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Este trabalho apresenta uma aplicação de equações diferenciais à dinâmica populacional.
Destaca-se o Modelo de Malthus que foi quem tentou, pela primeira vez, estimar o crescimento
da população mundial em 1798 [1]. No modelo matemático criado por Thomas Robert Malthus,
a população mundial crescia em proporção geométrica, enquanto os meios de sobrevivência
cresciam apenas em proporção aritmética.
Seja P uma determinada população, o Modelo de Malthus é definido por uma equação
diferencial separável, que pode ser escrita na forma:
dP
= P β,
dt

(1)

onde a constante de proporcionalidade β é chamada taxa de crescimento ou declı́nio, caso seja
positiva ou negativa respectivamente.
Uma equação diferencial de primeira ordem de variáveis separáveis é definida por:
dy
= g(x)f (y).
(2)
dx
Essa função é dita separável pelo fato de que esta pode ser separada em uma função de x e
uma função de y [2]. Assim, reescrevemos a equação (2) na forma diferencial
dy
= g(x)dx.
f(y)

(3)

Com isso, toda dependência de y está em um lado da equação e toda dependência de x está
no outro. Podemos, portanto, integrar ambos os lados da equação (3) que pode ser reescrita da
seguinte forma
∫
∫
dy
= g(x)dx.
(4)
f(y)

Expressando a equação (1) da forma descrita anteriormente, temos:
∫
∫
dP
= βdt.
P

(5)

Ao solucionar a equação (5) obtemos:
ln |P | = βt + C.

(6)

|P | = eβt ec ,

(7)

P = Ceβt ,

(8)

Isolando P da equação (6), temos:

ou seja,
onde C = ec é uma constante arbitrária.
Nesse caso vamos supor β > 0, de modo que a população está crescendo. Resolvendo a
equação (8) sujeita a condição inicial (t = 0)
P (0) = C,

(9)

onde C pode ser considerado o valor inicial da função, ou seja, para o nosso modelo C = Po .
Onde Po é a população em t0 = 0.
Obtemos o modelo para o crescimento populacional conhecido como Modelo de Malthus
P = P0 eβt ,

(10)

onde a taxa β é uma constante de proporcionalidade que relaciona a Natalidade (n) com a
Mortalidade (m) e definida por:
β = n − m.

(11)

Este modelo é bastante simples e válido ao considerar que crescimento da população estudada
está sujeito apenas às taxas de natalidade e mortalidade, sem que sejam consideradas as taxas de
migração [3]. Dessa forma, considera-se a diferença entre as taxas de natalidade e de mortalidade
um valor constante β. Por conta de ser um modelo simples, suas estimativas são relativamente
próximas à população real nos anos analisados e, pode-se dizer que quando não há informações
suficientes para avaliar a população de uma determinada localidade, esse modelo se aplica de
forma aceitável.
Para verificar a validade desse modelo, este trabalho propõe estudar a população da região
sudeste do Brasil que compreende os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e
Espirı́to Santo. Assim, é possı́vel demonstrar que, embora seja um modelo simples e que não
leva em conta metodologias da área de estudo demográfica, ele pode ser aplicado de forma
a facilitar a estimativa de populações sem depender de microdados regionais. Os resultados
foram obtidos mediante implementações computacionais para validar as definições propostas
obtendo-se uma curva caracterı́stica com a estimativa da população para cada um dos estados
analisados.
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