
DINÂMICA DE UM MODELO PRESA-PREDADOR COM
COLHEITA NÃO-SUAVE

No estudo da modelagem matemática, os modelos presa-predador são importantes
para ciências como ecologia, biologia, economia, entre outras, porque permitem descre-
ver, explicar e, em alguns casos, prever comportamentos específicos entre a interação de
duas espécies, [1]. Além disso, atualmente devido à superexploração de espécies e recursos,
é de grande relevância os modelos que permitem investigar os possíveis efeitos da máxima
produtividade sustentável (MSY) na coexistência de espécies, falando na ecologia popula-
cional, o rendimento máximo sustentável (MSY) é teoricamente o maior rendimento (ou
captura) que pode ser obtido de um estoque de espécies por um período indefinido, [2].

Assim, com essa motivação, nosso objetivo é estudar um modelo não-suave que faz a
mudança entre um modelo tradicional presa-predador (modelo 1) e um modelo com co-
lheita na população de predadores (modelo 2), o qual é um sistema de chaveamento que faz
a mudança de um modelo para outro a partir de um parâmetro P considerado um limite
econômico que responde á necessidade de desenvolvimiento sustentável, e dependendo se a
população de predadores é maior ou menor que P será implementa a estratégia de colheita.

A metodologia consiste em um primeiro estágio que é apresentar o modelo 1, para isso,
será feita uma breve introdução dos modelos que levaram à sua implementação, logo com
a ajuda do Teorema de Hartman-Grobman e do Critério de Dulac estudamos a dinâmica
de estabilidade do modelo nas vizinhanças de seus pontos de equilíbrio e analisamos a
existência de ciclos limite. Na segunda parte, mostramos exemplos que motivam a for-
mulação do modelo 2 e estudamos a dinâmica deste nas vizinhanças de seus pontos de
equilíbrio partindo de seus parâmetros de bifurcação. Além disso, estudamos o modelo
não-suave em termos biológicos, a importância da implementação do parâmetro P , o tipo
de colheita que o modelo faz.

Como resultado para o modelo 1 é encontrada uma classificação de estabilidade do modelo
em torno de seus pontos de equilíbrio com relação a alguns parâmetros, e a não existência
de ciclos limite é provada. Para o modelo 2 se tem teoremas que garantem a existência
de pontos de equilíbrio, e é feito um estudo das bifurcações locais que podem acontecer.
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