffer, 1986; Kot, 1992; Kot et al., 1996). Principalmente,
estas equações permitem a incorporação da dispersão não local, caracterı́stica
de muitas espécies de plantas e animais, marcadamente diferente de um processo de dispersão por difusão clássica.
Em muitos casos, é essencial considerar a introdução do efeito Allee em
modelos matemáticos para invasões. O efeito Allee é definido como uma relação
positiva entre qualquer componente de aptidão de um indivı́duo e a densidade
de coespecı́ficos, isto é, um indivı́duo de uma espécie que está sujeita a um
efeito Allee sofre um decréscimo em algum aspecto de sua aptidão, quando a
densidade de coespecı́ficos é baixa (Stephens et al., 1999).
O efeito Allee pode causar grandes mudanças na dinâmica de uma invasão, como diminuir a velocidade de invasão e probabilidade de estabelecimento da população (Taylor e Hastings, 2005). Desta forma, a sua presença
pode auxiliar no controle de invasões (Liebhold e Tobin, 2008), pois as densidades limiares introduzidas pelo efeito Allee forte podem facilitar a erradicação
de algumas espécies invasoras (Taylor e Hastings, 2005). Podemos citar como
exemplo, o caso da grama lisa (Spartina alterniflora), uma planta invasora não
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nativa prejudicial à agricultura, em que o efeito Allee pode ser responsável pela
diminuição na produção de pólen, diminuindo assim a produção de sementes
em regiões onde a população de plantas é baixa (Davis et al., 2004).
O efeito Allee pode ser forte ou fraco. A caracterı́stica principal do efeito
Allee forte é a introdução de uma densidade crı́tica (Nc ) ou limiar, abaixo da
qual, a população vai à extinção. No caso do efeito Allee fraco, não há densidade
crı́tica. A taxa de crescimento populacional é baixa para baixas densidades.
Ele tem sido observado em tentativas de controle de populações esparsas
da mariposa cigana, causadora de grandes impactos ambientais em ecossistemas nos Estados Unidos (Petrovskii e MacKay, 2010). O efeito ocorre quando
feromônios sintéticos são utilizados para tentar impedir os machos de localizarem as fêmeas e assim diminuir a reprodução da espécie (Thorpe et al., 2006).
Neste trabalho, analisamos a dinâmica espaço-temporal de uma população descrita por um modelo de equações a diferenças integrais considerando o espaço como sendo unidimensional e posteriormente bidimensional. A
população apresenta crescimento sujeito a um efeito Allee forte e dispersão
descrita pelo núcleo de Laplace. Analisamos analiticamente as condições necessárias para que a invasão seja bem sucedida. Em seguida, realizamos simulações numéricas, para ambos os modelos, com o intuito de verificarmos
como a variação dos parâmetros de reação e movimentação atua sobre o sucesso ou fracasso da invasão. Finalmente, obtemos numericamente estimativas
para a velocidade de invasão para diferentes valores dos parâmetros.

2. Dinâmica Local do Modelo
Consideremos um modelo em sua forma adimensional que apresenta
efeito Allee em que a dinâmica local é dada por
Nt+1 =

rNt2
= f (Nt ),
1 + bNt2

(2.1)

onde Nt é a densidade de indivı́duos na t-ésima geração, r é a taxa de crescimento intrı́nseca e b é um parâmetro relacionado com a intensidade do efeito
1
Allee, √ é a densidade populacional para a qual se dá a máxima taxa de
b
crescimento especı́fico.
A dinâmica de crescimento populacional descrita pela equação (2.1) apresenta efeito Allee forte, isto é, existe um limiar (N1∗ − corresponde ao equilı́brio
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instável) abaixo do qual a população irá à extinção (ver Figura 1). Para densidades maiores que N1∗ , a densidade populacional aumenta até atingir a capacidade suporte do meio ambiente.

0
0

N1 *

N2 *
Nt

Figura 1: Função de crescimento com efeito Allee f (Nt ) com relação a densidade Nt , para os parâmetros r = 1, 2 e b = 0, 2.
Na Figura 1, a função f (Nt ) está representada pela curva em preto. A
linha diagonal satisfaz Nt+1 = Nt . A função f (Nt ) está abaixo da diagonal
para 0 < Nt < N1∗ e está acima para N1∗ < Nt < N2∗ .

