
Modelos Não-Lineares 

 

O modelo malthusiano prevê que o crescimento 

populacional é exponencial. Entretanto, essa predição não 

pode ser válida por um tempo muito longo. As funções 

exponenciais crescem muito rapidamente e sem limites e, 

se o crescimento de uma população for sempre 

exponencial, cedo ou tarde o número de indivíduos na 

população vai ser maior do que o número de átomos no 

universo.  

 

Portanto, o modelo malthusiano está deixando escapar 

algum elemento importante para a modelagem de 

populações verdadeiras. Devemos rever as hipóteses 

usadas na construção do modelo malthusiano. 

 

A principal falha do modelo malthusiano é que ele assume 

que as taxas de natalidade e de mortalidade são constantes 

independentemente do tamanho da população.  

 



Na realidade, espera-se que quando uma população fique 

muito grande a sua taxa de mortalidade cresça e a sua taxa 

de natalidade se reduza. Qual o efeito que isso teria sobre 

a taxa finita de crescimento λ? 

 

A taxa finita de crescimento λ é dada por, 
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de maneira que se b diminui e d cresce o valor de λ deve 

diminuir. 

 

Portanto, devemos modificar de alguma forma o modelo 

malthusiano para fazer com que a taxa de crescimento 

dependa do tamanho da população: 
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E essa dependência tem que ser tal que quando N cresce, λ 

diminui. 



Para desenvolvermos um modelo melhor, é mais fácil nos 

concentramos na quantidade, 
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que nos dá a variação no tamanho da população em uma 

unidade de tempo dividida pelo tamanho da população, 

chamada de taxa de crescimento per capita por unidade de 

tempo. 

 

Para pequenos valores de N, a taxa de crescimento per 

capita deve ser grande, pois imaginamos uma população 

com muitos recursos disponíveis no seu meio-ambiente 

para permitir seu crescimento. 

 

Por outro lado, para grandes valores de N a taxa de 

crescimento per capita deve ser pequena, pois os 

indivíduos competem entre si por comida e espaço.  

 

Para valores ainda maiores de N, a taxa de crescimento 

per capita deve ser negativa, o que significa que a 

população começa a diminuir de tamanho. 



Com base no que foi discutido, podemos supor que 

NN∆ , como uma função de N, seja uma função 

decrescente, como, por exemplo, a mostrada na figura 

abaixo. 

 
No entanto, no espírito de sempre escolhermos a versão 

mais simples de um dado modelo, vamos supor que o 

decaimento de NN∆  em função de N seja do tipo linear, 

como na figura abaixo, 

 



Notemos que, para o modelo malthusiano,  
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de maneira que o gráfico de NN∆  em função de N para 

esse modelo seria uma reta paralela ao eixo horizontal 

(indicando que NN∆  não varia com N). 

 

Como agora estamos propondo uma dependência linear de 

NN∆  contra N, a fórmula que expressa essa dependência 

deve ser do tipo, 
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onde m e a são constantes. Olhando para o gráfico acima, 

vemos que m, o coeficiente angular, deve ser negativo e a, 

o coeficiente linear, deve ser positivo. 

 

Para determinar m e a em termos das constantes R e K 

definidas pelo gráfico, vemos que, quando N = 0,  
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Já quando 0=
∆
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Podemos, então, escrever a equação proposta para NN∆  

em função de N como, 
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Notem que tanto R como K devem ser constantes 

positivas. 

 

Podemos reescrever a equação acima na forma de uma 

equação de diferenças finitas, 
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Multiplicando ambos os lados por N, 
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Escrevendo agora ,1 tt NNN −=∆ +  
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o que implica que a nossa equação de diferenças finitas 

para este caso é, 
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Um modelo que obedeça a uma equação como a acima é 

chamado de modelo logístico discreto. 

 

Note que este modelo é não-linear, pois Nt+1 é uma 

função quadrática de Nt (isto é, depende de Nt
2). 

 

Equações não-lineares aparecem com muita freqüência em 

modelos de sistemas biológicos e é importante que 

biólogos saibam lidar com elas. 

 

Os parâmetros K e R podem ser interpretados em termos 

biológicos (observe o gráfico de NN∆  versus N). 

