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- SEQUÊNCIAS LÓGICAS -

Um sequência que aparece em Ecologia como um modelo para o crescimento populacional é

definida pela equação de diferença logística2

pn+1 = kpn (1− pn)

onde pn mede o tamanho da população da n-ésima geração de uma única espécie e k é uma

constante de proporcionalidade. Para manter os números manejáveis, pn é uma fração do

tamanho máximo da população, e assim 0 ≤ pn ≤ 1.

Um ecologista está interessado em prever o tamanho da população com o passar do tempo,

e faz as perguntas: Ela estabilizará em um valor limite? Ela mudará de uma maneira cíclica? Ou

ela exibirá comportamento aleatório?

Escreva um programa para calcular os n primeiros termos dessa sequência começando com

uma população p0, onde 0 < p0 < 1. Use esse programa para fazer o que se pede.

1. Calcule 20 ou 30 termos dessa sequência para p0 = 1/2 e para dois valores de k tal que

1 < k < 3. Plote as sequências. Elas parecem convergir? Repita para um valor diferente de

p0 entre 0 e 1. O limite depende da escolha de p0? Depende da escolha de k?

2. Calcule termos da sequência para um valor de k entre 3 e 3,4 e plote-os. O que você nota

sobre esse comportamento dos termos?

3. Experimente com valores de k entre 3,4 e 3,5. O que acontece com os termos?

4. Para valores de k entre 3,6 e 4, calcule e plote pelo menos 100 termos e comente sobre o

comportamento da sequência. O que acontecerá se você mudar p0 por 0,001? Esse tipo

de comportamento é chamado de caótico e é exibido por populações de insetos sob certas

condições.

LATEX 2ε

1Para esta atividade você programas/linguagens tais como C, C++, Maple, Matlab, Octave, Maxima, Scilab, dentre outras.
2Equação logística similar pode ser encontrada no artigo Equação logística e a gripe A do prof. Valdex em www.waldexifba.wordpress.com


