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Resumo. Neste trabalho analisamos a solução fuzzy obtida por meio de algumas das principais equações que descrevem as interações do tipo presa–
predador. Observamos que em alguns casos, como no modelo de Lotka–
Volterra, a solução fuzzy não apresenta mais o comportamento periódico caracterı́stico da solução determinı́stica. No entanto, diferentemente das equações
de Lotka–Volterra, a solução fuzzy geradas pelas equações de Holling–Tanner,
quando as condições iniciais são consideradas fuzzy, comportam-se de maneira
semelhante à solução determinı́stica.

Palavras-chave: Interação presa-predador; conjuntos fuzzy; soluções
fuzzy.

1. Introdução
A modelagem matemática de fenômenos naturais, por meio de sistemas
dinâmicos, pode estar sujeita a incertezas inerentes aos parâmetros das equações
que descrevem tais fenômenos. Por exemplo, em problemas de dinâmica populacional nem sempre é possı́vel saber exatamente a quantidade de indivı́duos
ou a capacidade suporte em uma determinada região. Também nem sempre é
1 moiseis@ufmt.br
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possı́vel, por dificuldade técnica ou falta de informação, incorporar todas as leis
necessárias para descrever o fenômeno estudado. Desta forma, a subjetividade
é um importante fator que deve ser considerado na modelagem matemática
(Seikkala, 1987; Barros e Bassanezi, 2006).
Quando desejamos descrever o comportamento da interação entre presas
e predadores por meio de equações diferenciais, frequentemente nos deparamos
com soluções periódicas. Esta periodicidade é uma das caracterı́sticas fundamentais deste tipo de interação (Murray, 2002; Bassanezi e Ferreira Jr, 1988).
Levando em conta que a subjetividade das condições iniciais, ou até mesmos dos parâmetros envolvidos nas equações, podem ser considerados como
conjuntos fuzzy é de fundamental importância determinar como tais subjetividades podem interferir no comportamento da solução destas equações.
Neste trabalho analisamos a solução fuzzy obtida por meio de algumas
das principais equações que descrevem as interações do tipo presa–predador.
Observamos que em alguns casos, como no modelo de Lotka–Volterra, a solução
fuzzy não apresenta mais o comportamento periódico caracterı́stico da solução
determinı́stica. No entanto, diferentemente das equações de Lotka–Volterra, a
solução fuzzy geradas pelas equações de Holling–Tanner quando as condições
iniciais são consideradas fuzzy comportam-se de maneira semelhante à solução
determinı́stica.
Apresentamos também neste trabalho simulações numéricas das soluções
fuzzy para diferentes condições iniciais dos modelos estudados com o objetivo
de enfatizar os resultados teóricos apresentados.

2. Soluções fuzzy
Consideremos o conjunto U ⊂ Rn . Denotaremos por F(U ) o conjunto
formado pelos subconjuntos fuzzy de U cujos suporte são subconjuntos compactos de U. Algumas propriedades métricas de F(U ) podem ser encontradas
em Cecconello (2010) ou Diamond e Kloeden (1994). Se A é um subconjunto
de U , usaremos a notação χA para indicar o conjunto fuzzy onde a função de
pertinência é a função caracterı́stica de A.
Consideremos a equação autônoma definida por
dx
= f (x)
dt

(2.1)

