
Modelo Malthusiano: exemplo 1. 

 

Suponha que uma certa espécie de inseto tenha um ciclo 

de vida muito rígido: cada fêmea põe 200 ovos e depois 

todas as fêmeas adultas morrem. Após a chocagem dos 

ovos, apenas 3% sobrevivem para se tornar fêmeas 

adultas, sendo que o resto morre ou são machos.  

 

Para escrever uma equação de diferenças finitas para a 

população de fêmeas, vamos medir t em gerações. Pelos 

dados do exemplo, a taxa de mortalidade de fêmeas é d = 

1 (todas as fêmeas morrem ao final de uma unidade de 

tempo), enquanto que a taxa de fecundidade per capita de 

fêmeas é b = 0,03(200) = 6. Logo, a nossa equação será: 
( ) ( ) .616111 tttt NNNdbN =−+=−+=+  

 

Pergunta: Segundo o modelo, a população vai crescer ou 

diminuir com o tempo? 

 



Para responder à pergunta, devemos analisar o valor do 

parâmetro λ (a taxa finita de crescimento). No nosso caso, 

λ = 6.  

 

Observando a equação, notamos que podem haver três 

tipos de comportamentos diferentes para a solução da 

equação, dependendo do valor de λ: 

 

Decaimento: Se 0 < λ < 1 ⇒ Nt+1 < Nt. Isto quer dizer que 

o tamanho da população a cada geração será menor que o 

tamanho da população na geração anterior. A população 

diminui com o tempo. O gráfico abaixo mostra um 

exemplo disso para o caso em que λ = 0,9 e N0 = 1000. 

 

Exemplo: lambda = 0,9
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Note que eventualmente o valor de Nt chega a zero, 

indicando que a população torna-se extinta.  

 

Crescimento: Se λ > 1 ⇒ Nt+1 > Nt. Isto quer dizer que o 

tamanho da população a cada geração será maior que o 

tamanho da população na geração anterior. A população 

aumenta com o tempo. O gráfico abaixo mostra um 

exemplo disso para o caso em que λ = 1,1 e N0 = 1000. 

 

Exemplo: lambda = 1,1
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Note que o tamanho da população cresce sem limite de 

geração para geração. Dizemos que o tamanho da 

população explode em direção ao infinito (∞). 

 

Estado Estacionário: Quando λ = 1 ⇒ Nt+1 = Nt. Isto 

quer dizer que o tamanho da população permanece 

constante a cada geração. Esta é uma solução muito 

particular da nossa equação, pois ocorre apenas para um 

único e exato valor de λ, enquanto que os outros dois tipos 

de solução (decaimento e crescimento) podem ocorrer 

para uma faixa de valores de λ. O gráfico abaixo mostra 

um exemplo disso para o caso em que λ = 1 e N0 = 1000. 

 

Exemplo: lambda = 1
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Este tipo de comportamento em que o tamanho da 

população permanece constante ao longo do tempo é 

chamado de estado estacionário.  

 

Agora podemos responder à pergunta. Como no caso do 

exemplo λ = 6, que é um número maior que zero, a 

população cresce. Podemos ver isso pelo gráfico a seguir, 

onde λ = 6 e N0 = 1000. 

Exemplo: lambda = 6
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Observe que neste caso, como λ = 6 é bem maior do que 

1, a explosão em direção ao infinito acontece de maneira 

bem mais rápida do que no exemplo anterior.  



Note que a própria escala do eixo vertical (eixo-y) teve 

que ser alterada para que fosse possível visualizar alguns 

pontos do gráfico (o valor inicial N0 = 1000 nem é visível 

na escala do gráfico, confundido-se com zero).  

 

Mais tarde veremos uma maneira mais conveniente de se 

definir a escala do eixo-y para que seja possível desenhar 

um gráfico com mais pontos (isto é, mais gerações). 

 

Pergunta: Qual é a condição para que a população 

permaneça no estado estacionário? 

 

O estado estacionário é a situação em que o tamanho de 

população permanece constante ao longo das gerações. 

Vimos acima que ele só ocorre para um único valor de λ, 

que é λ = 1. 

 

Temos que, 

.011 dbdbdb =⇒=−⇒=−+=λ  

 



Portanto, a condição para que exista um estado 

estacionário na população de fêmeas é a de que as taxas de 

fecundidade e de mortalidade per capita de fêmeas sejam 

iguais. 

 

Você deve estar se perguntando por que os machos foram 

ignorados neste modelo. Isto é um exemplo de 

simplificação de um modelo, conforme mencionado nas 

aulas passadas.  

 

A hipótese implícita nesta simplificação é a de que, para 

essa espécie de insetos, o número exato de machos tem 

pouco efeito sobre o crescimento da população.  

 

Pode ser que se saiba que o número de machos seja 

sempre aproximadamente igual ao número de fêmeas, de 

maneira que basta conhecer o número de fêmeas para se 

ter a população total (2x o número de fêmeas). 

