
Modelo Malthusiano: exemplo genérico no Excel 

 

Agora que você já teve uma introdução ao Excel, vamos 

fazer um exercício em que você vai implementar as 

equações do modelo malthusiano nele. Você vai fazer um 

gráfico da variação do tamanho da população com o 

tempo e verificar como esse gráfico muda quando se 

alteram parâmetros do modelo. 

 

Vamos considerar uma situação em que o número inicial 

de indivíduos na população, N0, é igual a 100. Vamos 

supor que a taxa de fecundidade per capita é b = 1,25 e 

que a taxa de mortalidade per capita é d = 0,50. Isso nos 

dá a seguinte equação para o nosso modelo malthusiano: 

( ) ( ) .75,150,025,1111 tttt NNNdbN =−+=−+=+  

 

Portanto, os valores da taxa de crescimento geométrico R 

e da taxa finita de crescimento λ são, respectivamente, 

75,0=−= dbR    e   .75,11 =+= Rλ  

 



Vamos fazer um gráfico no Excel de maneira que você 

possa visualizar e alterar os valores dos parâmetros b, d e 

R ou λ para ver o efeito sobre a curva de crescimento da 

população. Como sempre, não se esqueça de salvar 

sempre o seu trabalho. 

 

Abra uma planilha nova do Excel. Na célula A1 digite 

“Modelo Malthusiano”. Depois, selecione o número de 

células necessárias para cobrir todo o texto e, clicando 

sobre o botão formatar , selecione células e, depois, 

selecione mesclar células. Escreva na célula A2 

“Considera que as taxas de natalidade e de mortalidade 

per capita são constantes”. Depois, repita o que você fez 

acima para deixar todo o texto em uma única célula. 

 

Vá agora para a célula B3 e escreva “Variáveis”. 

Selecione as células de B3 a E3 e formate as células para 

que esse texto esteja centralizado nelas. Vá para a célula 

F3 e escreva “Constantes”. Selecione as células de F3 a I3 

e formate-as para que o texto fique centralizado nelas.  

 



Vá agora para a célula A4 e escreva “t”. Na célula B4 

escreva “N”. Na célula C4 escreva “Total de nascimentos 

B”. Na célula D4 escreva “Total de mortes D”. Na célula 

E4 escreva “DeltaN”. Na célula F4 escreva “b”. Na célula 

G4 escreva “d”. Na célula H4 escreva “R”. Finalmente, na 

célula I4 escreva “lambda”. 

 

Na célula A5 escreva “0”. Na célula A6 escreva “=A5+1”. 

Selecione a célula A6, clique no seu canto inferior direito 

e arraste até a célula A25. Assim, você gerou intervalos de 

tempo indo de t = 0 até t = 20. 

 

Na célula B5 digite “100”. Na célula F5 digite “1,25” e na 

célula G5 digite “0,50”. Na célula H5 digite “=F5-G5”. 

Na célula I5 digite “=1+H5”. Na célula C5 digite 

“=$F$5*B5”. Na célula D5 digite “=$G$5*B5”. Na célula 

E5 digite “=$H$5*B5”. 

 

Na célula B5 digite “$I$5*B5”. 

 



O que você acabou de fazer foi inserir as variáveis, 

parâmetros e fórmulas para os cálculos do modelo.  

 

Note que quando as fórmulas fazem referência aos 

parâmetros b, d e R foram usados endereços absolutos (do 

tipo $F$5). 

 

Para gerar os resultados do modelo, selecione a célula B6, 

clique sobre o seu canto inferior direito e arraste até a 

célula B25. Selecione agora as células de C5 a E5. Clique 

sobre o canto inferior direito de E5 e arraste tudo até a 

célula E25.  

 

Como você está trabalhando com populações cujos 

valores são números inteiros, selecione as células de C5 a 

E25 e formate os seus valores para que sejam números 

sem casas decimais (arredonde os números).  

 

Se você fez todas as etapas conforme descrito acima, a sua 

planilha do Excel deverá estar parecida com a mostrada 

abaixo. 



