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Resumo Várias espécies de peixes consumidas na região Amazônica interagem
entre si por meio de competição, neste trabalho estudamos o modelo clássico
de competição de Gause inserindo esforço de pesca e fatores abióticos para
analisar o comportamento dos nı́veis de estoque de peixes das populações.
Além disso, devido as incertezas inerentes as condições iniciais e também ao
esforço de pesca aplicado, realizamos um estudo fuzzy desse modelo.
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1. Introdução
A pesca na região Amazônica é uma das atividades econômicas mais importantes. Entender como os modelos de interações entre as espécies de peixes,
quando temos a pesca e fatores abióticos, influenciam nos nı́veis de estoque
pesqueiros é de primordial importância para evitar e diminuição drástica de
várias espécies bem como o colapso nos nı́veis de estoques de peixes.
Esforço de pesca é a medida apropriada para a pesca em questão. Podese tentar definir simplesmente como o número de navios exercendo atividade
pesqueira por unidade de tempo ou, de maneira mais complexa definir por
exemplo esforço de pesca envolvendo rede, linha, armadilha de pesca entre
outras variáveis. Estudar a forma como se dá o crescimento ou decrescimento
1 silviadss@gmail.com
2 rodney@ime.unicamp.br
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nos nı́veis de estoques de peixes que interagem entre si pode levar a uma polı́tica
de diminuição ou aumento no esforço de pesca.
Chamamos de fatores abióticos todas as influências que os seres vivos
possam receber em um ecossistema, derivadas de aspectos fı́sicos, quı́micos
ou fı́sico-quı́micos do meio ambiente, tais como a luz e a radiação solar, a
temperatura, o vento, a água, a composição do solo, a pressão e outros.
Aqui propomos modelos com fatores abióticos e esforço de pesca baseado
no modelo clássico de competição de Gause, analisando também as incertezas
inerentes ao modelo usando a teoria fuzzy. Uma definição importante para
soluções fuzzy utiliza o princı́pio de extensão de Zadeh encontrado em (Zadeh,
1965) e é dado por:
Definição 1.1 Sejam f : R −→ R uma função e A um subconjunto fuzzy de
R. A extensão de Zadeh da função f é a função:
fˆ : F(R) −→ F(R)
que, aplicada a A, fornece o subconjunto fuzzy fˆ(A) de ℜ tal que sua função
de pertinência µfˆ(A) (x) : R −→ [0, 1] é dada por :


sup
µA (u) se{u ∈ U : w = f (u)} 6= ∅,
{u∈U :w=f (u)}
(1.1)
µfˆ(A) (w) =

0, se{u ∈ U : w = f (u)} = ∅

Se a função f : U −→ W é bijetora, então {u ∈ U : w = f (u)} =
f −1 (w).
Neste caso, a função de pertinência de fb(A) é dada da seguinte forma:
µfb(A) =

sup

{u∈U :w=f (u)}

µA (u) =

sup

µA (u) = µA (f −1 (w))

{u∈U :u∈f −1 (w)}

Pode-se ter U = ℜn e W = ℜm .
Essencialmente, o princı́pio de extensão de Zadeh é utilizado para obter
a imagem de conjuntos fuzzy através de uma função clássica.
A extensão de Zadeh fb e a função f estão relacionadas pelo seguinte
teorema cuja demonstração pode ser encontrada em (Barros, 1997):
Teorema 1.2 Se f : R −→ R é contı́nua, então a extensão de Zadeh fb :
F(R) −→ F(R) está bem definida e

para todo α ∈ [0, 1].

[fb(u)]α = f ([u]α )
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Esse teorema diz que os α-nı́veis de um conjunto fuzzy via extensão de
Zadeh coincidem com as imagens dos α-nı́veis pela função crisp.
A teoria fuzzy básica pode ser encontrada em (Barros e Bassanezi, 2006).
Sobre a estabilidade de soluções podemos encontrar em Mizukoshi (2004) e
Cecconello (2010).