2.1

Pontos de Equilı́brio e Estabilidade

Os pontos de equilı́brio para o modelo de crescimento com efeito Allee
(2.1) são:
N0∗

= 0,

N1∗

=

N2∗

=

r−

√

(2.2)
r2

− 4b
,
2b
√
r + r2 − 4b
.
2b

(2.3)
(2.4)

Como os pontos de equilı́brio não-triviais N1∗ e N2∗ dependem dos parâmetros
r e b, sua existência depende da condição (ver Figura 1)
r2
≥ b.
4

(2.5)

Aplicando a condição de estabilidade para cada ponto de equilı́brio, temos:
• N0∗ é um ponto de equilı́brio estável para todos os valores dos parâmetros.
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• N1∗ , sempre que existir, será um ponto de equilı́brio instável.
• N2∗ , sempre que existir, será um ponto de equilı́brio estável.
Considerando a existência de três pontos de equilı́brio para a dinâmica
local com efeito Allee proposta, podemos afirmar que N1∗ será o limiar de
extinção, isto é, a densidade populacional a ser ultrapassada para que ocorra
a persistência da população. N2∗ corresponde à capacidade suporte do meio
ambiente, isto é, a densidade populacional máxima a ser atingida. Desta forma,
se a densidade inicial estiver acima de N1∗ a população cresce até atingir o estado
de equilı́brio N2∗ , mas se estiver abaixo de N1∗ , a população vai à extinção.

3. Modelo Unidimensional
Consideremos a dinâmica espaço-temporal de uma população que exibe
efeito Allee forte descrita pela equação
Z +∞
rNt2
k(x, y)
Nt+1 (x) =
dy,
(3.6)
1 + bNt2
−∞
com núcleo de redistribuição dado por
k(x − y) =

1
α exp(−α|x − y|),
2

(3.7)

e um domı́nio unidimensional.
Nosso objetivo, nesta seção, é estimar a taxa de invasão da população
e determinar o tamanho da região inicialmente ocupada para que a invasão
seja bem sucedida. Para modelos que apresentam efeito Allee, a Conjectura
Linear não se aplica, isto é, não podemos calcular a velocidade de invasão da
população através da aproximação linear para o modelo (Kot et al., 1996).
Em geral, não há um método fácil para calcular o domı́nio invadido por
geração quando se trata de modelos que apresentam efeito Allee. De acordo
com Kot et al. (1996), há um método simples para predizer o sucesso de uma
invasão através do limiar crı́tico N1∗ , da densidade máxima de população N2∗ ,
do domı́nio inicial invadido 2x0 e da equação
F (2xc ) = F (0) +

N1∗
,
N2∗

em termos da função de distribuição acumulada F (x), definida como
Z x
k(z)dz.
F (x) =
−∞

(3.8)

(3.9)
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N∗

Comparamos F (2x0 ) com F (0) + N1∗ : se F (2x0 ) é maior que F (0) + N1∗ ,
2
2
então x0 é maior que xc , e a invasão será bem sucedida, caso contrário a invasão
falhará. Isto mostra-nos que quando a população apresenta efeito Allee forte
é necessário que uma região mı́nima seja colonizada para que ocorra o sucesso
da invasão.
Portanto, uma invasão só será bem sucedida se o limiar crı́tico N1∗ for
baixo (N1∗ < N2∗ F (0)). Entretanto, não basta apenas que o limiar crı́tico
seja baixo, ainda há um limiar para o domı́nio inicialmente invadido dado
pela equação (3.8) que deve ser ultrapassado. Desta forma, a população deve
colonizar inicialmente uma região maior que 2xc , para que a invasão seja bem
sucedida (Kot et al., 1996).

4. Simulações
Com o objetivo de analisar a dinâmica espaço-temporal e a velocidade de
invasão de uma população em um domı́nio unidimensional infinito, realizamos
simulações numéricas. Para isto, utilizamos o modelo de equações a diferenças
integrais (3.6), com o núcleo de redistribuição de Laplace (3.7).
Consideramos um domı́nio unidimensional suficientemente grande, de
modo que não haja influência da fronteira durante o tempo considerado. Calculamos de forma recursiva a distribuição espacial da população a cada geração,
a partir de uma densidade populacional inicial dada por N0 (x) = 1 para
−1 ≤ x ≤ 1 e N0 (x) = 0 para x < −1 e x > 1.