 

Em primeiro lugar, vemos que se N < K, então NN∆ > 0. 

Com uma taxa de crescimento per capita positiva, a 

população crescerá. Por outro lado, se N > K, então 

NN∆ < 0. Com uma taxa de crescimento per capita 

negativa, a população diminuirá. 



Portanto, K é um valor crítico para o tamanho N da 

população. Enquanto N for menor do que K a população 

crescerá, mas quando N for maior do que K a população 

diminuirá.  

 

O parâmetro K é chamado de capacidade de 

carregamento do ambiente, pois ele representa o número 

máximo de indivíduos que o ambiente pode suportar (ou 

carregar) por um longo tempo. 

 

Já quando a população é pequena (isto é, quando N é 

muito menor do que K), o fator ( )KNt−1  na equação do 

modelo logístico fica muito próximo de 1. Então, 

podemos aproximar o modelo logístico nesse caso por, 

( ) .11 tt NRN +≈+  

Comparando esta equação com a equação para o modelo 

malthusiano, vemos que R desempenha o mesmo papel 

que a constante de crescimento finita, R = b − d, naquele 

caso. 

 



Portanto, o parâmetro R no modelo logístico reflete a 

maneira como a população irá variar (em função de 

nascimentos menos mortes per capita) quando a 

população está muito abaixo da capacidade de 

carregamento.  

 

Podemos continuar chamando o parâmetro R de taxa de 

crescimento finita, desde que fique bem claro que ele só 

pode ser interpretado dessa forma quando a população é 

muito pequena.  

 

Para analisar o modelo logístico discreto, nosso primeiro 

passo é escolher valores para os parâmetros R e K e para o 

tamanho inicial da população N0, e implementar o modelo 

no Excel para ver o que acontece com a população no 

futuro. 

 

Por exemplo, para R = 0,75, K = 50 e N0 = 1, temos o 

seguinte gráfico (agora não será mais necessário explicar 

de forma detalhada como fazer um gráfico no Excel): 
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Os valores da população estão dados na tabela abaixo: 

t Nt 
0 1
1 1,735
2 2,991097
3 5,100219
4 8,5352
5 13,84386
6 21,35196
7 30,52734
8 39,44407
9 45,6896

10 48,64371
11 49,63333
12 49,90632
13 49,97645
14 49,9941
15 49,99853
16 49,99963
17 49,99991
18 49,99998
19 49,99999
20 50
21 50
22 50
23 50
24 50
25 50
26 50
27 50
28 50
29 50
30 50



Note que, desta vez, os valores de Nt não foram 

arredondados. Isso porque, muitas vezes, medimos o 

tamanho de uma população em milhares, ou milhões de 

indivíduos (por exemplo, o valor inicial N0 = 1 poderia ser 

1 milhão de indivíduos), de maneira que não há 

necessidade de arredondar os valores. Isso é ainda mais 

válido quando se mede a quantidade de certas espécies 

não por número de indivíduos, mas por massa, como 

toneladas, por exemplo. 

 

Pelo gráfico ou pela tabela, vemos que o tamanho da 

população cresce continuamente em direção à capacidade 

de carregamento de 50, conforme esperado. 

 

No princípio, o crescimento da população é lento, 

indicado pela pequena inclinação (ou derivada) da curva 

para t pequeno. Depois, o crescimento se acelera (a 

tangente à curva fica quase vertical) e, finalmente, ele se 

desacelera novamente até atingir o valor estacionário de 

50. 

 



A curva de crescimento da população tem uma forma 

chamada de sigmóide (ou em forma de s) na literatura, que 

é uma forma característica de crescimento biológico 

observada experimentalmente. 

 

A solução para o modelo logístico mostrada acima, obtida 

numericamente com o Excel, permite visualizar a 

comportamento da população ao longo do tempo. Isto 

também pode ser feito no caso do modelo malthusiano.  

 

Porém, no caso do modelo malthusiano, além da solução 

numérica obtida com o Excel, foi também possível 

resolver a equação de diferenças finitas de forma analítica 

para se obter uma expressão para Nt em função de N0, para 

qualquer t.  

 

No caso do modelo logístico isso não é mais possível, 

portanto perde-se a capacidade de encontrar uma solução 

matemática geral para o modelo, pelo menos de maneira 

tão simples como no caso do modelo malthusiano. 