 

Ou pode ser que pouco importa se o tamanho da 

população de machos é maior ou menor do que o tamanho 



da população de fêmeas, desde que se saiba que o número 

de machos é sempre suficiente para manter a população de 

fêmeas se reproduzindo do mesmo jeito. 

 

Tanto num caso como no outro, a população de fêmeas é 

que é importante para se determinar o comportamento de 

longo termo da população de insetos. 

 

Você também poderia perguntar por que o modelo não 

leva em consideração outros fatores que afetam a 

população de insetos. Por exemplo, pássaros comem 

insetos e, portanto, a população de insetos deve depender 

do tamanho da população de pássaros. E a população de 

pássaros, por sua vez, depende de uma série de outros 

fatores do ecossistema.  

 

Se quiséssemos fazer um modelo que considerasse todos 

os possíveis fatores que afetam a população de insetos, 

muito provavelmente não conseguiríamos ir muito longe.  

 



Portanto, decidiu-se começar por este modelo simplificado 

em que o tamanho da população de fêmeas em uma 

geração t + 1 depende apenas do tamanho da população de 

fêmeas na geração t.  

 

Agora que já vimos um exemplo de uma equação de 

diferenças finitas, podemos tentar definir de uma maneira 

matematicamente mais rigorosa o que é uma equação de 

diferenças finitas. 

 

Uma equação de diferenças finitas é uma fórmula que 

expressa valores de alguma quantidade Q em termos de 

valores anteriores de Q, sendo que o tempo é medido em 

intervalos discretos (isto é, pulando de uma unidade em 

uma unidade, por exemplo, 1 dia, 2 dias etc).  

 

Uma equação de diferenças finitas pode ser escrita como, 

( ),1 tt QfQ =+  

onde f(x) é uma função qualquer.  



Qt costuma ser chamado de estado do sistema no instante t 

e a evolução temporal de Qt, isto é, a maneira como ele 

varia no tempo é chamada de dinâmica do sistema. 

 

No caso do modelo malthusiano, 

,1 tt NN λ=+  

a função f(x) é uma função linear: 

.)( xxf λ=  

Por causa disso, o modelo malthusiano é chamado pelos 

matemáticos de modelo linear.  

 

Se a função f(x) não fosse linear, por exemplo, uma 

função quadrática, 

,)( 2xxf λ=  

de maneira que, 

( ) ,2
1 tt NN λ=+  

teríamos um modelo não-linear. 

 

Este é um ponto para se tomar cuidado: embora a solução 

do modelo malthusiano seja uma progressão geométrica 



(um crescimento exponencial), o modelo é chamado de 

linear, por causa da forma da equação.  

 

Vamos dedicar boa parte deste curso ao estudo de 

equações de diferenças finitas. Quando se usa equações de 

diferenças finitas para modelar sistemas naturais, em geral 

há dois problemas com os quais temos que nos deparar: 

 

(1) Como encontrar uma equação de diferenças finitas 

apropriada para modelar uma dada situação? Em 

geral, aprende-se a modelar com equações de 

diferenças finitas pelo estudo de modelos desse tipo 

desenvolvidos por outros. Mesmo assim, quando se 

tem que encarar um problema completamente novo 

costuma ser difícil encontrar um bom conjunto de 

equações de diferenças finitas para modelá-lo. 

(2) Como fazer para entender os resultados fornecidos 

por um modelo de equações de diferenças finitas? 

Isto também não é uma tarefa fácil e, em geral, não 

se consegue encontrar uma solução para as 

equações do modelo de forma explícita como no 



caso do modelo malthusiano. Em geral, o que se 

consegue fazer é organizar as possíveis soluções 

em classes com comportamentos típicos. Isso é 

uma espécie de taxonomia das soluções das 

equações do modelo. 

 

Por exemplo, no exemplo desta aula vimos que o 

modelo malthusiano possui três tipos diferentes de 

soluções possíveis: decaimento, crescimento e estado 

estacionário. Vimos também que o que determina se o 

comportamento da solução vai ser de um tipo ou de 

outro é o valor do parâmetro λ: Se λ < 1 teremos um 

decaimento, se λ = 1 teremos um estado estacionário, e 

se λ > 1 teremos um crescimento. 

 

Portanto, mesmo que não fosse possível obter uma 

forma explícita para Nt+1 em função de Nt, o 

conhecimento do valor de λ já seria suficiente para que 

se pudesse ter uma idéia qualitativa de como a 

população de fêmeas se comportará ao longo do tempo, 

o que muitas vezes já é um conhecimento muito útil. 



Dizemos que esse tipo de conhecimento corresponde a 

se obter um estudo qualitativo das soluções do modelo e 

existe todo um campo da matemática dedicado ao 

estudo qualitativo das soluções de equações. 

 

 


