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Resumo 

Neste trabalho, a partir da modelagem, da aproximação e da simulação do movimento de uma pluma de poluente num 

meio, estudam-se os efeitos deste mesmo impacto ambiental sobre duas populações que interagem entre si (a 

intraespecificidade) e uma com a outra (a interespecificidade). O modelo adotado nesta modelagem matemática é o de 

um sistema não linear de Equações a Derivadas Parciais de Dispersão-Migração-Dinâmica Populacional, incluindo a 

presença de um material tóxico que afeta as duas populações. No tocante à ação interespecífica, usam-se as clássicas 

Equações de Lotka-Volterra. 

Na aproximação numérica da solução deste sistema não linear, usam-se, respectivamente Diferenças Finitas 

Centradas na aproximação das variáveis temporais (já que o domínio está num plano), Crank-Nicolson na aproximação 

da variável temporal e um Método de Ponto Fixo para o tratamento numérico da não-linearidade. A saída é 

qualitativamente apresentada via superfícies e curvas de nível. 
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Introdução 
Em estudos de Ecologia Matemática, muitas vezes a 
interdisciplinaridade leva a um acoplamento de equações 
em modelagens. Neste caso, junto com a modelagem do 
movimento de uma pluma de poluente com efeitos tóxicos 
para duas populações que interagem num meio limitado, 
temos a possibilidade de reunir num só modelo as 
equações de movimento da mancha e das populações 
consideradas não apenas no tempo mas, também, no 
espaço. Assim, a passagem da pluma de poluente pelo 
meio em função de seu transporte advectivo, afeta as duas 
populações podendo, inclusive, levar a um desequilíbrio 
destas a curto ou a médio prazos.  
 Neste trabalho, então, a EDP de Dispersão-
Migração é usada junto com as respectivas dinâmicas 
populacionais de cada uma delas, os efeitos das ações 
interespecíficas entre elas bem como suas características 
espacialmente evolutivas em termos da mortalidade 
induzida pelo efeito tóxico do material impactante. 
 Para a condição Inicial usam-se algumas 
diferentes possibilidades, em termos de gerar cenários, e 
como Condição de Contorno, usam-se nos três casos, 
condições de von Neumann homogêneas. 
 

Resultados e Discussão 
No espaço, usam-se Diferenças Finitas Centradas, no 
tempo, o método de Crank-Nicolson e na aproximação 
sucessiva (em cada passo no tempo) para as tratar a não-
linearidade das equações do sistema usa-se um Método 
Iterativo dito de Ponto Fixo já considerado clássico, devido 
a Douglas e Dupont. 
 Um algoritmo é construído e programado em 
ambiente MATLAB e os resultados transformados para se 
poder ter uma saída computacional visualmente 
compreensível, usando ora superfícies, ora curvas de nível 
para o poluente e ambas as populações. 

 
Conclusões 

Neste trabalho evidenciou-se que, no caso de um 
subsistema com espécies em competição, os possíveis 
equilíbrios de convívio estável interespecífico são 

delicados. Assim, esse equilíbrio, em caso de reações 
diferentes ao impacto tóxico causado pelo material 
poluente, podem afetar de modo irreversível essa citada 
estabilidade. Também, no caso de adoção de políticas 
públicas de preservação ambiental e de 
contingenciamento, o melhor é efetuar experimentos com 
modelos numérico-computacionais, agindo in vivo 
somente quando as simulações indicam situações de 
mínimo risco. 
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