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Abstract 

In this dissertation deterministic population interaction models are ana-
lysed. Mathematical models for ecosystem species interacting and the spread 
of infectious disease through a community are considered. These models are 
analysed in the light of Qualitative theory for Ordinary Differential Equations. 
Conditions are discussed under which ecological communities can lose their per-
manence or an epideniy occur. 

The knowledge of the population dynamics allows for practical appli-
cations such as: The control of pest in agriculture or the control of infectious 
diseases. An example is shown which illustrats the use of epidemics models for 
planing control of diseases: The Vacination policy is analysed for a heterogeneous 
population mode'. 



Resumo 

Nesta dissertação são apresentados modelos determinísticos em interação 
populacional. Tais interações foram estudadas abordando-se dois aspectos: O 
ecológico, que trata da relação entre as diferentes espécies de um ecossistema, e 
o epidemiológico, que trata da propagação de doenças infecciosas em uma comu-
nidade. Os modelos são analisados usando a Teoria Qualitativa das Equações 
Diferenciais. São discutidas as condições sob as quais uma doença infecciosa 
pode tornar-se epidêmica, e as condições para que o equilíbrio de um ecossistema 
seja mantido ou não, o que pode se dar por exemplo, pela remoção de uma das 
espécies presentes. 

O conhecimento da dinâmica populacional permite aplicações práticas, 
tais como o controle biológico de pragas na agricultura, o controle da propagação 
de doenças infecciosas, entre outras. Como exemplo, apresenta-se a aplicação da 
teoria na Vacinação, usando-se para isto um modelo epidêmico com .subpopula-
ções. 



Introdução 

Embora o estudo das Interações Populacionais possa ser extendido à 
diferentes áreas do conhecimento como Física, Química, Economia, entre outras, 
optou-se por abordar o tema na área da Biologia. Existe na literatura consultada 
nesta área uma acentuada tendência a estudar em separado modelos de interação 
populacional em Ecologia e Epidemiologia. No entanto, o tratamento matemático 
é similar e assim sendo, nada impede sua abordagem de forma conjunta e, em 
nossa opinião, isto o torna interessante, uma vez que, possibilita aos pesquisadores 
interessados na área, o acesso à informação de forma generalizada de modelos já 
existentes. 

Os primeiros trabalhos na área [29], foram as pesquisas do matemático 
italiano V. Volterra sobre as flutuações (nos anos 1910-1923) nas populações de 
peixes no mar Adriático, que propôs um modelo matemático para descrever este 
fenômeno e na mesma época (em torno de 1925), A.J. Lotka em pesquisa in-
dependente apresentou o mesmo modelo no seu trabalho Elements of Physical 
Biology. Outras contribuições notáveis foram os trabalhos de Kermack e McK-
endrick (1927), direcionados ao estudo da propagação de doenças infecciosas numa 
população. 

Os modelos matemáticos descritos por equações de Lotka-Volterra-per-
manecem como a ferramenta principal no estudo dos fenômenos relacionados com 
o comportamento de populações que se interagem. Quando várias populações se 
interagem, a dinâmica populacional de cada uma delas é afetada, o resultado de 
tal interação pode ser benéfico em alguns casos e catastrófico em outros. 

Estudaremos neste trabalho modelos matemáticos determinísticos que 
descrevem os seguintes tipos de interação: 
1. Interações entre espécies: 

Predação: Uma espécie (predadora) tem um efeito inibidor sobre o crescimento 
da outra (presa) que tem um efeito de aceleração sobre o crescimento da 
primeira. 
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Capítulo 1 

Resultados Básicos 

Neste capítulo apresentamos os principais resultados indispensáveis ao 
desenvolvimento deste trabalho [3,4,5,8,14,16,17,28]. 

1.1 	Equações Diferenciais Ordinárias (ED O) 

Consideramos sistemas de equações da forma 

dx = f (t,x) 

onde x é um elemento de 7Z." e f é uma função vetorial definida numa região Ç 
do espaço 

Resolver o sistema (1.1) corresponde à determinação de uma função ve-
torial x = x(t), definida num intervalo 1, tal que: 

1. dxl dt exist .a para todo t em 1. 

2. O ponto (t,x(t)) está contido em Ç para todo t em L 

3. dx/dt = f (t,x(t)) para todo t em I. 

Qualquer função que satisfaça estas propriedades é uma solução do sistema (1.1). 
Resolver o problema de valor inicial (PVI), isto é, o sistema (1.1) com as 

condições iniciais x(to) = xo, onde o ponto (to, xo) está contido em g, significa 
encontrar uma solução x = x(t) de (1.1) satisfazendo x(to) = xo. Assumimos 
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