
Analisando Modelos Não-Lineares 

 

Ao contrário do modelo linear, que produz sempre uma 

variação exponencial1, os modelos não-lineares – como o 

modelo logístico discreto – podem produzir uma grande 

variedade de comportamentos complicados. Isso foi 

notado durante os exercícios realizados na aula passada. 

 

Nesta aula, vamos dar uma olhada em alguns desses 

diferentes tipos de comportamento e desenvolver algumas 

ferramentas simples para estudá-los. 

 

Uma das primeiras coisas que vocês devem ter notado nos 

exemplos estudados até o momento é que, em alguns 

casos, independentemente do valor inicial da população, 

após vários passos de tempo, o comportamento dinâmico 

da população parece se estabilizar em um padrão. 

 

                                                 
1 Lembre, porém, do estudo para R < 0 feito no Primeiro Projeto Computacional, onde você viu que, para R negativo, 
pode haver três comportamentos: decaimento exponencial oscilante, crescimento exponencial oscilante e oscilação 
estável entre dois valores de N.  



Porém, o comportamento dinâmico durante os primeiros 

passos de tempo parece não oferecer qualquer indicação 

sobre o que vai acontecer a longo prazo com a população. 

 

Por exemplo, tomemos o modelo logístico, 
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com diferentes valores iniciais da população, 

N0 = 1, 2, 3, 5, 7, 9 e 10. 

Um gráfico dando as evoluções temporais do modelo para 

cada um desses valores iniciais está dado abaixo. 

Comportamentos do modelo para diferentes 
valores de N0

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

-1 1 3 5 7 9 11 13 15

t

N

Nt_1
Nt_2
Nt_3
Nt_5
Nt_7
Nt_9
Nt_10

 
Observe que, durante as primeiras iterações, uma variação 

de ∆t = 1 produz variações relativamente grandes em N. 



Além disso, observando a variação de Nt durante os 

primeiros passos de tempo – digamos, os primeiros 3 ou 5 

passos, dependendo do valor inicial –, não é óbvio prever 

para onde o valor da população está indo. 

 

Porém, após alguns passos de tempo, o valor da população 

atinge o valor da capacidade de carregamento, K = 10, e 

permanece nesse valor indefinidamente. 

 

O nome dado ao comportamento inicial de um sistema 

dinâmico antes que ele atinja um padrão estável é 

comportamento transiente, ou simplesmente transiente. 

 

Para fazer uma analogia com outra área, pense num 

processo de aprendizado, por exemplo, da fala. Depois 

que a criança aprende a falar corretamente, ela apresenta 

um padrão estável de discurso, com variações muito 

pequenas. Mas enquanto ela está aprendendo ela pode 

apresentar variações muito grandes na sua fala, emitindo 

sons ininteligíveis, balbucios etc. Esse seria o estágio 

transiente que antecede a chegada ao padrão final.    



Normalmente, não se dá muita importância ao transiente e 

prefere-se estudar os chamados comportamentos 

assintóticos. Um comportamento assintótico é aquele para 

o qual um sistema tende para um tempo muito grande no 

futuro (por exemplo, um padrão de discurso estável para 

uma criança que já aprendeu a falar corretamente).  

 

Porém, isso não quer dizer que os comportamentos 

transientes não são importantes.  

 

Num caso real, uma população pode sofrer tantas 

perturbações e interrupções no seu processo de 

crescimento que ela pode ficar sempre sendo mandada de 

volta para um estado transiente e nunca atingir um padrão 

assintótico estável (imagine uma criança pequena que é 

mantida sempre em contato com outras crianças pequenas, 

tendo um contato mínimo com adultos). 

 

Em geral, no entanto, o que se quer saber sobre um dado 

sistema é o seu comportamento assintótico (a longo 

prazo).  



A razão para isso é que, na maioria dos casos, supõe-se 

que o sistema sendo estudado não sofreu perturbações 

significativas por um tempo suficiente para que os 

comportamentos transientes tenham todos desaparecido. 

 

Em geral (mas nem sempre), os comportamentos 

assintóticos são independentes dos valores iniciais. O 

modelo logístico do gráfico anterior é um exemplo disso. 

Independentemente do valor inicial da população, ela 

sempre tende para o valor final dado pela capacidade de 

carregamento K = 10. 

 

Você deve ter notado o caso em que o valor inicial da 

população era N0 = 10. O que aconteceu com o 

comportamento da população nesse caso? Ela sempre 

ficou com o mesmo valor: Nt+1 = 10. Dizemos que o valor 

Nt = 10 é um valor de equilíbrio (ou estado estacionário, 

ou ainda, ponto fixo) do modelo. 