A velocidade de invasão é a diferença entre a posição da frente de onda
na geração t + 1 e a posição da frente de onda na geração t (Vega, 2008).
Calculamos a velocidade de invasão como a média dos deslocamentos da frente
de onda durante as últimas 40 gerações (exceto quando a população se extingue
antes da centésima geração) para evitar os efeitos dos transientes.
Todas as simulações foram realizadas utilizando valores para os parâmetros
r, b e α de modo que obedecessem à condição de existência dos dois pontos
de equilı́brio não-triviais, como especificada em (2.5). Uma vez satisfeitas as
condições para que ocorra invasão, a densidade inicial cresce até atingir a densidade máxima, representada pelo ponto de equilı́brio estável N2∗ (2.4), e após
começa a dispersar-se em forma de duas ondas simétricas que se deslocam em
sentido contrário, sem mudar a sua forma. A região já invadida permanece com
a densidade populacional constante N2∗ (ver Figura 2).
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Nas Figuras 2 e 3 utilizamos os seguintes valores para os parâmetros:
r = 1, 5, b = 0, 4 e α = 6. Na Figura 3 (a) e (b), apresentamos a população
total e a frente de onda, respectivamente. Observamos, no gráfico da frente de
onda, que após algumas gerações a população apresenta taxa de deslocamento
constante, isto é, a população se desloca com velocidade constante.
3.5
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Figura 2: Distribuição espacial da população nas gerações 40, 60, 80 e 100.
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Figura 3: (a) População total e (b) frente de onda.

Na Figura 4 (a) e (b), representamos a população total e a frente de onda,
respectivamente, correspondentes a cada valor escolhido para α, que determina
a forma do núcleo de redistribuição, e mantemos fixos os parâmetros r = 1, 5 e
b = 0, 25. Observamos que a população assume maiores densidades e desloca-se
distâncias maiores quando α diminui, isto é, a velocidade de invasão aumenta
com o decréscimo em α.
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Figura 4: (a) População total e (b) frente de onda, r = 1, 5, b = 0, 25 e: (—)
α = 4; (- -) α = 6; (– –) α = 8; (- – -) α = 10.

Agora, fixamos os parâmetros b = 0, 25 e α = 6 e variamos a taxa de
crescimento intrı́nseca r. A capacidade suporte do meio ambiente aumenta
com um acréscimo em r, fazendo com que a densidade populacional também
aumente, o que é esperado, visto que r determina o crescimento da população.
Na Figura 5 (a), comparamos a população total para os diferentes valores de
r, e vemos que quando a taxa de crescimento intrı́nseca aumenta, a população
total também aumenta.

A Figura 5 (b) representa o deslocamento da frente de onda com o tempo,
e através dela observamos que com o aumento de r, o avanço da frente torna-se
mais rápido, isto é, a velocidade de invasão aumenta. Isto ocorre pois quanto
maior o número de indivı́duos, maior será a quantidade que se dispersa, invadindo regiões desabitadas.
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Figura 5: (a) População total e (b) frente de onda, para b = 0, 25, α = 6 e:
(—) r = 1, 5, (- -) r = 1, 75, (– –) r = 2 e (- – -) r = 2, 25.

Finalmente, fixamos r = 1, 5 e α = 6 e variamos o parâmetro b, ou seja,
variamos o parâmetro relacionado à intensidade do efeito Allee. À medida que b
aumenta, o equilı́brio de persistência N2∗ diminui, fazendo com que a densidade
populacional diminua também, podendo até se extinguir.

Como indicado pelos resultados analı́ticos, a intensidade do efeito Allee
influencia fortemente a dispersão da população. A população total também
sofre um decréscimo com a variação em b, como observamos na Figura 6 (a).
A velocidade de invasão também diminui à medida que a intensidade do efeito
Allee aumenta. Isto fica bem evidente na Figura 6 (b) através da frente de
onda, pois para valores altos de b, a população pode retrair-se a ponto de se
extinguir, o que leva a uma velocidade nula de invasão.