Modelo Malthusiano         
Considera que as taxas de natalidade e de mortalidade per capita são constantes   
 Variáveis Constantes  
t N Total de nascimentos B Total de mortes D DeltaN b d R lambda  

0 100 125 50 75 1,25 0,5 0,75 1,75  
1 175 219 88 131      
2 306,25 383 153 230      
3 535,9375 670 268 402      
4 937,8906 1172 469 703      
5 1641,309 2052 821 1231      
6 2872,29 3590 1436 2154      
7 5026,508 6283 2513 3770      
8 8796,388 10995 4398 6597      
9 15393,68 19242 7697 11545      

10 26938,94 33674 13469 20204      
11 47143,14 58929 23572 35357      
12 82500,5 103126 41250 61875      
13 144375,9 180470 72188 108282      
14 252657,8 315822 126329 189493      
15 442151,1 552689 221076 331613      
16 773764,5 967206 386882 580323      
17 1354088 1692610 677044 1015566      
18 2369654 2962067 1184827 1777240      
19 4146894 5183617 2073447 3110170      
20 7257064 9071330 3628532 5442798      

 

Para fazer um gráfico das variáveis do modelo, selecione 

as células de A5 a E25 e siga os passos ensinados na aula 

4. O seu gráfico deverá ficar parecido com o dado abaixo. 
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Estritamente falando, o gráfico acima não está correto, 

pois ele implica que o tamanho da população cresce 

continuamente entre passos de tempo. Na verdade, para 

este modelo de equações de diferenças finitas, o tamanho 

da população permanece constante durante todo um passo 

de tempo t e, instantaneamente, pula para um outro valor 

no passo de tempo seguinte t + 1. Portanto, o gráfico 

deveria se parecer com uma escadinha que vai ficando 

mais e mais inclinada à medida que o tempo passa. Porém, 

isso iria tornar a visualização do crescimento da 

população difícil e vamos aceitar o gráfico do jeito em que 

está como uma boa representação do crescimento da 

população. 

 

Agora que você implementou o modelo, pode começar a 

explorá-lo. Por exemplo, altere os valore dos parâmetros b 

e d e veja o seu efeito sobre o crescimento da população 

(você vai precisar alterar a escala do eixo-y 

adequadamente para poder visualizar o que ocorre).  

 



• Aumente a taxa de fecundidade per capita b, mantendo 

a taxa de mortalidade d constante, e veja o que ocorre. 

• Faça o contrário, aumentando d enquanto b fica 

constante e veja o que ocorre.  

• Altere b e d de maneira que a sua diferença permaneça 

constante e veja o efeito.  

 

Exercícios: Nos exercícios a seguir, retirados do livro de 

Allman e Rhodes, vamos usar o programa genérico que 

acabamos de desenvolver.  

 

1. Nos estágios iniciais de desenvolvimento de um 

embrião de sapo, a divisão celular ocorre a uma taxa 

aproximadamente constante. Suponha que as 

observações indiquem que o número de células dobra a 

cada meia-hora (30 min). 

a. Escreva uma equação modelando esta situação, 

deixando claro quanto vale um incremento na 

unidade de tempo ∆t; 



b. Gere uma tabela e um gráfico dando o número de 

células em função do tempo para as primeiras 10 

horas de desenvolvimento do embrião; 

c. Observações indicam que, após 10 horas, o embrião 

tem aproximadamente 30.000 células. Este valor é 

consistente com a previsão do modelo malthusiano? 

Respostas: 

a. Se o número de embriões dobra a cada meia-hora, 

devemos ter: Nt+1 = 2Nt, onde ∆t = 30 minutos; 

b. Da equação acima, temos que λ = 2. Usando este 

valor no nosso modelo genérico e fazendo apenas o 

gráfico de Nt versus t, temos (note que o número 

inicial de células deve ser 1): 

 

t 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Nt 1 4 16 64 256 1024 4096 16384 65536 262144 1048576 
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c. De acordo com o modelo malthusiano, após 10 

horas (ou 20 intervalos de tempo) o número de 

células deve ser igual a 1.048.576. Porém, as 

observações indicam que o número de células é da 

ordem de 30.000. Isto indica que o modelo só 

consegue reproduzir o que é observado durante os 

primeiros instantes da divisão celular e que ao 

longo das primeiras 10 horas a taxa de divisão 

celular sofre uma redução em relação ao seu valor 

inicial. Esse fenômeno indica que a premissa básica 

do modelo – a de que a taxa de divisão celular é 

constante – não deve ser válida para todo o tempo e 

que um maior entendimento de problema biológico 

deve ser conseguido para que um novo modelo 

matemático possa ser implementado. 

2. Considere o seguinte modelo: Nt+1 = 1,3Nt, N0 = 1. 

Quantas unidades de tempo devem passar para que o 

tamanho da população exceda 10? Exceda 100? Exceda 

1000? Responda às perguntas usando o Excel para 



calcular Nt em função de t e depois tente respondê-las 

analiticamente usando logaritmos. 