onde f : U ⊂ Rn → Rn é uma função suficientemente suave. Para cada xo ∈ U,
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denotaremos por ϕt (xo ) a solução determinı́stica da Eq. (2.1) cuja condição
inicial é xo . Aqui estamos assumindo que a solução está definida para todo
t ∈ R+ .
Faz-se necessário considerar a aplicação ϕt : U → U, que para cada
xo ∈ U possui imagem ϕt (xo ), chamada de fluxo determinı́stico. A extensão
de Zadeh de ϕt é a aplicação ϕ̂t : F(U ) → F(U ) que leva o conjunto fuzzy
xo ∈ F (U ) no conjunto fuzzy ϕ̂t (xo ). Chamaremos tal aplicação de fluxo fuzzy.
Dado xo ∈ F (U ), dizemos que ϕ̂t (xo ) é a solução fuzzy da Eq. (2.1) cuja
condição inicial é o conjunto fuzzy xo .
Diante do objetivo pretentido neste trabalho, é importante ressaltarmos
algumas caracterı́sticas da solução fuzzy da Eq. (2.1). Alguns dos principais
resultados se referem à convergência de ϕ̂t (xo ) para pontos de equilı́brio. Um
ponto de equilı́brio para a solução fuzzy, ou ponto de equilı́brio fuzzy, é um
subconjunto fuzzy xe ∈ F (U ) invariante pelo fluxo fuzzy, isto é,
ϕ̂t (xe ) = xe ,

∀t ∈ R+ .

As condições para existência de pontos de equilı́brio fuzzy bem como
a natureza da estabilidade de tais pontos foram primeiramente apresentados
em Mizukoshi et al. (2009). Os dois resultados a seguir são suficientes para os
nossos propósitos neste artigo.
Proposição 1 (Mizukoshi et al., 2009) Seja xe ∈ U . O ponto xe é um ponto
de equilı́brio para ϕt se, e somente se, χ{xe } é um ponto de equilı́brio para ϕ̂t .
Os conceitos de estabilidade e estabilidade assintótica para pontos de
equilı́brio fuzzy são análogos aos de pontos de equilı́brio determinı́sticos (Mizukoshi et al., 2009; Cecconello, 2010). A proposição a seguir estabelece as
condições de estabilidade dos pontos de equilı́brio fuzzy.
Proposição 2 (Mizukoshi et al., 2009) Seja xe ∈ U um ponto de equilı́brio
para ϕt . Valem as seguintes afirmações:
1. xe é estável para ϕt se, e somente se, χ{xe } é estável para ϕ̂t ;
2. xe é assintoticamente estável para ϕt se, e somente, se χ{xe } é assintoticamente estável para ϕ̂t .
Os pontos de equilı́brio fuzzy cuja existência e estabilidade são garantidos pelas proposições anteriores, são pontos de equilı́brio crisp, isto é, a função
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de pertinência é a função caracterı́stica de algum ponto de equilı́brio determinı́stico. É importante observar que os pontos de equilı́brio fuzzy podem
apresentar funções de pertinência mais gerais, conforme as caracterı́sticas do
modelo (Cecconello, 2010).
Os modelos para interações do tipo presa–predadores que analisamos
aqui apresentam soluções determinı́stica periódicas. Assim, apenas as informações sobre pontos de equilı́brio não são suficientes para uma análise mais
completa das soluções fuzzy geradas por esses modelos. É necessário compreender como as soluções fuzzy de tais modelos se comportam ao longo do tempo.
Para cumprir este objetivo apresentamos no que segue alguns resultados sobre
periodicidade de soluções fuzzy.
Dizemos que uma solução determinı́stica ϕt (p) da Eq. (2.1) é uma solução periódica quando existe τ > 0 de modo que
ϕτ +t (p) = ϕt (p),

∀t ∈ R+ .

Neste caso, a condição inicial p ∈ Rn é chamada de ponto periódico e a constante
τ é o perı́odo. O subconjunto
[
γ=
ϕs (p)
s∈[0,τ ]

é chamado de órbita periódica.
O conceito de periodicidade para soluções fuzzy pode ser definido de
modo análogo ao determinı́stico. Dizemos que ϕ̂t (p) é uma solução fuzzy
periódica quando satisfaz
ϕ̂τ +t (p) = ϕ̂t (p),

∀t ∈ R+ ,

para algum τ > 0. Neste caso, a órbita periódica fuzzy é o subconjunto
[
ζ=
ϕ̂s (p) ⊂ F (U ).
s∈[0,τ ]