O efeito Allee, além de tornar a população propensa à extinção, também
influencia significativamente a densidade máxima que a população pode atingir.
Quando a intensidade do efeito Allee aumenta, os pontos de equilı́brio N1∗ e
N2∗ , se aproximam. Assim, quando ocorre esta aproximação, a população pode
cair abaixo da densidade crı́tica N1∗ e, com isso ir à extinção.
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Figura 6: (a) População total e (b) frente de onda, r = 1, 5, α = 6 e: (—)
b = 0, 2, (- -) b = 0, 3, (– –) b = 0, 4 e (- – -) b = 0, 5.
Na Tabela 1, representamos as estimativas para a velocidade de invasão
obtidas para as diversas escolhas dos parâmetros r, b e α mostradas através
das simulações feitas nesta seção.

b = 0, 25
α
4
6
8
10

Tabela 1: Velocidades de invasão
r = 1, 5
b = 0, 25
α=6
r = 1.5
r
c
b
c
0, 160277
1, 5
0, 107263
0, 2
1, 75
0, 143828
0, 3
0, 107263
2
0, 172269
0, 4
0, 080914
0, 065195
2, 25
0, 196221
0, 5

α=6
c
0, 134289
0, 084864
0, 041057
0

De acordo com as variações nos parâmetros, podemos concluir que um
aumento na capacidade de dispersão (pequenos valores de α) e na taxa de
crescimento intrı́nseca contribuem para o aumento da velocidade de invasão.
Contudo, um aumento no efeito Allee produz efeito contrário, redução na velocidade de invasão.
Para visualizarmos o que ocorre com a velocidade de invasão, consideremos a Figura 7, na qual fixamos α = 6, e variamos a intensidade do efeito Allee
b para diferentes valores da taxa de crescimento intrı́nseca r. Percebemos que a
velocidade de invasão decai rapidamente para valores baixos de b (próximos de
zero), pequenas variações no efeito Allee geram variações um pouco maiores na
velocidade. Para valores mais altos de b, a velocidade decai mais lentamente.
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Figura 7: Variação na velocidade de invasão para α = 6: (—) r = 1, 5; (- -)
r = 1, 75 e (– –) r = 2.

5

Modelo Bidimensional

Nas seções anteriores trabalhamos com a equação a diferenças integral (3.6) em um domı́nio unidimensional. Nesta seção vamos considerar um
domı́nio bidimensional, para o qual a dispersão ocorre entre pontos da forma
x = (x1 , x2 ) e y = (y1 , y2 ). Para isto, consideremos a extensão bidimensional
do modelo (3.6), dada por
Z +∞ Z +∞
k(x, y)f (Nt (y))dy1 dy2 ,
(5.10)
Nt+1 (x) =
−∞

−∞

onde k(x, y) é o núcleo de redistribuição bidimensional e f (Nt (y)) é a função
de crescimento, descrita em (2.1). k(x, y) dy1 dy2 descreve a probabilidade de
um indivı́duo que está na região retangular com vértices y e y + dy migrar
para a posição x durante o estágio de dispersão (Lewis et al., 2006).
O núcleo de redistribuição de Laplace bidimensional é dado por


|x − y|
1
,
(5.11)
exp −
k(x, y) ≡ k(|x − y|) =
2πα2
α
onde α é uma constante positiva.
Realizamos simulações numéricas com o modelo bidimensional, com o
intuito de obtermos uma estimativa para a velocidade de invasão, analisarmos
qual é a influência da dispersão e a área inicialmente colonizada para o êxito da
invasão populacional. Ainda, comparamos, na medida do possı́vel, os resultados
que obtivemos para o modelo bidimensional com os resultados obtidos para o
modelo unidimensional (3.6).
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Vamos considerar um domı́nio bidimensional suficientemente grande, de
modo que não haja efeitos de fronteira durante o perı́odo de tempo considerado
(o qual pode diferir dependendo do objetivo da simulação). Utilizamos o software Mathematica e o Método Fast Fourier Transform (FFT) (ver Apêndice
A), considerando 29 × 29 pontos.

5.1

Área Mı́nima Colonizada

O processo de dispersão é fundamental para o êxito da colonização,
pois através dele os indivı́duos podem encontrar alimentos, parceiros para reprodução, entre outros, com maior facilidade. Entretanto, de acordo com Lewis
e Kareiva (1993), um aumento na capacidade de dispersão tem o mesmo efeito
que um aumento na intensidade do efeito Allee, sobre a densidade inicial de
indivı́duos. Assim, se o espalhamento da população causado pela dispersão não
for compensado pela capacidade reprodutiva, o crescimento da população será
afetado, podendo levá-la à extinção.
O efeito conjunto do processo de dispersão e efeito Allee, pode ser atenuado se uma área mı́nima for inicialmente colonizada de forma a reduzir a
possibilidade de extinção. Nesse caso, a invasão poderá ser bem sucedida. Este
resultado também foi obtido por Kot et al. (1996), como vimos nas seções
anteriores.
Consideremos α = 0, 23, r = 2, 5 e b = 1, 12. A área colonizada inicialmente é de [−1, 1] × [−1, 1], com densidade inicial N0 = 1. Para estes valores
dos parâmetros a população se extingue. Contudo, se aumentarmos a área
ocupada inicialmente para [−1, 2; 1, 2] × [−1, 2; 1, 2], como podemos observar
na Figura 8, a população persiste.
Distribuição Espacial