 

Definição. Um valor de equilíbrio de uma equação de 

diferenças finitas, 



( ),1 tt NfN =+  

é um valor de N, denotado por N*, tal que, 

( ).** NfN =  

De maneira equivalente, para um modelo expresso como, 

( ),tNgN =∆  

um valor de equilíbrio é um valor N* tal que, 

( ) .0* ==∆ NgN  

 

Uma questão que ocorre quando pensamos em valores de 

equilíbrio para um dado modelo é:  

 

Existem valores de equilíbrio para o modelo? Se 

existirem, quantos são e quais são eles? 

 

Uma forma de encontrar os valores de equilíbrio de uma 

equação de diferenças finitas é resolver a equação que 

define um valor de equilíbrio. 

 

Por exemplo, para o modelo, 
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a equação que nos dá os valores de equilíbrio é, 
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Esta é uma equação de 2o grau, 

( ) ,075,0
10
75,0 *2* =+− NN  

cujas soluções (raízes) podem ser obtidas pela fórmula de 

Baskara, 
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onde, neste caso, a = 1075,0− , b = 0,75 e c = 0.  

 

Resolvendo a equação, vemos que as duas raízes são, 

.10ou              0 ** == NN  

 

Essas duas soluções são possíveis biologicamente (uma 

população pode ter, ou zero, ou dez indivíduos). Então, 

esses são os dois valores de equilíbrio para o modelo. 

 



Outra maneira de obter os valores de equilíbrio é pelo 

método de cobwebbing. Os pontos de equilíbrio de um 

modelo descrito pela equação ( )tt NfN =+1  são aqueles em 

que o gráfico dessa equação intercepta a linha diagonal 

 Tente entender o porquê disso. .1 tt NN =+

 

Para o nosso exemplo, o gráfico abaixo mostra as funções 

 e Observe que elas se cruzam em 

apenas dois pontos, N

( tt NfN =+1 ) .1 tt NN =+

t = 0 e Nt = 10. Esses são os valores 

de equilíbrio do modelo. 

Valores de equilíbrio da equação 
Nt+1 = Nt(1+0,75(1-Nt/10))
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Uma segunda questão que ocorre quando pensamos em 

valores de equilíbrio para um dado modelo é:  

 

Se o valor inicial da população estiver perto de um valor 

de equilíbrio, será que no futuro, à medida que formos 

iterando o modelo, o valor da população vai se aproximar 

do valor de equilíbrio? 

 

Consideremos o caso do nosso modelo. Quando o valor 

inicial da população estiver perto do ponto de equilíbrio 

N* = 0, os valores subseqüentes da população irão se 

afastando de 0. Já quando o valor inicial da população 

estiver perto do ponto de equilíbrio N* = 10, os valores 

subseqüentes da população irão se aproximando de 10. 

Esses dois comportamentos podem ser observados 

facilmente pelo método de cobwebbing.  

 

Dizemos que o valor de equilíbrio N* = 0 é instável e que 

o valor de equilíbrio N* = 10 é estável. 

 



Assumindo que o nosso modelo descreve, de maneira 

aproximada, uma população real, os equilíbrios estáveis 

são aqueles que deveremos observar na natureza.  

 

Num caso real, dificilmente o valor de uma população está 

exatamente sobre um valor de equilíbrio. Devido a 

diversos fatores que não são levados em consideração pelo 

modelo idealizado, o valor de uma população real estará 

sempre um pouco desviado de um valor de equilíbrio.  

 

Se esse pequeno desvio for em relação a um valor de 

equilíbrio estável, o valor da população sempre retornará 

para ele. Já se o pequeno desvio for em relação a um valor 

de equilíbrio instável, o valor da população tenderá a se 

distanciar dele. 

 

Portanto, o que se espera é que valores mais ou menos 

estáveis de populações reais observadas ao longo de 

tempos longos estejam próximos de pontos de equilíbrio 

estável. 

 



Uma próxima questão que podemos fazer é: 

 

Quais são as causas que fazem alguns valores de 

equilíbrio serem estáveis e outros serem instáveis?  

 

A noção de estabilidade é definida em termos do que 

acontece nas vizinhanças de um valor de equilíbrio. 

Portanto, para focar nossa atenção nas vizinhanças de um 

ponto de equilíbrio N*, vamos considerar que o valor da 

população é dado por, 

,*
tt nNN +=  

onde nt é um número muito pequeno que nos diz quão 

longe o valor da população está do ponto de equilíbrio N*. 