Se uma equação diferencial autônoma, como a Eq. (2.1), possui solução
determinı́stica periódica para alguma condição inicial, então esta equação também possui solução periódica fuzzy. Isto está caracterizado pelas duas proposições que se seguem.
Proposição 3 (Cecconello, 2010) Um ponto p ∈ U é periódico de perı́odo τ
para ϕt se, e somente se, χ{p} é um ponto periódico de perı́odo τ para ϕ̂t .
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Proposição 4 (Cecconello, 2010) Seja γ uma órbita τ –periódica para o fluxo
determinı́stico ϕt e seja p ∈ F (U ). Se [p]α é conexo para algum α ∈ [0, 1] e
[p]0 ⊂ γ, então p é um ponto τ –periódico para o fluxo fuzzy ϕ̂t .
A Proposição 4 garante que condições iniciais fuzzy cujos suportes estão
contidos em uma órbita periódica determinı́stica produzem soluções fuzzy que
são periódicas.
No caso de sistemas bidimensionais, que é o nosso principal interesse
aqui, a existência de ciclos limites para soluções determinı́stica são suficientes
para garantir que a solução fuzzy apresentará periodicidade. Ressaltamos que
um ciclo limite é uma órbita periódica no plano que atrai soluções determinı́sticas com condições iniciais nas proximidades da órbita (Hirsch e Smale,
1974). O conjunto das condições iniciais cuja a solução converge para um ciclo
limite é chamado de região de atração do ciclo limite.
Como consequência dos resultados, apresentado em Cecconello (2010),
podemos afirmar que:
Proposição 5 Se γ ⊂ R2 é um ciclo limite para a solução determinı́stica e
o suporte da condição inicial fuzzy xo está contido na região de atração de γ
então ϕ̂t (xo ) é uma solução fuzzy periódica ou ϕ̂t (xo ) se aproxima da órbita
gerada por uma solução fuzzy periódica.
A Proposição 5 assume como hipótese a existência de um ciclo limite
para a equação determinı́stica. Assim, o teoria de Poincaré–Bendixson (Hirsch
e Smale, 1974) pode ser usada para determinar a existência de órbitas periódicas
para soluções determinı́stica e, consequentemente, soluções fuzzy.
No que se segue, estes resultados serão utilizados nas análises qualitativas
das soluções fuzzy dos modelos de Lotka–Volterra e Holling–Tanner.

3. O modelo de Lotka–Volterra
O modelo presa–predador clássico de Lotka–Volterra é dado pelo sistema
de equações

dx


x(0) = x0 > 0,
 dt = ax − rxy,
(3.2)