2. Objetivo
Entender a dinâmica de crescimento e diminuição de estoque de peixes,
mediante vários fatores como pesca e fatores ambientais tem sido o objetivo do
presente estudo. Aqui, propomos modelos que abordam a dinâmica do crescimento da população quando temos situações de capturas de peixes, de uma ou
ambas espécies e quando as condições ambientais possam levar a uma redução
dos nı́veis de estoques de peixes.É importante termos em mente também, que
esforço de pesca aplicados são difı́ceis de medir, assim temos incertezas com
relação a esses valores, o que nos leva ao uso da lógica fuzzy nessas situações.

3

Modelo clássico de Gause de competição interespecı́fica

O seguinte modelo de sistema dinâmico, foi estudado por Gause em 1935,
como um modelo de competição entre duas espécies:



 dx = rx 1 − x − αxy
K
dt
(3.2)

dy


= sy 1 − Ly − βxy,
dt

em que r,s,K,L,α e β são constantes positivas. r e s são as taxas de crescimento
intrı́nsecas das duas populações, K e L capacidades de suporte das populações
das espécies x e y do ambiente compartilhado, e α e β representam a força da
competição entre as espécies.
Neste modelo, que pode ser encontrado em (Clark, 1976), cada população
interfere na outra usando a fonte de alimento.
Os pontos de equilı́brio são dados por:
x = 0 , y = L;
x=K ,y=0

e
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x=

αKLs−Krs
αβKL−rs

,y=

βKLr−Lrs
αβKL−rs ,

cujos dois primeiros são os pontos de equilı́brio dados pelas capacidade de
suporte do meio e o último é o de coexistência.
No modelo de Gause temos três casos distintos à respeito da interação
entre as duas espécies.
1. A competição é fraca e as espécies coexistem, o estado de equilı́brio é um
nó estável;
2. No segundo caso que é de exclusão competitiva, somente um ponto de
equilı́brio será estável, (K, 0) ou (0, L). Inevitavelmente apenas uma das
espécies ganhará a competição;
3. No terceiro caso, temos um ponto de sela e dois nós de equilı́brio estáveis,
em (K, 0) e (0, L). A competitividade resultante depende dos nı́veis populacionais iniciais; uma espécie é finalmente levada à extinção, o que
indica também uma exclusão competitiva.

Figura 1: Pontos de equilı́brio do modelo de competição de Gause.
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As equações de Gause são estruturalmente estáveis exceto, para um certo
caso especial, onde uma pequena mudança na posição da isóclina pode transformar esse diagrama que tem um nó estável em K em um tipo como o item
(c) em que temos um ponto de sela.

Figura 2: Ponto de equilı́brio instável.
Nos modelos que propomos abaixo faremos o estudo do modelo clássico
com acréscimo do esforço de pesca e fatores abióticos em uma ou mais das
populações.

4

Resultados

4.1

Estudo do modelo de Gause com esforço de pesca

A partir do modelo clássico de Gause, faremos algumas modificações
que serão incorporadas nessas simulações, tais como situações em que ambas
as populações de peixes possuam esforço de pesca vinculadas a coexistência ou,
extinção por competitividade, com esforços iguais e diferentes. Agora, claramente os pontos de equilı́brio serão modificados devido a inserção do esforço
de pesca.
1. Modelo de Gause com aplicação de esforço de pesca nas duas
espécies: O gráfico representado na Figura 3 representa o modelo clássico
de Gause de coexistência mas com acréscimo de esforço de pesca iguais nas
duas equações. Abaixo temos as equações de Gause com esforço de pesca,
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os pontos de equilı́brio e o diagrama de fases. Os pontos de equilı́brio se
movimentam conforme o valor do esforço de pesca. Os quadrados negros
são os valores inicias das espécies e os outros pontos são de equilı́brio.
O modelo com acréscimo do esforço de pesca é dado por:



 dx = rx 1 − x − αxy − Ex
K
dt

dy


= sy 1 − Ly − βxy − Ey.
dt

(4.3)

Os pontos de equilı́brio que encontramos nesse caso são:
x = 0 , y = 0;
x=0,y=
x=
x=

−L(E − s)
;
s

−K(E − r)
, y = 0 e,
r

K(Es − rs − ELα + Lsα)
L(Er − rs − KEβ + Krβ)
,y=
.
−rs + KLαβ
−rs + KLαβ
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Figura 3: Plano de fase do modelo de competição de Gause com coexistência
e acréscimo do esforço de pesca nas espécies y e x.