 

Chamamos nt de perturbação em torno do equilíbrio e 

vamos estar interessados aqui em determinar como essa 

perturbação varia no tempo: se ela cresce, levando o valor 

da população para longe do equilíbrio; ou se ela diminui, 

levando o valor da população para perto do equilíbrio. 

 

Para fazer isso, vamos usar a equação, 



,1
*

1 ++ += tt nNN  

para encontrar um equação apenas para nt+1 que nos diga 

como nt+1 depende de nt. 

 

Vamos ilustrar esse procedimento usando o nosso 

exemplo, 
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Sabemos que esse modelo tem dois pontos de equilíbrio, 

N* = 0 e N* = 10. Vamos começar estudando as 

perturbações em torno de N* = 10, que já sabemos que é 

um equilíbrio estável. 

 

Seguindo o método delineado acima vamos fazer, 

.10       e       10 11 ++ +=+= tttt nNnN  

 

Substituindo isso na equação do modelo, 
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( )21 075,075,01010 tttt nnnn −+−=+ +  

( )21 075,025,01010 ttt nnn −+=+ +  

( ) .075,025,0 2
1 ttt nnn −=+  

 

Lembremos agora que estamos interessados em valores 

muito pequenos de nt. Impondo essa condição, temos que 

(nt)2 deve ser ainda menor que nt, a ponto de ser 

desprezível em comparação com nt. Portanto, fazendo 

( ) ,2
tt nn <<  

obtemos a equação, 

.25,01 tt nn =+  

Esta é uma equação linear que diz que o valor de nt+1 vai 

ser menor que o valor de nt por um fator de 0,25.  

 



Portanto, se começarmos com pequenas perturbações em 

torno do valor de equilíbrio N* = 10, essas perturbações 

irão ficando cada vez menores com o tempo. Isso implica 

que o valor de equilíbrio é estável. 

 

O processo descrito acima para se encontrar uma equação 

para nt+1 é chamado de linearização do modelo em torno 

do equilíbrio. Ele consiste em fazermos a substituição Nt = 

N* + nt e depois desprezarmos termos de ordem superior a 

um (quadráticos ou cúbicos) em nt que apareçam na 

equação resultante. Esse método nos dará sempre uma 

equação linear do tipo, 

.1 tt knn =+  

Podemos pensar na constante k que aparece na equação 

para nt+1 como um fator de estiramento. Se o módulo de k 

for menor que 1, isto é, se 

-1 < k < 1, 

os pequenos estiramentos em relação ao ponto de 

equilíbrio ficarão cada vez menores e o valor de equilíbrio 

será estável. 

 



Se o módulo de k for maior que 1, isto é, se 

k < −1 ou k > 1, 

os pequenos estiramentos em relação ao ponto de 

equilíbrio crescerão de amplitude e o valor de equilíbrio 

será instável.  

 

Se k = 1 ou k = −1, nada se pode dizer sobre o tipo de 

estabilidade do valor de equilíbrio. 

 

Você pode estar se perguntando por que consideramos 

casos em que k pode ser negativo. Note que, neste caso, 

valores de k negativos não são incompatíveis com 

situações biologicamente plausíveis. Isto porque a variável 

nt é uma perturbação em relação a um ponto de equilíbrio.  

 

Por exemplo, no nosso caso em que N* = 10, 

.10 tt nN +=  

Se nt for positivo, teremos uma perturbação para um valor 

maiores que 10; mas se nt for negativo, teremos uma 

perturbação um valor menor que 10, mas ainda assim 

positivo (lembre que nt tem que ser muito pequeno). 



Vamos agora usar o método de linearização para 

determinar o tipo de estabilidade do ponto fixo N* = 0. 

 

Inicialmente, fazemos, 

.0       e       0 111 =++ =+==+= tttttt nnNnnN  

 

Substituindo na equação do modelo, 
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( )21 075,075,0 tttt nnnn −+=+  

( )21 075,075,1 ttt nnn −=+ . 

Desprezando o termo quadrático em nt, 

.75,11 tt nn =+  

Como o fator de estiramento k = 1,75 é maior que 1, o 

ponto de equilíbrio N* = 0 é instável. 

 

Quando você for usar o método de linearização para 

determinar se um ponto de equilíbrio é estável ou instável, 

tenha antes certeza de que o ponto em torno do qual será 

feita a perturbação é realmente um ponto de equilíbrio.  



O método de linearização não faz qualquer sentido quando 

aplicado a um ponto que não é de equilíbrio. Por exemplo, 

se tentássemos linearizar o modelo anterior em torno do 

ponto N = 5 nossos cálculos ficariam sem sentido, pois N 

= 5 não é um valor de equilíbrio. 

