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4 Alta Ansiedade: A Mateḿatica do
Caos

Faixa de classificação et́aria: 14 anos (IMDb).

Áudio: Portugûes.

Legendas: ñao h́a.

Tı́tulo original: High Anxieties: The Mathematics of Chaos.

Gênero: Documentário.

Duraç̃ao: 59 minutos, aproximadamente.

Produtora e ano de produção: BBC-Four (2008).

Tópicos mateḿaticos abordados: Semelhança; Escalas; Função Pot̂encia; Geometria Fractal.

Nı́vel escolar sugerido: Ensino Ḿedio; Formaç̃ao de Professores.

Interdisciplinaridade: F́ısica, Biologia e Geografia.

Marcadores: BBC; Documentário; Caos; Efeito Borboleta; Desordem; Instabilidade; Tur-

bulência; Ponto de Virada.

Compet̂encias e habilidades do ENEM em Ciências da Natureza e Suas Tecnologias: H3, H4,

H20, H21. Compet̂encias e habilidades do ENEM em Matemática e Suas Tecnologias: H6,

H13, H14, H15, H18.

Link para o v́ıdeo (TV Escola):<https://www.youtube.com/watch?v=PCnxd9wX91c>.

Página web oficial:<https://www.bbc.co.uk/programmes/b00dzypr>.

Imagens selecionadas
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Sinopse

“Alta Ansiedade – A Mateḿatica do Caos”́e um documentário da BBC que apresenta uma in-

teressante análise hist́orica da mudança de visão do mundo e suas consequências psicoĺogicas

a partir das ideias matemáticas revoluciońarias iniciadas pelo matemático franĉes Henri Poin-

caŕe: da percepç̃ao de um mundo seguro, controlável e previśıvel, passa-sèa incerteza èa

ansiedade.

Alguns objetivos com os quais esse vı́deo pode ser usado

Temas como fen̂omenos cliḿaticos e econ̂omicos, entre outros, necessitam de uma matemática

espećıfica para o seu entendimento e análise: caos, efeito borboleta e ponto de virada. As-

sim, o documentário pode ser usado para que o aluno tenha contato com esses assuntos tão

importantes no mundo atual.

Sensibilizaç̃ao (para montar um cartaz)

Seŕa mesmo que o bater de asas de uma

borboleta pode provocar um tufão do outro

lado do mundo?



41

Seŕa que podemos compreender toda

a exist̂encia da vida na Terra? Será que

todos os eventos se repetem após um

determinado espaço de tempo? Podemos

adivinhar o que iŕa acontecer no mercado

da bolsa de valores, conhecidas as

tend̂encias que se repetirão?

Orientações metodoĺogicas gerais

• Você, professor, ñao precisa aplicar todas as questões aqui sugeridas. Dependendo do tempo

dispońıvel e da turma, escolhas ou modificações devem ser feitas. Sinta-se livre para fazê-las!

• Parecéobvio, mas vale o conselho:sempreassista ao v́ıdeo antes de trabalhar com ele em

sala de aula.

• Antes de os alunos assistirem ao vı́deo, sugerimos que eles leiam as questões que serão traba-

lhadas.

• Nossa experiência mostra que os alunos ficam sempre mais motivados quando as atividades

desenvolvidas fazem parte do sistema de avaliação.

• Dependendo do tempo disponı́vel em sala de aula, apenas partes do vı́deo podem ser usadas.

Neste caso, contudo, recomendamos fortemente que os alunos assistam ao vı́deo inteiro antes

(em casa ou no contraturno, por exemplo), pois acreditamos queé muito importante que eles

tenham uma percepção global da obra antes que qualquer atividade, discussão ou ańalise se-

jam feitas em sala. Outra possibilidade, se o tempo for realmente curto,é deixar que os alunos

assistam ao filme e trabalhem com as perguntas em casa para que, depois, em uma parte da

aula, discuss̃oes, ańalises e sistematizações sejam feitas.

Sugest̃oes de quest̃oes gerais

1. Na sua opinĩao, o v́ıdeo quer transmitir alguma mensagem? Qual?

2. Voĉe aprendeu algo novo com o vı́deo? O qûe?

3. Voĉe acha que o tı́tulo “Alta Ansiedade”é adequado ao documentário? Por qûe?

4. O termo “depend̂encia das condiç̃oes iniciais”é usado com freqûencia no documentário. Na

sua interpretaç̃ao, quaĺe o significado atribúıdo a este termo? Você conseguiria dar exemplos?

Quais?

5. O termo “ponto de virada”́e usado com freqûencia no documentário. Na sua interpretação,
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qualé o significado atribúıdo a este termo? Você conseguiria dar exemplos? Quais?

6. O termo “efeito borboleta”́e usado com freqûencia no documentário. Na sua interpretação,

qualé o significado atribúıdo a este termo? Você conseguiria dar exemplos? Quais?

7. O termo “caos”́e usado com freqûencia no documentário. Na sua interpretação, quaĺe o sig-

nificado atribúıdo a este termo? Você conseguiria dar exemplos? Quais?

8. Qualé a associaç̃ao entre caos, economia e clima feita na parte final do vı́deo? Voĉe concorda

com ela?

9. Após tudo que foi visto e analisado, como você se posiciona em relação à perspectiva lapla-

ciana èa perspectiva cáotica?

10. Do que voĉe mais gostou no filme?

11. Se voĉe fosse o diretor deste documentário, voĉe faria algo diferente? O quê?

Sugest̃oes de quest̃oes espećıficas

1. No document́ario, quais s̃ao os mateḿaticos que estão associados̀a Mateḿatica da previsibi-

lidade/estabilidade? E os da imprevisibilidade/instabilidade?