Tabela 1: Tabela referente a Figura 3.

1

K
80

L
90

α
0.006

β
0.007

r
0.7

s
0.8

E
0.3
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2. Modelo de Gause com aplicação de esforço de pesca e fator
abiótico nas duas espécies: O gráfico representado na Figura 4 representa o modelo clássico de Gause de coexistência mas, com acréscimo
de esforço de pesca e fator abiótico iguais nas duas populações. estamos
sempre considerando que os fatores abióticos causam apenas redução nos
nı́veis de estoque de peixes. Os valores usados nessa simulação são os mesmos usados na simulação da Figura 3. Houve uma redução com relação
a simulação anterior devido o fator abiótico está agindo e diminuindo
ambas as populações de peixes em 10%.
O modelo com acréscimo do esforço de pesca e fator abiótico é dado por:




 dx = rx 1 − x − αxy − Ex − λx
K
dt

dy


= sy 1 − Ly − βxy − Ey − γy.
dt
Os pontos de equilı́brio são:

x = 0 , y = 0;

x=0,y=

x=

−L(E + γ − s)
;
s

−K(E + λ − r)
, y = 0 e,
r

K(−αγL + Es − rs − ELα + Lsα)
,
−rs + KLαβ
L(βλK + Er − rs − KEβ + Krβ)
.
y=
−rs + KLαβ

x=

(4.4)
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Figura 4: Plano de fase do modelo de competição de Gause com coexistência
e acréscimo do esforço de pesca e fator abiótico nas espécies y e x.

3. Efeito do esforço de pesca na extinção de uma espécie: A Figura 5(a) representa o modelo clássico de Gause sem esforço de pesca
nas equações, neste caso abordado a população x vai para extinção. Na
simulação seguinte representada pela Figura 5(b), aplicamos esforço de
pesca na população y revertendo assim a situação da população x aqui
vista. O esforço de colheita excedeu o nı́vel crı́tico. O esforço aqui usado
foi de 60% do nı́vel de estoque de peixes. Os pontos de equilı́brio quando
temos esforço de pesca na população y são dados por:

x = 0 , y = 0;

x = K , y = 0;

x=0,y=

x=

L(s − E)
e,
s

K(−rs − ELα + Lsα)
rL(s − E − Kβ)
,y=
−rs + KLαβ
rsKLαβ
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(a) Extinção da espécie x em uma simulação (b) População y indo à extinção ao aplicarmos
sem pesca
um valor alto de esforço de pesca

Figura 5: Simulação quando aplicamos esforço de pesca em apenas uma das
populações.

Tabela 2: Tabela referente a Figura 5.

1

K
90

L
90

α
0.02

β
0.009

r
0.7

s
0.8

Devido as incertezas que existem nas quantidades iniciais e até mesmo no
esforço de pesca, consideramos não apenas valores reais mas também valores
na vizinhança dos reais escolhidos, para isso usaremos modelos fuzzy cujas
soluções serão obtidas via extensão de Zadeh das soluções determinı́sticas.

4.2

Modelo de competição fuzzy interespecı́fica associado
ao modelo de Gause

Abaixo, faremos algumas alterações no modelo clássico de Gause usando
condições iniciais e parâmetros fuzzy. Consideraremos também situações em
que ambas as populações de peixes possuam esforço de pesca nas suas equações.

4.3

Simulações com coexistência entre as espécies

1. Competição com condição inicial fuzzy: O Figura 6 ilustra o modelo de competição sem esforço de pesca nas duas populações, com coexistência entre as espécies e usando condições iniciais fuzzy diferentes
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nas duas equações de Gause. Usamos conjuntos fuzzy triangulares nos
gráficos.