(a)

Distribuição Espacial

(b)

Distribuição Espacial

(c)

Figura 8: Distribuição espacial da população nos tempos: (a) 10, (b) 100 e (c)
200, para α = 0, 23, r = 2, 5 e b = 1, 12.
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Figura 9: (a) População total e (b) frente de onda, para α = 0, 23, r = 2, 5 e
b = 1, 12.

Assim, para cada escolha dos parâmetros, através de simulações numéricas,
podemos obter a área mı́nima que deve ser inicialmente colonizada para que a
invasão seja bem sucedida. Por exemplo, para α = 0, 25, r = 2, 5 e b = 0, 6, a
área mı́nima que deve ser ocupada é [−0, 625; 0, 625] × [−0, 625; 0, 625].
Os resultados obtidos para um domı́nio bidimensional confirmam os resultados que obtivemos para o domı́nio unidimensional. Para o êxito de uma
invasão, além da densidade inicial ultrapassar a densidade crı́tica, também há
a necessidade de que uma região mı́nima seja inicialmente colonizada.

5.2

Velocidade de Invasão

Para o domı́nio bidimensional, calculamos a velocidade de invasão como
a média dos deslocamentos da frente de onda durante as últimas 40 gerações.
Como o domı́nio é bidimensional, a movimentação da população ocorre em
todas as direções. Como o movimento é isotrópico, por hipótese, é natural
considerarmos que a população se desloca em todas as direções com a mesma
velocidade. Com isso, calculamos a velocidade através do deslocamento da
frente de onda em uma direção fixada.
Na Figura 10, representamos as frentes de onda para três escolhas aleatórias
dos parâmetros r, α e b.
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Figura 10: Frente de onda para: (—) r = 1, 75, α = 0, 25 e b = 0, 25; (- -)
r = 2, α = 0, 35 e b = 0, 25 e (– –) r = 2, α = 0, 25 e b = 0, 5.
As frentes de onda apresentam, depois de um certo tempo, crescimento
linear, o que significa que o deslocamento por unidade de tempo torna-se constante. Desta forma, após os transientes vemos que as velocidades, convergem
para velocidades constantes de invasão. Isto foi observado em todas as simulações em que ocorre a persistência da população, isto é, em que o processo
de invasão é bem sucedido.
Consideremos a Tabela 2, na qual representamos as velocidades de invasão obtidas através da variação dos parâmetros r, α e b. Nosso objetivo é
verificar a influência que os parâmetros exercem sobre a velocidade de invasão.

α = 0, 13
r
1, 75
2
2, 25
2, 5

Tabela 2: Velocidades de invasão
b = 0, 25 r = 1, 75 b = 0, 25 r = 1, 75
α
c
b
c
0, 145568
0, 1
0, 117760
0, 2
0, 15
0, 164573
0, 4
0, 170378
0, 2
0, 212002
0, 6
0, 191035
0, 25
0, 262505
0, 8
0, 209317