dy


= −by + sxy, y(0) = y0 > 0.
dt
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Como já é bem conhecido, para qualquer condição inicial determinı́stica, a
solução ϕt (xo , yo ) da Eq. 3.2 é uma solução periódica (Bassanezi e Ferreira
Jr, 1988). O perı́odo de cada órbita periódica do modelo de Lotka–Volterra
depende da condição inicial (Waldvogel, 1983). Quanto mais distante estiver a
condição inicial do ponto de equilı́brio, maior é o tempo necessário para que a
solução retorne ao ponto de partida.
Por meio das Proposições 3 e 4 podemos concluir que a solução fuzzy
do modelo de Lotka–Volterra é periódica para determinadas condições iniciais
fuzzy. A saber, existem duas condições onde podem aparecer soluções fuzzy
periódicas para o modelo de Lotka–Volterra:
• As condições iniciais fuzzy que são subconjuntos crisps de condições iniciais determinı́sticas;
• As condições iniciais fuzzy cujo suporte estão contidos em órbitas periódicas determinı́sticas.
Com uma análise um pouco mais aprofundada, é possı́vel mostrar que as
soluções fuzzy determinadas por condições iniciais fuzzy (com suporte conexos)
contendo pontos de duas órbitas distintas não são periódicas. Isto acontece
porque, embora cada ponto no quadrante positivo seja um ponto periódico,
pontos que estão sobre orbitas determinı́sticas distintas possuem perı́odos distintos (Cecconello, 2010).
Na Figura 1 temos a representação gráfica de ϕ̂t (xo ) nos instantes t = 55
e t = 85. A condição inicial xo ∈ F (R2+ ) é o produto cartesiano fuzzy entre
µx0o (x) = max{0.25(x − 4)(8 − x), 0}
e χ{5} , ou seja, xo = (x0o , χ{5} ). Desta forma, estamos considerando que apenas
a quantidade de presas é subjetiva. Tomamos tal condição inicial fuzzy para
simplificar a visualização da solução fuzzy ϕ̂t (xo ) no espaço de fases.
A Figura 1 deve ser vista da seguinte forma: para cada t > 0 a solução
fuzzy ϕ̂t (xo ) é um subconjunto fuzzy do plano cartesiado. Isto é, a função de
pertinência do conjunto fuzzy ϕ̂t (xo ), para cada par ordenado (a, b), associa o
grau de pertinência µϕ̂t (xo ) (a, b). O grau de pertiência de cada ponto do plano
é representado por uma tonalidade na cor cinza. Quanto maior o grau de
pertinência, mais escura se torna a cor (Cecconello, 2010).
O movimento no plano de fases da solução fuzzy ϕ̂t (xo ) com a evolução
no tempo pode ser acompanhado no vı́deo disponı́vel no endereço:

Soluções fuzzy para interações do tipo presa–predador

25

25

20

20

15

169

15

y

y
10

10

5

5

0

0

5

10

x

15

20

25

0

0

5

10

x

15

20

25

Figura 1: Solução fuzzy ϕ̂t (xo ) em t = 55 e t = 85.

http://dl.dropbox.com/u/1237943/modlv.avi
Podemos olhar ainda para as projeções nos eixos x e y da solução fuzzy
ϕ̂t (xo ) em t = 55. Estas projeções podem ser vistas como a decomposição
do conjunto fuzzy ϕ̂t (xo ) em dois subconjuntos fuzzy dos números reais: um
projetado no eixo x e o outro projetado no eixo y. A evolução das projeções
com relação ao tempo está representado na Figura 2.
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Figura 2: Projeções nos eixos x e y da solução fuzzy ϕ̂t (xo ) em t = 55.
As representações gráficas das projeções da solução fuzzy nos mostram
que mesmo quando levamos em conta que apenas o número inicial de presas
é fuzzy, a quantidade de predadores se torna fuzzy ao longo do tempo. O
comportamento apresentado pela solução fuzzy do modelo de Lotka–Volterra
nos mostra que o fato de não conhecermos exatamente a condição inicial pode
alterar significativamente o resultado esperado.
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O modelo de Holling–Tanner

O modelo presa–predador de Holling–Tanner, determinando pelo sistema
de equações,