(a) Projeção da solução do crescimento populacional 1 na primeira coordenada, com
condição inicial fuzzy

(b) Projeção da solução do crescimento populacional 2 na segunda coordenada, com
condição inicial fuzzy

Figura 6: Projeção das soluções com condições iniciais fuzzy diferentes para as
populações 1 e 2, dadas por x
b10 = [35, 40, 45] e x
b20 = [20, 25, 30] respectivamente.

Tabela 3: Tabela referente a Figura 6.

1

K
80

L
90

α
0.0006

β
0.0007

r
0.7

s
0.8

2. Competição com condição inicial fuzzy e esforço de pesca nas
equações: No gráfico representado na Figura 7 ilustramos a competição
com esforço de pesca diferentes nas duas populações e condições iniciais fuzzy diferentes. As populações se estabilizam após um determinado
perı́odo de tempo. O esforço maior foi aplicado na população 1, por isso
um decaimento maior no nı́vel de estoque nessa população. Comparando
com os gráficos sem esforço de pesca vistos na Figura 6, observamos a
diminuição do estoque de peixe de ambas populações devido à pesca. Os
valores dos parâmetros são os mesmos usados para a simulação da Figura
6. O esforço de pesca usado foi de 15% dos nı́veis de estoque dos peixes.
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(a) Projeção da solução do crescimento popu- (b) Projeção da solução do crescimento populacional 1 na primeira coordenada
lacional 2 na segunda coordenada.

Figura 7: Projeção das soluções com condição inicial fuzzy diferentes para a
população 1 e 2 iguais ao da Figura 6 e esforço de pesca nas duas populações.
3. Esforço de pesca fuzzy: N a Figura 8 ilustramos a competição com
esforço de pesca fuzzy e sem condições iniciais fuzzy. Ambas as populações se estabilizam depois de um determinado tempo. As projeções
das soluções ficam abaixo de suas capacidades de suporte, que são K = 80
e L = 90 respectivamente, devido ao esforço de pesca fuzzy. A incerteza
também aumentou quando o parâmetro tornou-se fuzzy.

(a) Projeção da solução do crescimento popu- (b) Projeção da solução do crescimento populacional 1 na primeira coordenada
lacional 2 na segunda coordenada

b =
Figura 8: Projeção das soluções com parâmetro esforço de pesca fuzzy E
1
[0.11, 0.12, 0.13] e, condição inicial da população 1 igual a x0 = 55 e da população 2 igual a x20 = 60.
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4. No gráfico abaixo 9, temos um modelo de competição que ilustra o caso
em que uma das populações vai para extinção mas, quando inserimos o
esforço de pesca na população mais competitiva, conseguimos inverter
essa situação, conforme temos no gráfico 10. As condições iniciais são
fuzzy.

(a) Projeção da solução da espécie 1 na pri- (b) Projeção da solução na segunda coordemeira coordenada.
nada com a espécie 2 indo para extinção.

Figura 9: Projeção das soluções com condição inicial fuzzy diferentes para a
população 1 e 2, dadas por x
b10 = [20, 25, 30] e x
b20 = [35, 40, 45] respectivamente,
e sem esforço de pesca nas duas populações.

(a) Projeção da solução da espécie 1 na pri- (b) Projeção da solução na segunda coordemeira coordenada.
nada com a espécie 2 indo para extinção.

Figura 10: Extinção da população 1 revertida com esforço de pesca acima de
um limite crı́tico. As condições iniciais continuam as mesmas.
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Conclusões

Os modelos aqui propostos serviram para estudar a dinâmica do estoque
de peixes quando temos competição entre duas espécies, a pesca e/ou fatores
abióticos. O estudo do esforço de pesca em conjunto com essa dinâmica, é
essencial para entender os processos que podem levar uma população de peixes
ao colapso dos nı́veis de estoque. Liberar a pesca de uma espécie e proibir
de outra que interagem entre si é uma polı́tica que pode evitar o crescimento
desordenado de uma espécie e a diminuição drástica da outra. Nos modelos
vistos nesse trabalho levamos em consideração também que as incertezas estão
presentes no modelo e tratamos esse problema usando a lógica fuzzy, contemplando assim uma faixa de soluções conforme variam as condições iniciais e o
parâmetro esforço de pesca.
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