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1. Suponha que se saiba que uma população de peixes de uma dada espécie de valor 

comercial, quando não perturbada por fatores ambientais, tenha sua dinâmica bem 

modelada pelo modelo logístico, 

Nt+1 = Nt 1+ 0, 75 1− Nt( )"# $%,  

onde foram usadas unidades em que a capacidade de carga K é igual a 1 (equivalendo a, 

por exemplo, cem mil peixes). Neste exercício, você investigará o efeito que uma pesca 

regular de peixes dessa população tem sobre o tamanho da população. Considere duas 

situações distintas:  

1.1 Nt+1 = Nt 1+ 0, 75 1− Nt( )"# $%−H,  onde H é um número fixo de indivíduos 

pescado a cada passo de tempo. 

1.2 Nt+1 = Nt 1+ 0, 75 1− Nt( )"# $%− hNt,  onde h é uma porcentagem fixa da 

população que é pescada a cada passo de tempo (0 ≤ h ≤ 1). 

a) Faça o gráfico no Excel do comportamento da população no caso em que não há 

pesca (H = h = 0). Considere que o tamanho inicial da população é N0 = 0,2.  

b) Assumindo que a capacidade de carga K = 1 equivale a cem mil peixes, quais os 

valores de H e h para que a pesca produza uma quantidade regular de 10 mil peixes 

por unidade de tempo deixando a população de peixes num valor estável? No caso 

da porcentagem h, dê o seu valor aproximado até a segunda casa decimal. Faça um 

gráfico único no Excel mostrando os comportamentos das duas populações nesses 

casos.  

c) Encontre os máximos valores de H e h de maneira que as populações permaneçam 

em equilíbrios estáveis (o que seria desejável do ponto de vista econômico). Mostre 

num único gráfico gerado no Excel os comportamentos das duas populações nesses 

casos. Quais são os tamanhos da população estável de peixes nos dois casos?  

d) Se você fosse tivesse que administrar uma “fazenda de peixes” como essa, qual 

estratégia de pesca você adotaria visando a maximização da produção de pescado 

com a manutenção da estabilidade da população: a estratégia 1.1 ou a estratégia 

1.2? Justifique sua resposta usando gráficos gerados no Excel.  

 
Data de entrega da lista (pela internet): 30/06/2015 

Escreva suas respostas em um arquivo Word com os gráficos extraídos do Excel inseridos nele. 
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