
Exercícios Sobre Oscilações, Bifurcações e Caos 

 

1. Os pontos de equilíbrio de um modelo estão localizados 

onde o gráfico de Nt+1 versus Nt corta a reta definida  

pela equação Nt+1 = Nt, cuja inclinação é 1 (pois forma 

um ângulo de 45o com a horizontal). Suponha que 

estamos nos focando sobre uma parte do gráfico em 

torno do ponto de equilíbrio e fazemos um zoom tão 

grande que o gráfico de Nt+1 versus Nt se pareça com 

uma linha reta. Os quatro gráficos abaixo dão exemplos 

de tais zooms. Determine, pelo método de cobwebbing, 

quais dos quatro pontos abaixo são de equilíbrio estável 

ou instável. 

 



Resposta 

 
2. Observando o problema anterior, você acha que é 

possível determinar se um ponto de equilíbrio é estável 

ou instável pela inclinação da reta que aproxima a 

função Nt+1 versus Nt nas vizinhanças do ponto de 

equilíbrio? 

Resposta. 

Sim, é possível. Observe que nos dois gráficos em que o 

equilíbrio é estável, a reta que aproxima a função Nt+1 

versus Nt nas vizinhanças do ponto de equilíbrio forma um 

ângulo com a horizontal menor que 45o. 



Já nos dois casos em que o equilíbrio é instável, a reta que 

aproxima a função Nt+1 versus Nt nas vizinhanças do ponto 

de equilíbrio forma um ângulo com a horizontal maior que 

45o. Isso é uma regra geral, que pode ser formulada em 

termos da inclinação da reta. Se chamarmos essa 

inclinação de m temos que: 

- Se |m| < 1, o ponto de equilíbrio é estável; 

- Se |m| > 1, o ponto de equilíbrio é instável. 

Note também o seguinte: 

- Se m > 0 (casos b e c), os pontos se aproximam ou 

se afastam do ponto de equilíbrio 

monotonicamente; 

- Se m < 0 (casos a e d), os pontos se aproximam ou 

se afastam do ponto de equilíbrio de maneira 

oscilatória. 

3. Reconstrua a sua resposta do problema anterior usando 

a noção de derivada.  

Resposta. 

Lembrando da aula 6, a inclinação da reta tangente a uma 

curva y(x) num dado ponto x1 é chamada de derivada de y 

em relação a x no ponto x1. 



Logo, o que chamamos de m na questão anterior é a 

derivada da função Nt+1 = f(Nt) no ponto de equilíbrio N*, 
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Portanto, podemos reescrever tudo o que dito na questão 2 

substituindo m por “derivada de f no ponto de equilíbrio 

N*. 

4. No estudo feito do modelo logístico nas aulas 

anteriores, vimos que ciclos periódicos podem ser 

soluções da equação do modelo. Assim como no caso 

de pontos de equilíbrio estáveis ou instáveis, podemos 

falar de ciclos estáveis ou instáveis. Um caso simples é 

o de um ciclo 2. Considere o seguinte modelo logístico 

(em unidades em que K = 1), 

( )[ ].13,211 ttt NNN −+=+  

a) Que tipo de comportamento assintótico essa 

equação possui? 

b) Se Nt cai em um ciclo 2, então Nt+2 = Nt. Escreva 

uma fórmula para Nt+2 em função de Nt e aplique 

a condição acima.  



c) Que tipo de equação você encontra? Quantas 

raízes ela tem?  

d) Tente interpretar o significado das raízes dessa 

equação. 

Resposta.  

a) O valor do parâmetro R para a equação é 2,3. 

Portanto, segundo a análise feita na aula 10, o 

comportamento assintótico do modelo é um 

ciclo 2. 

b) A partir da equação do modelo, temos, 

( ) ( )[ ] .3,23,313,21 2
111112 ++++++ −=−+== tttttt NNNNNfN  

   Substituindo nessa equação, ( )[ ],13,211 ttt NNN −+=+  

( )[ ] ( )[ ]22
2 13,213,213,213,3 ttttt NNNNN −+−−+=+ . 

   Desenvolvendo, 

( ) ( )[ ]222
2 129,516,413,259,759,73,3 ttttttt NNNNNNN −+−+−−+=+

 

[ ]222
2 29,558,1029,56,46,413,259,789,10 ttttttt NNNNNNN +−+−+−+=+

 

4322
2 16,1291,3405,2559,789,10 tttttt NNNNNN −+−+=+  

.16,1291,3464,3289,10 432
2 ttttt NNNNN −+−=+  

Aplicando agora a condição de ciclo 2, Nt+2=Nt, 
432 16,1291,3464,3289,10 ttttt NNNNN −+−=  



.16,1291,3464,3289,90 432
tttt NNNN −+−=  

c) Esta equação é um polinômio de quarto grau. 