 

Há um último e importante comentário que tem que ser 

feito antes de encerrarmos esta aula. O método de análise 

de estabilidade que fizemos aqui permite determinar se 

um ponto de equilíbrio é localmente estável.  

 

Isso quer dizer que o método permite dizer se, partindo de 

um valor inicial próximo ao ponto de equilíbrio, o valor da 

população convergirá para o valor de equilíbrio ou 

divergirá dele. 

 

O que o método de linearização não pode dizer é se o 

ponto de equilíbrio é globalmente estável, ou seja, se 

partindo de qualquer valor inicial, longe ou perto do ponto 

de equilíbrio, o valor da população tenderá para o valor de 

equilíbrio ou se afastará dele. 



Revisão do método de linearização para a 

determinação do tipo de estabilidade de um ponto de 

equilíbrio 

 

Dada a sua importância, vamos fazer aqui um resumo 

sucinto das etapas a serem seguidas para se determinar os 

valores de equilíbrio e os tipos de estabilidade local desses 

pontos para um modelo de diferenças finitas genérico. 

 

Seja um modelo de diferenças finitas dado por, 

( ).1 tt NfN =+  

1. Para determinar os valores de equilíbrio desse modelo, 

denotados por N*, devemos resolver a equação, 

( ).** NfN =  

As raízes dessa equação serão os pontos de equilíbrio 

do modelo. Se a equação for linear (por exemplo, como 

no caso do modelo malthusiano), só haverá uma raíz e, 

portanto, um único ponto de equilíbrio. Se a equação 

for quadrática (por exemplo, como no caso do modelo 

logístico), haverá dois pontos de equilíbrio. 



Os valores de equilíbrio também podem ser obtidos 

graficamente pelo método de cobwebbing.  

O significado de um valor de equilíbrio é que, se 

começarmos com um valor inicial exatamente igual a 

um valor de equilíbrio, os valores posteriores do 

modelo permanecerão sempre iguais a esse valor. 

2. Para determinar o tipo de estabilidade local de um 

ponto de equilíbrio N*, devemos usar o método de 

linearização. Fazemos,  

,       e       1
*

1
*

++ +=+= tttt nNNnNN  

onde nt é muito pequeno, e substituímos essas duas     

igualdades na equação do modelo. No desenvolvimento 

algébrico da equação resultante devemos desprezar 

todos os termos quadráticos em nt, chegando a uma 

equação linear para nt do tipo, 

.1 tt knn =+  

3. Se |k| < 1, o valor de equilíbrio é estável, de maneira 

que se começarmos com um valor inicial próximo de 

N* as iterações do modelo nos levarão cada vez mais 

para perto de N*. 



4. Se |k| > 1, o valor de equilíbrio é instável, de maneira 

que se começarmos com um valor inicial próximo de 

N* as iterações do modelo nos levarão cada vez mais 

para longe de N*. 

5. Se |k| = 1, nada poderemos dizer sobre o tipo de  

estabilidade do valor de equilíbrio.  

6. Se k > 1, a maneira como os pontos se aproximam ou 

se afastam do valor de equilíbrio é monotônica. 

7. Se k < 1, a maneira como os pontos se aproximam ou 

se afastam do valor de equilíbrio é oscilatória. 

 

Para entender esses dois últimos pontos, faça um gráfico 

no Excel do comportamento temporal de nt determinado 

pela equação, 

,1 tt knn =+  

para os quatro tipos de valores de k:  

k < −1, −1< k < 0, 0 < k < 1 e k > 1. 

 

Um gráfico desse tipo está mostrado abaixo, para  

k = −1,9; k = −0,5; k = +0,5 e k = 1,9. 
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Note que para k positivo a variação em nt é monotônica, 

isto é, sempre crescente ou sempre decrescente. Se k > 1, 

nt cresce continuamente e o ponto de equilíbrio é instável. 

Se 0 < k < 1, nt diminui continuamente e o valor de 

equilíbrio é estável. 

 

Por outro lado, se k for negativo a variação em nt, seja se 

afastando ou se aproximando do valor de equilíbrio, é 

oscilatória. Se k < −1, as oscilações de nt fazem com que 

ele se afaste cada vez mais do equilíbrio, de forma que o 

ponto de equilíbrio é instável. Se −1 < k < 0, nt tem uma 

oscilação amortecida em direção ao equilíbrio, de forma 

que o valor de equilíbrio é estável. 