³
dx
x´ ³ m ´

=
rx
1
−
−
xy,

 dt
k
x+d
(4.3)
³
´


 dy = ay 1 − b y ,
dt
x
possui dois pontos de equilı́brio determinı́sticos, a saber: ye = (k, 0) e ze =
(z, z/b), onde z é a raiz positiva da equação
µ
¶
mk
z2 − k − d −
z − kd = 0.
rb
A análise de estabilidade da Eq. (4.3) pode ser resumida nos seguintes
fatos (Bassanezi e Ferreira Jr, 1988; Gasull et al., 1997):
1. O ponto de equilı́brio ye = (k, 0) é instável. Este ponto atrai apenas as
soluções determinı́sticas com condição inicial do tipo (xo , 0);
2. Dependendo da escolha dos parâmetros o ponto ze é instável. Neste caso,
a teoria de Poincaré–Bendixson garante a existência de um ciclo limite;
3. O ponto de ze pode ser assintoticamente estável, mas existir ao menos
uma órbita periódica assintoticamente estável, segundo Gasull et al. (1997);
4. O ponto de equilı́brio ze pode ser globalmente assintoticamente estável.
Neste caso, ze atrai as soluções determinı́sticas para qualquer condição
inicial no quadrante positivo.
Os pontos de equilı́brio para a solução fuzzy, segundo a Proposição 1,
são os pontos crisps χ{ye } e χ{ze } . A estabilidade destes pontos de equilı́brio
fuzzy coincidem com a estabilidade dos pontos de equilı́brio determinı́sticos,
respectivamente.
Quando o ponto de equilı́brio ze é assintoticamente estável o ponto de
equilı́brio fuzzy z e = χ{(z,z/b)} é assintoticamente estável para o fluxo fuzzy
e atrai a solução fuzzy ϕ̂t (xo ) para qualquer condição inicial fuzzy xo cujo
suporte [xo ]0 esteja contido na região de atração de ze . Se ze é globalmente
assintoticamente estável então a região de atração de ze é o quadrante positivo
do plano cartesiano e, neste caso, o ponto de equilı́brio fuzzy z e atrai a solução
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Figura 3: Evolução das projeções de ϕ̂t (xo ) sobre os eixos x e y respectivamente.
fuzzy ϕ̂t (xo ) para qualquer condição inicial com suporte no quadrante positivo
do plano.
A Figura 3 representa a evolução das projeções da solução fuzzy ϕ̂t (xo )
cuja condição inicial xo é dada pela função de pertinência
µxo (x, y) = max{1 − 0.05(x − 40) − 0.01(y − 245), 0}.
Os parâmetros para o modelo de Holling–Tanner são: r = 0.2; k = 100; m =
0.03; d = 20; a = 0.02 e b = 0.155. Para estes parâmetros, o ponto de equilı́brio
não nulo ze da Eq. (4.3) é assintoticamente estável. O vı́deo disponı́vel no
endereço
http://dl.dropbox.com/u/1237943/modholpeb.avi
mostra a trajetória descrita pela solução fuzzy ϕ̂t (xo ). Já no endereço
http://dl.dropbox.com/u/1237943/modholpea.avi
é possı́vel observar o comportamento da solução fuzzy ϕ̂t (xo ) no caso em que
a condição inicial fuzzy tem função de pertinência
µxo (x, y) = max{1 − 0.05(x − 30) − 0.01(y − 225), 0}.
Ambos os vı́deos mostram a convergência da solução fuzzy para o ponto de
equilı́brio ze .
Conforme garantido pela Proposição 2, as projeções da solução fuzzy se
tornam cada vez mais próximas do ponto de equilı́brio χ{ze } com a evolução do
tempo (Cecconello, 2010). Este comportamento está evidenciado na Figura 4.
Para cada s fixado, a projeção da solução ϕ̂s (xo ) sobre os eixos x e y são
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Figura 4: Projeções nos eixos x e y de ϕ̂t (xo ) em t = 250.
subconjuntos fuzzy dos números reais. As funções de pertinência quando t =
250 estão esboçadas na Figura 4.
Se o ponto de equilı́brio não nulo ze é instável então a solução determinı́stica da Eq. (4.3) ou é uma solução periódica ou converge para um ciclo
limite. De acordo com a Proposição 5, se xo é tal que o suporte está contido
na região de atração do órbita periódica determinı́stica então a solução fuzzy
ϕt (xo ) também convergirá para uma órbita periódica fuzzy.
É importante ressaltar aqui uma semelhança com a solução fuzzy de
Lotka–Volterra. As únicas soluções fuzzy periódicas para o modelo de Holling–