Respostas: 

Usando o Excel, temos que os números de passos de 

tempo necessários para que a população ultrapasse 10, 100 

e 1000 são, respectivamente, 9, 18 e 27. Para responder de 

forma analítica, lembremos que, segundo o modelo 

malthusiano, 

0NN t
t λ= . 

No nosso caso,  

t
tN 3,1= . 

Portanto, quando Nt = 10, 

( )
.8,8

3,1log

10log

3,1log3,1log10log3,110

≈=⇒

⇒==⇒=

t

ttt

 

Como t deve ser um inteiro, o primeiro número inteiro 

depois de 8,8 é 9, de maneira que t = 9. 

Repetindo os mesmos passos para Nt = 100 e Nt = 1000, 

temos: 



( )
.186,17

3,1log

100log

3,1log3,1log100log3,1100

=⇒≈=⇒

⇒==⇒=

tt

ttt

 

e 

( )
.273,26

3,1log

1000log

3,1log3,1log1000log3,11000

=⇒≈=⇒

⇒==⇒=

tt

ttt

 

Os três tempos obtidos analiticamente (9, 18 e 27) são 

iguais aos obtidos pelo Excel. 

 

Note que os intervalos de tempo são igualmente espaçados 

(por 9 unidades). Essa é uma característica de uma 

variável que cresce geometricamente: o tempo necessário 

para que haja um crescimento por um fator m é sempre o 

mesmo. Aqui, o tempo necessário para que a população 

cresça por um fator 10 é igual a 9 unidades. 

  

3. Suponha que um experimento com uma população de 

insetos em laboratório resultou nos seguintes dados: 

 

t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nt 100 152 231 336 463 594 704 776 813 830 836 



 

Esses dados são consistentes com um modelo geométrico, 

durante todo o tempo ou apenas para alguma faixa de 

tempo? 

 

Resposta: 

Para saber se os dados podem ser modelados por um 

modelo geométrico, podemos calcular as razões Nt+1/Nt. 

Se elas forem constantes, ou aproximadamente constantes, 

por todo o tempo, os dados poderão ser aproximados por 

um modelo geométrico com λ = Nt+1/Nt, caso contrário 

não.  

 

Os resultados (faça um programa no Excel para calcular as 

razões) mostram que Nt+1/Nt começa valendo 1,52, mas 

decai continuamente em direção a 1. Portanto, os dados 

não podem ser modelados por um modelo malthusiano. 

Isso também pode ser visto com um gráfico de Nt versus t 

gerado pelo Excel (veja abaixo). 
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No entanto, para os primeiros passos de tempo (t = 0, 1, 2, 

3), a razão Nt+1/Nt é aproximadamente igual a 1,5. Sendo 

assim, para esses instantes iniciais os dados podem ser 

bem aproximados por um modelo malthusiano com λ = 

1,5. Isso pode ser visto pelo gráfico abaixo. 
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4. Como os limnologistas e oceanógrafos sabem muito 

bem, a quantidade de luz solar que penetra até 

diferentes profundidades dentro da água pode afetar 

enormemente as comunidades que vivem ali. 

Assumindo que a água tem turbidez uniforme (isto é, 

tem o mesmo valor de turbidez em todos os pontos), a 

quantidade de luz que passa através de uma coluna de 

água de 1 metro de profundidade é proporcional à 

quantidade de luz que entra na coluna.  

a. Explique como essa hipótese leva a um modelo do 

tipo Ld+1 = kLd, onde Ld denota a quantidade de luz 

que penetrou até uma profundidade de d metros; 

b. O parâmetro k tem que estar dentro de que faixa de 

valores para que o modelo faça sentido? 

c. Para k = 0,25 e L0 = 1, faça um gráfico de Ld para d 

= 0, 1, ..., 10; 

d. Você acha que um modelo similar poderia ser 

aplicado para a penetração da luz solar através do 

dossel de uma floresta? Uma hipótese do tipo 

“turbidez uniforme” seria aplicável nesse caso? 

 



Respostas:  

a. Suponha que a quantidade de luz que chega à 

superfície da coluna de água seja L0. Então, pela 

hipótese, a quantidade de luz que penetra até uma 

profundidade de 1 metro é proporcional a L0, 

.0kLLd =  

Agora, pela mesma hipótese, a quantidade de luz 

que penetra por mais um metro, Ld+1, é 

proporcional à quantidade de luz que está passando 

pela profundidade d (a constante de 

proporcionalidade é a mesma). Portanto, 

.1 dd kLL =+  

b. A constante de proporcionalidade k não pode ser 

maior que 1, pois a quantidade luz que penetra por 

1 metro não pode ser maior do que a quantidade de 

luz que entra. Ela também não pode ser negativa, o 

que implicaria uma quantidade de luz negativa (o 

que é impossível!). Portanto, 

0 ≤ k ≤ 1. 



