
Exemplos de Aplicações das Funções Exponencial e 

Logarítmica em Biologia (com uma introdução às 

equações diferenciais) 

 

Vejamos o seguinte exemplo retirado do livro de Kaplan e 

Glass (veja a bibliografia fornecida na primeira aula): 

 

Um estudante de biologia molecular está realizando um 

experimento usando adenosina trifosfato (ATP) 

radioativo. O isótopo radioativo é o P32, que tem uma 

meia-vida de 14 dias. Disseram ao estudante que ele tem 

que terminar seu experimento dentro de 4 semanas, antes 

que a maior parte do isótopo decaia.  

 

No laboratório, o ATP fica armazenado em um freezer a 

uma temperatura de – 20o C. O estudante acredita 

(incorretamente) que o radioisótopo irá durar mais se o 

ATP for colocado em um freezer a – 70o C. Para testar sua 

hipótese, ele toma 1 µl de ATP, contendo 

aproximadamente 10 µcuries de P32, e o coloca num 

freezer a – 70o C.  



O estudante mantém o resto da reserva de ATP do 

laboratório (24 µl, contendo aproximadamente 240 

µcuries de P32) no freezer a – 20o C.  

 

O estudante faz contagens diárias da atividade radioativa, 

contando o número de decaimentos radioativos de cada 

uma das duas amostras por um minuto a cada dia. Após 

quatro semanas, suas medidas indicam claramente que a 

amostra que ficou armazenada a – 20o C apresentou um 

número bem maior de contagens de decaimentos do que a 

amostra que ficou armazenada a – 70o C (veja o gráfico 

levantado pelo estudante abaixo). 

Medidas diárias de atividade radioativa
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Como cada contagem representa o decaimento de um 

átomo de P32, o estudante conclui que a amostra que está 

armazenada a – 20o C está decaindo mais rapidamente que 

a amostra que está armazenada a – 70o C. 

 

O estudante procura seu orientador, mostra-lhe o gráfico e 

lhe diz que ele fornece evidências de que uma diminuição 

da temperatura reduz o decaimento radioativo.  

 

O orientador observa os gráficos com interesse por uns 

minutos e então diz que os gráficos mostram que a meia-

vida do isótopo não depende da temperatura. O orientador 

então fala ao aluno: lembre-se de que a taxa de 

decaimento radioativo é proporcional à quantidade de P32 

na amostra. Portanto, o motivo pelo qual a taxa de 

decaimento é maior para a amostra que está a uma 

temperatura mais alta é porque essa amostra tem mais P32. 

 

Este exemplo ilustra um importante exemplo natural de 

ocorrência de uma lei exponencial.  



Os átomos de elementos radioativos são instáveis e 

espontaneamente se desintegram, decaindo em novos 

elementos e emitindo radioatividade (partículas ou 

radiação eletromagnética). 

 

A descrição matemática desse fenômeno é muito 

semelhante à usada para descrever o crescimento de uma 

população segundo o modelo malthusiano. Tanto num 

caso como no outro, a taxa de variação do número de 

elementos (indivíduos ou isótopos) é proporcional ao 

número de elementos existente, 

.N
dt
dN

∝  

A diferença é que no caso de uma população de 

indivíduos a constante de proporcionalidade é positiva 

(lembre-se da constante r da aula 6), enquanto que no caso 

do decaimento radioativo a constante de 

proporcionalidade é negativa, 

.kN
dt
dN

−=  



Isto se explica porque a massa de átomos radioativos está 

diminuindo, transformando-se em outros elementos. 

 

Nesta equação, a taxa de variação de N(t) é a derivada, 

dN/dt, e k é a constante de proporcionalidade, chamada de 

constante de degradação. 

 

A equação acima é um exemplo de uma equação 

diferencial. Uma equação diferencial é uma equação em 

que aparece a derivada da variável. Existem muitos tipos 

de equações diferenciais e seriam necessários outros 

cursos para tratar delas. 

 

Uma equação do tipo, 

,kx
dt
dx

=  

onde k pode ser negativo ou positivo, é chamado na 

literatura matemática de equação diferencial ordinária de 

primeira ordem para uma única variável.  

 



O termo “primeira ordem” é usado para indicar que a 

derivada que aparece na equação é uma derivada de 

primeira ordem (dx/dt) e não uma derivada de ordem 

superior (como d2x/dt2 por exemplo).  

 

O termos “ordinária” indica que não existem derivadas 

parciais na equação. Derivadas parciais são usadas 

quando x depende de mais de uma variável (por exemplo, 

do espaço e do tempo). Elas são indicadas por um “d 

redondo”, por exemplo, se uma grandeza u depende de 

uma variável espacial x e do tempo t ela tem duas taxas de 

variação: uma no espaço, xu ∂∂ / , e outra no tempo, 

. tu ∂∂ /

 

Equações diferenciais que envolvem derivadas parciais 

são chamadas de equações diferenciais parciais e são 

usadas para descrever fenômenos como difusão, 

escoamento de fluidos e propagação de ondas (todos 

muito importantes em biologia).  