 



Por exemplo, se quisermos saber o tamanho da população 

para um tempo qualquer, digamos t = 100, teremos que 

gerar uma tabela com 100 entradas no Excel. 

 

Isso tem que ser encarado como um fato da vida. Os 

modelos não-lineares, apesar de serem mais realistas do 

ponto de vista biológico, em geral não possuem soluções 

que possam ser expressas por fórmulas matemáticas 

explícitas. 

 

Ao invés de buscar soluções analíticas para os modelos 

não-lineares, o que se faz é usar técnicas gráficas e 

simulações numéricas no computador (como as feitas no 

Excel) para se ter uma idéia dos comportamentos dos 

modelos. 

 

A técnica gráfica mais básica para se entender um modelo 

não-linear é a chamada de cobwebbing. 

 

Para ilustrá-la, é melhor usar um exemplo. Consideremos 

novamente o modelo do exemplo anterior, 
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Para resolver, ou iterar, essa equação pelo método de 

cobwebbing, devemos fazer o seguinte (tente fazer isso na 

mão, com um papel de gráfico): 

 

1. Primeiramente, deve-se fazer o gráfico da função Nt+1 

versus Nt. Para tal, chame Nt+1 de y e Nt de x. A função 

resultante é .
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xxy  O gráfico dessa função 

pode ser feito com o uso de uma calculadora ou do 

Excel, tomando-se vários valores para a variável x (não 

necessariamente inteiros) e calculando-se os valores 

correspondentes de y. O gráfico dessa função desenhado 

em um papel de gráfico seria algo parecido com o 

mostrado a seguir. 
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2. Em seguida, tome o valor de N0, que no nosso caso é 1, 

e desenhe uma linha vertical indo de N0 até a curva, 

como mostrado abaixo. A coordenada-y do ponto em 

que essa linha vertical toca a curva (indicado na figura 

abaixo) dá o valor de N1. 

 



3. Tome o valor de N1, localize-o sobre o eixo horizontal e 

trace uma outra linha vertical indo dele até a curva. A 

coordenada-y desse ponto dará o valor de N2. Seguindo 

esse procedimento, pode-se obter todos os valores de Nt. 

4. Existe uma maneira mais inteligente se fazer isso. Para 

tal, desenhe no mesmo gráfico em que foi feita a função 

de Nt+1 versus Nt o gráfico da função identidade Nt+1 = 

Nt. Esse gráfico dá uma linha reta com inclinação de 

45o. Então, depois que você achar o ponto em que a 

linha vertical que sai de N0 cruza a curva de Nt+1 versus 

Nt, desenhe uma linha horizontal indo desse ponto até a 

reta para Nt+1 = Nt. O ponto onde essa linha horizontal 

cruza a reta para Nt+1 = Nt determina o valor de N1 e é o 

ponto de onde você deve traçar a próxima linha vertical 

para determinar N2. A figura abaixo mostra o resultado 

desse procedimento para algumas iterações (note que a 

escala do eixo-x foi reduzida para permitir maior 

visibilidade). 



 
 

Uma visão do resultado do método de cobwebbing 

aplicado a partir de N0 = 1 até o fim é dada a seguir. 

 

 



Esta figura deve deixar claro que se a população inicial 

tiver qualquer valor N0 entre 0 e a capacidade de 

carregamento K = 50, então o modelo fornecerá uma 

população que cresce continuamente em direção à 

capacidade de carregamento. 

 

E se o valor inicial da população for maior que a 

capacidade de carregamento K = 50? 

 

Aplicando o método de cobwebbing, vemos que sempre 

que o valor de N0 for maior do que 50, ocorre um imediato 

decréscimo no tamanho da população. Esse decréscimo 

pode ser em direção ao valor da capacidade de 

carregamento K = 50, ou pode levar a população a um 

valor menor do que K. Neste segundo caso, assim que a 

população fica menor do que K = 50 ela começa a crescer 

em direção a K.  

 

Esses dois casos estão ilustrados pelas figuras a seguir. 

 

 



 

 
 

Se, em algum momento durante essas iterações, o valor da 

população ficar negativo, devemos interpretar esse 

resultado como indicando que a população foi extinta.  