O valor k = 0 implica que a quantidade de luz que  

chega a d + 1 é zero, ou seja, um meio com turbidez 

máxima. Já o valor k = 1 implica que a quantidade 

de luz que chega a d + 1 é igual à quantidade de 

entra por d, o que implica um meio com turbidez 

zero. Isso sugere que a constante k deve ser uma 

constante que dependa das propriedades do meio 

(água) cujo valor caracteriza o seu índice de 

turbidez (procure em livros e na Internet alguma 

informação sobre isso).  

c. O gráfico está dado abaixo, mostrando um 

decaimento exponencial bastante pronunciado 

(após 3 m a quantidade de luz cai a 

aproximadamente zero). 
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d. No caso do dossel de uma floresta provavelmente o 

modelo não seria tão bom, pois não seria muito 

realista supor que o equivalente à turbidez para a 

floresta seria uniforme ao longo da altura das 

árvores. Mas isso iria depender do tipo de floresta. 

Poderia haver uma floresta com um dossel tão 

denso e uniforme, composto de folhas e galhos, por 

alguns metros (ou alguma outra unidade de 

comprimento) que o modelo poderia ser usado. 

Mas, de qualquer modo, à medida que se passa do 

topo de uma floresta para o chão, a densidade de 

folhas e galhos vai ficando cada vez menor e a 

hipótese de uniformidade não seria uma boa 

aproximação. 

 

 

 

 

 



5. A tabela abaixo mostra o crescimento da população dos 

Estados Unidos entre 1920 e 19601. 

Ano População (em milhares) 

1920 106.630 

1925 115.829 

1930 122.988 

1935 127.252 

1940 131.684 

1945 131.976 

1950 151.345 

1955 164.301 

1960 179.990 

 

a. Faça um gráfico desses dados. Você acha que o 

crescimento da população pode ser modelado por 

um modelo malthusiano? Explique por que; 

b. Usando apenas os dados dos anos de 1920 e 1925, 

estime um valor para a taxa finita de crescimento λ 
e veja quão bem um modelo malthusiano com essa 

taxa consegue fitar os dados; 

                                                
1 Os dados foram retirados de Keyfitz, N. e Flieger, W., World Population: an  analysis of vital data. University of 
Chicago Press, Chicago, IL, 1968 (segundo citação no livro de Allman e Rhodes). 



c. Ao invés de estimar λ usando apenas os dados de 

1920 e 1925, use a média das taxas de crescimento 

a cada 5 anos. Um modelo com esse novo valor de 

λ fita melhor os dados do que o modelo do item 

(b)? 

 

Respostas: 

a. O gráfico dos dados está dado abaixo. 
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Claramente, esse gráfico não pode ser bem fitado por 

um modelo geométrico ou exponencial. A população 

cresce durante todo o período, mas a taxa de 

crescimento vai diminuindo (note que a curva está se 

virando para baixo) até mais ou menos 1945. Depois, 

ela passa a crescer rapidamente. Provavelmente, as 



causas da redução na taxa de crescimento até 1945 

foram a grande depressão da década de 1930 e a II 

Guerra Mundial. Em particular, o crescimento 

praticamente nulo entre 1940 e 1945 é certamente 

devido à guerra. O rápido crescimento após 1945 é 

conhecido como baby boom.  

b. e c. A taxa de crescimento entre 1920 e 1925 é λ1 = 

(115.829)/(106.630) = 1,086. Portanto, um modelo 

baseado nesse valor seria Nt+1 = 1,086Nt. Já a média 

das taxas de crescimento de 5 em 5 anos entre 1920 e 

1960 é λ2 = 1,068, de maneira que um modelo 

baseado nessa taxa seria Nt+1 = 1,068Nt. O gráfico 

abaixo mostra como os dois modelos se comparam 

com os dados reais. O primeiro modelo é uma 

aproximação muito pobre, superestimando 

grosseiramente o valor da população. O segundo 

modelo é um pouco melhor, mas ele não captura as 

variações no crescimento. Em particular, ele fita 

muito mal os dados do período da guerra. Não é 

possível encontrar um modelo mathusiano que fite 

bem esses dados. 
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