Tanner são aqueles cuja condição inicial fuzzy estão sobre uma órbita periódica.
Esta é a semelhança. A diferença está no fato de que se o suporte da condição
inicial da solução fuzzy do modelo de Holling–Tanner estiver contido na região
de atração de um ciclo limite, então esta solução fuzzy convergirá para um
órbita periódica. Isto não acontece no modelo de Lotka–Volterra porque as
órbitas periódicas determinı́sticas não são ciclos limites.
Na Figura 5 temos a representação gráfica do conjunto fuzzy ϕ̂t (xo ) para
os tempos fixados em t = 25 e t = 250 no plano de fases. A linha tracejada da
figura representa a órbita periódica determinı́stica. Os parâmetros da equação
para esta solução são: r = 0.2; k = 100; m = 0.03; d = 20; a = 0.02 e b = 0.12.
A condição inicial fuzzy xo é dada pela função de pertinência
µxo (x, y) = max{1 − 0.004(x − 70) − 0.01(y − 180), 0}.
A trajetória ao longo do tempo descrita pela solução fuzzy ϕ̂t (xo ) no
plano de fases pode ser acompanhada por meio do vı́deo disponı́vel em:
http://dl.dropbox.com/u/1237943/modholop.avi
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Figura 5: Solução fuzzy ϕ̂t (xo ) nos tempos t = 25 e t = 250.
A Figura 6 ilustra a o comportamento das projeções da solução fuzzy
ϕ̂t (xo ) sobre os eixos x e y ao longo do tempo para o caso em que a solução
determinı́stica admite órbitas periódicas. A condição inicial xo é dada pela
função de pertinência
µxo (x, y) = max{1 − 0.05(x − 30) − 0.01(y − 220), 0}.
O vı́deos disponı́vel em
http://dl.dropbox.com/u/1237943/modholpob.avi
mostra a solução fuzzy para esta condição inicial. Conforme pode-se observar, a
solução fuzzy para esta condição inicial também converge para um ciclo limite.
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Figura 6: Evolução das projeções nos eixos x e y de ϕ̂t (xo ).
A solução fuzzy ϕ̂t (xo ) tem como projeções, quando t = 250, os subconjuntos fuzzy dos números reais ilustrados na Figura 7.
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Figura 7: Evolução das projeções nos eixos x e y de ϕ̂t (xo ).
Para o caso em que o modelo de Holling–Tanner apresenta mais do que
um ciclo limite assintoticamente estável, a solução fuzzy pode apresentar caracterı́sticas bem diferentes da solução determinı́stica para determinadas condições
iniciais. Neste caso, usando a Proposição 5 podemos garantir que se o suporte
da condição inicial fuzzy estiver contido na região de atração de algum ciclo
limite, então a solução fuzzy também apresentará periodicidade (Cecconello,
2010).

5. Conclusões
Neste trabalho analisamos qualitativamente as soluções fuzzy dos modelos de interação presa–predador de Lotka–Volterra e Holling–Tanner. Mostramos
que a solução fuzzy de ambos podem apresentar periodicidade. Em ambos os
modelos, as únicas soluções fuzzy periódicas são aqueles cuja condição inicial
fuzzy está contida em uma órbita periódica determinı́stica. E esta é a semelhança entre os dois modelos.
Mostramos também que se o suporte da condição inicial da solução fuzzy
do modelo de Holling–Tanner estiver na região de atração de um ciclo limite,
então esta solução fuzzy convergirá para um órbita periódica, isto é, com a
evolução no tempo a solução fuzzy apresenta periodicidade.
Vimos ainda que, para uma condição inicial fuzzy que contenha pontos de
duas órbitas distintas, não acontece periodicidade na solução fuzzy no modelo
de Lotka–Volterra porque as órbitas periódicas determinı́sticas não são ciclos
limites. A existência de ciclo limite, isto é, a existência de órbita periódica assintoticamente estável, para a equação determinı́stica é suficiente para garantir
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a existência de periodicidade em soluções fuzzy.
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