α = 0, 13
c
0, 165895
0, 098453
0, 048275
0

Da Tabela 2, concluı́mos que o aumento da taxa de crescimento intrı́nseca
(r) e da capacidade de dispersão (α), contribuem para o aumento da velocidade
de invasão. Entretanto, o aumento da intensidade do efeito Allee (b) causa
uma diminuição significativa na velocidade de invasão, podendo até torná-la
nula. Estes resultados ocorrem tanto para o domı́nio bidimensional quanto
unidimensional.
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Para visualizarmos a variação da velocidade de invasão, de acordo com
a variação dos parâmetros, observemos a Figura 11, na qual fixamos α = 0, 13
e variamos b para três valores do parâmetro r fixados.
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Figura 11: Variação na velocidade de invasão para α = 0, 13 fixo e: (- -)
r = 1, 5; (—) r = 1, 75 e (– –) r = 2.
Na dinâmica bidimensional a invasão é mais lenta que na dinâmica unidimensional, isto é, as velocidades de invasão são menores. De acordo com Fort
(2007), para compreendermos melhor porque a velocidade de invasão é menor
em duas dimensões que em uma dimensão, considerando um núcleo de redistribuição em que todos os indivı́duos se movem a mesma distância, podemos
pensar da seguinte forma: num meio unidimensional metade dos indivı́duos se
move em cada direção; em duas dimensões menos indivı́duos podem alcançar
uma determinada posição, já que não há somente duas posições finais, e sim
um cı́rculo de posições para as quais eles podem migrar. Por causa dessas diferenças numéricas na velocidade de invasão, é importante utilizarmos modelos
bidimensionais para prevê-la.

6. Conclusões
As invasões populacionais têm despertado interesse de muitos pesquisadores nas últimas décadas. Entender as caracterı́sticas principais das invasões
de espécies não nativas e os fatores que afetam os padrões de movimentação
destas espécies é um problema prático e teórico de grande importância (Petrovskii e MacKay, 2010). Desta forma, modelos matemáticos para invasões
biológicas têm sido considerados como uma poderosa ferramenta de pesquisa
(Shigesada e Kawasaki, 1997; Owen e Lewis, 2001) que torna possı́vel revelar
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propriedades gerais de diferentes etapas da invasão e principalmente nos casos
em que é difı́cil ou não é possı́vel coletar dados experimentais (Mistro et al.,
2012).
Apresentamos um modelo de invasão de uma única espécie cujo crescimento está sujeito a um efeito Allee forte, e a dispersão é descrita pelo núcleo de
redistribuição de Laplace. A dinâmica local apresenta uma densidade crı́tica,
abaixo da qual a população se extingue. Assim, devido à dinâmica do modelo,
a invasão tanto pode ser bem sucedida quanto falhar.
Na intenção de estabelecer condições que garantam o sucesso da invasão,
mostramos os critérios analı́ticos obtidos por (Kot et al., 1996). Primeiramente,
a densidade inicial da população deve estar acima da densidade crı́tica imposta
pelo efeito Allee forte. Além disso, a população deve invadir inicialmente uma
área mı́nima do domı́nio. Esta segunda condição é necessária pois a dispersão
intensifica a influência negativa do efeito Allee.
Realizamos diversas simulações numéricas para o modelo considerando
o domı́nio unidimensional e bidimensional. Verificamos a influência que os
parâmetros de reação e movimentação exercem sobre o sucesso da invasão. Concluı́mos que a velocidade de invasão é diretamente influenciada pelos parâmetros
do modelo. Aumenta com o aumento da taxa de crescimento intrı́nseca e movimentação da população e diminui com o aumento da intensidade do efeito
Allee. Este resultado está em conformidade com os resultados obtidos por
Lewis e Kareiva (1993) e Wang et al. (2002).
Como a intensidade do efeito Allee influencia na velocidade de invasão
da população, no caso da invasão de espécies não nativas que são prejudiciais,
o efeito Allee pode auxiliar no controle e erradicação destas espécies (Liebhold
e Tobin, 2008).
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Petrovskii, S. e MacKay, K. (2010). Biological invasion and biological control:
A case study of the gypsy moth spread. Aspects of Applied Biology, 104:37–
48.
Petrovskii, S., Morozov, A., e Li, B. L. (2005). Regimes of biological invasion
in a predator-prey system with the Allee effect. Bulletin of Mathematical
Biology, 67:637–661.
Powell, J. (2009). Spatiotemporal models in Ecology: An introduction to
Integro-Difference Equations. Utah State University.
Shigesada, N. e Kawasaki, K. (1997). Biological Invasions: Theory and Practice. Oxford University Press.
Shigesada, N., Kawasaki, K., e Takeda, Y. (1995). Modeling stratified diffusion
in biological invasions. American Naturalist, 146:229–251.
Skellam, J. (1951). Random dispersal in theoretical populations. Biometrika,
38:196–218.
Stephens, P. A., Sutherland, W. J., e Freckleton, R. P. (1999). What is the
Allee effect? Oikos, 87:185–190.
Taylor, C. M. e Hastings, A. (2005). Allee effects in biological invasions. Ecology
Letters, 8:895–908.
Thorpe, K., Reardon, R., Tcheslavskaia, K., Leonard, D., e Mastro, V. (2006).
A review of the use of mating disruption to manage gypsy moth, Lymantria
dispar (L). USA Department of Agriculture for Health Technology Entomology Team 13.
Vega, S. L. (2008). Dispersão de Longo Alcance e Efeito Allee em um Processo
Invasivo. Dissertação de Mestrado, IMECC–UNICAMP, Campinas/SP, Brasil.
Wang, M. e Kot, M. (2001). Speeds of invasion in a model with strong or weak
Allee effects. Mathematical Bioscienses, 171:83–97.
Wang, M. H., Kot, M., e Neubert, M. G. (2002). Integrodifference Equations,
Allee Effects, and Invasions. Journal of Mathematical Biology, 44:150–168.