Portanto, deve ter 4 raízes. 

d) Note que os pontos N* = 0 e N* = 1 são raízes 

dessa equação (basta substituí-los na equação 

para verificar isso). Esses dois pontos são os 

pontos de equilíbrio do modelo logístico em 

questão (quando R é menor que 2). A razão pela 

qual eles são raízes da equação é que eles são os 

pontos de ciclo 1 do modelo, tais que Nt+1 = Nt. 

Ora, pontos de ciclo 1 também são de ciclo 2, 

pois Nt+2 = Nt+1 = Nt. Resta interpretar o que são 

as outras duas raízes. Como temos um ciclo 2, 

em que a solução fica oscilando entre dois 

pontos que não mudam, as duas raízes devem ser 

esses dois pontos. Esses dois pontos podem ser 

encontrados graficamente. Tome a equação 

derivada acima que dá Nt+2 em função de Nt. Ela 

é uma equação quadrática, 

.16,1291,3464,3289,10 432
2 ttttt NNNNN −+−=+  



  Faça o gráfico dessa função e depois trace a reta 

  correspondente à função identidade, Nt+2 = Nt. 

 
Vemos que, no gráfico de Nt+2 versus Nt, os dois   

pontos do ciclo 2 (indicados por setas) se 

parecem com pontos fixos no gráfico de Nt+1 

versus Nt. Só que naquele caso Nt+1 versus Nt era 

uma parábola e a reta que forma um ângulo de 

45o com a horizontal a cortava em apenas dois 

pontos. Agora, a curva de Nt+2 versus Nt é um 

polinômio de quarto grau e a reta a corta em 4 

pontos. Dois deles (0 e 1) são os pontos de 

equilíbrio do modelo e os outros dois (indicados 

por setas) são os pontos do ciclo 2. 



Passando o ponteiro do mouse sobre os pontos de 

cruzamento entre as duas curvas no gráfico do 

Excel, podemos determinar os valores dos dois 

pontos do ciclo 2. Eles são: N = 0,7 e N = 1,2. 

5. As células se reproduzem por divisão, por um processo 

chamado de mitose. Os organismos multicelulares 

começam o seu desenvolvimento com um crescimento 

exponencial (malthusiano) da sua população de células, 

mas logo esse crescimento passa a ser controlado e as 

células começam a se diferenciar em padrões e formas 

específicas que darão origem aos diferentes órgãos do 

organismo. Um organismo adulto possui um número de 

células aproximadamente estável, o que significa que as 

células devem ser capazes de reconhecer se há ou não 

necessidade de se dividir por mitose. O câncer, por 

exemplo, seria uma situação em que as células perdem o 

controle sobre esse processo e começam a se dividir 

sem motivo. Uma questão que ainda não foi bem 

entendida sobre a mitose é como uma célula reconhece 

que deve se dividir em função de alterações nas demais 

células do seu ambiente. Por exemplo, uma célula da 



pele reconhece que deve passar pelo processo de mitose 

quando ocorre algum tipo de machucado ou ferimento 

na pele à sua volta. A regulação da mitose é um 

processo biológico muito importante que ainda não foi 

completamente bem entendido e que tem sido objeto de 

muitas investigações. Uma teoria bioquímica 

controversa desenvolvida no final dos anos 1960 propõe 

que as células de um determinado tipo de tecido se 

comunicam com suas vizinhas via inibidores de mitose 

específicos, denominados chalones1. Os chalones 

seriam liberados por uma célula e se difundiriam pelo 

ambiente, afetando as células vizinhas. Se houver uma 

quantidade suficiente desses chalones liberados, então 

as células vizinhas seriam inibidas de se dividir por 

mitose. Um dos mecanismos de atuação propostos para 

os chalones é que eles se ligariam a certas proteínas 

envolvidas na mitose, tornando-as inativas. A ligação de 

moléculas a proteínas costuma ser modelada usando 

uma função de Hill (você verá mais sobre isso no curso 
                                                 
1Ver, por exemplo, a referência: Bullough, W.S. and Laurence, E.B., Chalones and cancer, 
Nature 220:134-135, 1968. 

 



de bioquímica). A versão discreta de uma função de Hill 

é dada por, 
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onde R, b e c são parâmetros usados para se fitar os 

dados experimentais. Vamos assumir que c ≥ 2. Note 

que, quando o tamanho Nt da população de células é 

muito pequeno, o denominador da equação acima é 

próximo de 1, de maneira que o modelo recai no 

modelo malthusiano Nt+1 = RNt. Isso implica que R = 2, 

indicando que uma célula no tempo t se divide em duas 

no tempo t+1. Por outro lado, à medida que a população 

de células cresce o denominador cresce, resultando em 

uma diminuição na produção de novas células a partir 

das existentes. O efeito do termo no denominador seria, 

portanto, regular o valor efetivo de R, de uma maneira 

dependente do tamanho da população de células Nt. 