 



Finalmente, o termo “para uma única variável” indica que 

a equação envolve apenas uma única variável x (um 

exemplo de caso com duas variáveis seria um em que 

estivéssemos modelando duas populações, digamos 

predadores x(t) e presas y(t)). 

 

Equações diferenciais como 

,kx
dt
dx

=  

são, em geral, usadas para modelar processos de 

crescimento ou decaimento. Se  então a 

quantidade x está crescendo. Se 

,0/ >dtdx

,0/ <dtdx  então a 

quantidade x está crescendo. E se  então a 

variável x permanece constante.  

,0/ =dtdx

 

Quando x permanece constante em um dado valor x0, 

dizemos que x está em um ponto fixo. A terminologia é a 

mesma que a adotada para descrever os estados de um 

modelo em que o tempo é tratado como uma variável 

discreta, xt+1 = f(xt).  



No caso de um modelo de tempo discreto, a condição para 

a existência de um ponto fixo é xt = f(xt); e no caso de um 

modelo de tempo contínuo, a condição é  .0/ =dtdx

 

Antes de analisarmos a solução da equação diferencial 

, vamos analisar uma equação mais simples, 

dada por, 

kxdtdx =/

,q
dt
dx

−=  

onde q é uma constante. Esta equação pode ser usada, por 

exemplo, para modelar um caso em que x descreve a 

quantidade de água em uma piscina que está sendo 

esvaziada por uma bomba que remove uma quantidade 

constante q de litros de água por minuto.  

 

Para resolver esta equação, lembremos que a antiderivada 

de uma constante –q é a função –qt + C, onde C é uma 

constante qualquer (faça um teste para verificar se esta 

função realmente satisfaz a equação diferencial, tomando 

a sua derivada em relação a t).  

 



Para determinar o valor de C é preciso estipular um valor 

inicial para a quantidade de água na piscina, x(0) = L 

litros. Então, a equação x(t) = –qt + C quando t = 0 deve 

valer L. Para que isso aconteça a constante C deve ser 

igual a L. Logo, a solução da equação é, 

.)( Lqttx +−=  

Esta solução indica que o volume de água na piscina decai 

linearmente. Poderíamos ter um caso similar sem o sinal 

de menos multiplicando a constante q. Este seria um 

modelo para o enchimento de uma piscina inicialmente 

vazia por uma bomba que joga q litros de água por 

minuto. A solução para esse caso também seria uma 

função linear, 
).0)0( caso neste que (note     )( == xqttx  

 

Nota: para alunos com maior curiosidade matemática, o 

método mais adequado para se resolver uma equação 

como a acima é o chamado método de separação de 

variáveis: reescreva a equação de maneira a deixar tudo o 

que depende da variável x de um lado do sinal de igual e 

tudo o que depende da variável t do outro lado, 



.qdtdx −=  

Agora, tome a integral dos dois lados da igualdade usando 

os limites 0 e t, 

⇒−=−⇒−= ∫∫ qtxtxqdtdx
ttx

x

)0()(
0

)(

)0(
 

.)0()( qtxtx −=⇒  

Vamos agora tentar resolver a equação diferencial para o 

decaimento radioativo apresentada no início da aula, 

.kN
dt
dN

−=  

Relembrando, esta é uma equação que descreve um 

processo em que a taxa de variação da quantidade N é 

proporcional à quantidade de N presente. Supondo que k é 

positiva, o sinal de menos indica que a taxa de variação de 

N é negativa, isto é, N decresce no tempo. Se o sinal fosse 

de mais, a taxa de variação de N seria positiva e N 

cresceria no tempo. 

 

Já vimos, na aula passada, que a solução dessa equação 

deve ser uma função exponencial, pois a função cuja 

derivada é igual a ela própria é a exponencial. 



Porém, vamos aqui usar o método de separação de 

variáveis acompanhado de integração apresentado no 

exemplo anterior. Multiplicando os dois lados da equação 

por x
dt

 obtemos 

.kdt
x

dx
−=  

Integrando em ambos os lados de 0 a t, 

Lembrando que a integral de 1/x é o logaritmo natural de 
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Fazendo e elevado a cada um dos lados da igualdade 

acima, 

.)0()(
)0(
)( ktkt extxe

x
tx −− =⇒=  

Nesta equação, x(0) é o valor inicial de x.  



Ela indica que o valor de x decai exponencialmente no 

tempo a partir de um valor inicial x(0). A taxa de 

decaimento é governada pela constante k.  

 

Em situações práticas, teremos um conjunto de dados e 

estaremos interessados em encontrar uma função para fitar 

os dados. Em muitos casos, a função usada para fitar os 

dados será uma função exponencial. Então, será preciso 

determinar o valor da constante k. 