Invasão de uma Espécie com Efeito Allee
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Transformada rápida de Fourier

A Transformada Rápida de Fourier ou Fast Fourier Transform
(FFT) é um algoritmo eficiente para calcularmos a Transformada Discreta de
Fourier. A FFT foi utilizada para a obtenção de resultados numéricos das
simulações, isto é, para o cálculo das integrais de convolução. Com o objetivo
de dar maiores detalhes sobre a FFT, consideremos as informações encontradas
no trabalho Spatiotemporal Models in Ecology: An Introduction to IntegroDifference Equations de James Powell, (Powell, 2009).

A.1

Integrais de Convolução e Transformada de Fourier

A Transformada de Fourier de uma função definida em um
intervalo de −∞ a ∞ é
Z ∞
1
f (x)e−ikx dx.
(A.12)
fˆ(k) = √
2π −∞
Uma propriedade conveniente da Transformada de Fourier é que a Transformada de Fourier da convolução é o produto das transformadas,
1 ˆ
f[
∗ g(k) =
f (k)ĝ(k).
2π

(A.13)

Este é um resultante importante para o trabalho uma vez que a distribuição espacial da população em cada etapa de tempo, é dada por uma integral
de convolução da forma (A.12). Consequentemente, um caminho analı́tico para
analisar a convolução sem realmente calcular a integral é:
1. Calcular as Transformadas de Fourier de f e g;
2. Calcular o produto de fˆ(k) e ĝ(k);
1 ˆ
3. Calcular f[
∗ g(k) =
f (k)ĝ(k);
2π
4. Inverter a transformada de f[
∗ g para obter f ∗ g.
Uma dificuldade significativa é que as Transformadas de Fourier não são
fáceis de calcular ou inverter. Felizmente, há uma rotina computacional muito
simples, chamada Fast Fourier Transform (FFT) que efetua estas operações
numericamente.
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A.2

FFT Discreta

A Transformada Discreta ou Numérica de Fourier é definida
com somatórios no lugar de integrais, e é dada por
N/2

fˆ(k) =

X

f (j∆x)e2πikj∆x ,

(A.14)

j=−N/2

onde a função f é definida no intervalo [0, 1], discretizada em N intervalos de
comprimento ∆x. Se N é uma potência de 2 (N = 2m = 2, 4, 8, ...), há um
algoritmo numérico eficiente para calcular a Transformada Discreta de Fourier,
chamado FFT.
Consequentemente, a FFT da convolução de duas funções definidas no
intervalo x ∈ [0, 1] é
1
f[
∗ g k = fˆk ĝk .
(A.15)
N
Suponhamos agora que temos uma função de crescimento f definida em
um intervalo periódico x ∈ [−L, L], e uma função que corresponde ao núcleo
de redistribuição, g definida no mesmo intervalo. Uma maneira calcular a
distribuição espacial da população em cada tempo g ∗ f usando a FFT é:
• Usar a FFT para calcular ĝk e fˆk ;
2L ˆ
ĝk fk . O fator extra 2L permite-nos fazer uma mu• Calcular g[
∗ fk =
N
dança no comprimento do intervalo de 1 para 2L;
• Inverter a FFT de g[
∗ f k para obter g ∗ f (x).
A Inversa da Transformada Rápida de Fourier é dada por
1
f (k) = √
N

N/2

X

fˆ(k)e−2πikj∆x .

(A.16)

j=−N/2

O processo acima foi utilizado para a implementação de programas com
o software Mathematica. Tais programas foram utilizados para a obtenção das
distribuições espaciais da população, populações totais e frentes de onda da
população.