Para entender melhor o significado do modelo descrito 

pela equação acima, seria interessante determinar os 

valores de equilíbrio da equação e os tipos de 

estabilidade nas vizinhanças desses pontos.  



a) Encontre os pontos de equilíbrio do modelo; 

b) Determine o tipo de estabilidade local desses 

pontos de equilíbrio. 

c) Considere o caso particular em que b = 0,2 e c = 

3 e faça uma análise do comportamento do 

modelo em termos de um gráfico de cobweb. 

d) Faça uma simulação no Excel desse modelo para 

os parâmetros dados acima e N0 = 10.  

Resposta.  

a) Substituindo Nt+1 = Nt = N* na equação do 

modelo, temos 
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    Ou, 

( ) .21 *** NNbN
cc =+  

     Esta equação admite duas soluções, N* = 0 ou 

.1121 ***

b
N

b
NNb c

c cc

=⇒=⇒=+  

Portanto, os pontos de equilíbrio do modelo 

são, 
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b) Para se determinar o tipo de estabilidade nas 

vizinhanças desses dois pontos de equilíbrio, 

vamos considerar pequenas perturbações nt nas 

vizinhanças desses pontos.  

 Começando com o ponto de equilíbrio N* = 0: 

.0     ;0 11 ++ +=+= tttt nNnN  
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Como c ≥ 2, podemos desprezar o termo nt
c, 

ficando com a equação linear, 

 .21 tt nn =+  

Esta equação nos diz que o ponto N* = 0 é um 

ponto de equilíbrio instável. 

Vamos agora passar para o ponto de equilíbrio N* 

= 1/b: 

.1     ;1
11 ++ +=+= tttt n

b
Nn

b
N  

( )
.

11

22
1

1 c
t

t

t bn

n
bn

b ++

+
=+ +  



Esta equação não pode ser posta na forma, 

,1 tt knn =+  

que nos permitiria, de acordo com os métodos 

apresentados na aula 10, fazer uma análise do 

tipo de estabilidade do ponto N* = 1/b. Isto é uma 

conseqüência do método de linearização que 

estamos usando (substituir Nt+1 por N* + nt+1 e  Nt 

por N* + nt). Este método foi utilizado para tentar 

deixar mais claro para vocês o conceito de 

estabilidade local, mas ele só funciona para casos 

em que a função Nt+1 = f(Nt) tem uma forma 

algébrica simples, sem envolver potenciações ou 

quocientes, como no caso presente. No caso geral 

de uma relação funcional qualquer entre Nt+1 e Nt, 

somente o uso do cálculo permite a determinação 

do tipo de estabilidade de um ponto de equilíbrio. 

Segundo o cálculo, para determinar o tipo de 

estabilidade de um ponto de equilíbrio N*, temos 

que calcular a derivada da função f no ponto N*, 
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Se |m| < 1, o ponto de equilíbrio é estável, Se |m| 

> 1, o ponto de equilíbrio é instável. Não vamos 

calcular essa derivada aqui (isso será mostrado 

em uma aula posterior), vamos apenas dar o seu 

resultado: 
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Logo, a derivada, e, portanto, o tipo de 

estabilidade, depende do parâmetro c. Como 

estamos assumindo que c ≥ 2, temos que:  

i. Se c > 4, o ponto de equilíbrio será instável; 

ii. se 2 ≤ c < 4, o ponto de equilíbrio será 

estável. 

c) No caso em que b = 0,2 e c = 3, a equação torna-

se, 
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Os gráficos de Nt+1 × Nt e de y = x (reta de 45o de 

inclinação) estão mostrados abaixo. 

 
Note que a tangente à curva Nt+1 = f(Nt) no ponto      

em que ela cruza a linha Nt+1 = Nt forma um 

ângulo menor que 45o com a horizontal. Isso quer 

dizer que a derivada de f(Nt) no ponto N* = 1/b, 

que neste caso vale 5, tem módulo menor do que 

1. Logo, o ponto de equilíbrio N* = 1/b é estável. 

Note também que essa derivada é negativa (a reta 

tangente está “caída” para a esquerda), o que 

implica que a convergência para o equilíbrio, a 

partir de uma condição inicial qualquer N0, será 



oscilatória. Isso pode ser visto no gráfico abaixo, 

onde a condição inicial é N0 = 10, a mesma que 

será considerada no item seguinte. 

 
d) O gráfico pedido está dado abaixo. 

Gráfico de N x t segundo o modelo de Hill
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