2. Liste alguns exemplos de eventos sı́mbolos da concepção de um universo previsı́vel/est́avel

como tamb́em de um universo imprevisı́vel/inst́avel que s̃ao apresentados ao longo do vı́deo.

3. Segundo o documentário (15:00-15:18), com que matemático e em que contexto se deu a “pri-

meira descoberta a nos dizer que o mundoé menos previśıvel e menos controlável do que

gostaŕıamos que fosse”?

4. O que pode potencializar o caos em um sistema, de acordo com o vı́deo (40:08-43:57)? Quais

exemplos s̃ao usados para ilustrar este fato?

5. A professora Linda Gask da Universidade de Manchester coloca que a incerteza do futuro

leva a uma ansiedade (02:50-03:00 e 49:40-50:33). Você concorda com essa afirmação? Por

quê?

6. No trecho (44:48-45:11), o professor David Ruelle trata do “crescimento exponencial”. Você

acha quée posśıvel e sustent́avel um crescimento anual de 2% na economia de um paı́s? Por

quê?

7. O modelo econ̂omico baseia-se em comportamentos que se repetem. Qual aárea da ma-

temática trata esse tipo de modelo? O filme o considera bom? Por quê?

Observaç̃oes para o professor

• Apesar do subtı́tulo “A Matemática do Caos”, o documentário evita o uso de fórmulas e

diagramas para explicar os conceitos matemáticos, preferindo uma descrição mais verbal e
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com foco em uma leitura dos aspectos sociais e psicológicos do śeculo XX em termos ma-

temáticos (Determinismo de Laplace versus Teoria do Caos). Desta maneira, para um melhor

entendimento das ideias apresentadas no vı́deo como, por exemplo, sobre a dependência e es-

tabilidade de um sistema com relaçãoàs suas condiç̃oes iniciais, os materiais complementares

apresentados nesta seção podem ser muitóuteis.

• O “ponto de virada”, termo apresentado no documentário, tamb́em é conhecido por outros

nomes: tipping point, ponto cŕıtico, ponto de ruptura, ponto de não retorno e ponto de vi-

ragem. Para facilitar a compreensão deste conceito por parte de seus alunos, sugerimos for-

temente a animação TED-Ed “O Nosso Clima Está Indo em Direç̃ao ao Caos Mateḿatico”

de Victor J. Donnay:<https://goo.gl/AKmfh4>. Este v́ıdeo, por meio de uma analogia com

o jogo de bilhar, ilustra comóe posśıvel que uma pequena mudança em um determinado

par̂ametro pode gerar mudanças imprevisı́veis (uma ideia fundamental da Teoria do Caos) e

como este tipo de comportamento se relaciona como o estudo de questões cliḿaticas. Nesta

analogia com o jogo de bilhar, esta outra animação de 1 minuto tamb́em pode ser muitóutil:

<https://goo.gl/oS6nw9>.

Figura: Imagens extraı́das da animaç̃ao TED-Ed de Victor J. Donnay.
Fonte: YouTube<https://goo.gl/AKmfh4>.

Como apontam Lamberson e Page (2012), o termo “ponto de virada” tem sido aplicado em

temas diversos (eleição, moda, opinĩao ṕublica, economia) sem uma definição precisa, es-

tando, em geral, associado com a ideia de um ponto onde o fenômeno em estudo muda de

comportamento. Por exemplo, em Sociologia, Gladwell (2009) coloca:

A express̃ao se tornou popular na década de 1970 para descrever um movi-
mento observado entre as pessoas brancas que moravam nas cidades mais
velhas do nordeste americano – elas começaram a fugir para os subúrbios.
Quando o ńumero de americanos de origem africana que se instalavam num
bairro atingia determinado patamar – 20%, digamos –, os sociólogos ob-
servavam que havia uma “virada”, ou uma “guinada”, na situação da co-
munidade: a maioria dos indivı́duos brancos remanescentes saı́a quase de
imediato.

(Gladwell, 2009)
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Neste contexto, com o objetivo de permitir que pontos de virada possam ser melhor identifi-

cados, quantificados e entendidos, Lamberson e Page (2012) propõem uma definiç̃ao precisa

usando o formalismo de sistemas dinâmicos. Para detalhes, recomendamos a leitura da obra.

• Como o pŕoprio document́ario aponta, a partir das Leis de Movimento de Newton, criou-se

um sentimento de que, com a Ciência, seria possı́vel prever tudo. O pŕoprio Newton escreveu:

Ent̃ao os movimentos dos planetas, dos cometas, da lua e do mar são dedu-
zidos a partir destas forças por proposições que tamb́em s̃ao mateḿaticas.
Se pud́essemos ao menos aferir outros fenômenos da natureza de princı́pios
meĉanicos com o mesmo tipo de raciocı́nio! Pois muitas coisas me levam
a suspeitar de que todos os fenômenos dependem de certas forças pelas
quais part́ıculas de mat́eria, por causas ainda desconhecidas, ou são impe-
lidas umas em direção a outras e agregam-se em figuras regulares ou são
repelidas umas das outras e recuam. Desde que estas forças são desconhe-
cidas, fiĺosofos t̂em tentado até ent̃ao entender a natureza em vão. Mas eu
espero que o conjunto de princı́pios aqui propostos tragam luz a este modo
de filosofia ou algum outro mais verdadeiro.

(Pref́acio da Primeira Ediç̃ao doPrincipia Mathematicade Newton)

Posteriormente, o matemático franĉes Pierre-Simon Laplace (1749-1827) levou essa concep-

ção de Newton ao ḿaximo, afirmando que a previsão do futuro se reduziria a cálculos oriundos

das leis que governam a natureza. Laplace então concebeu um “intelecto” conhecedor de todas

as forças que “colocavam a natureza em movimento, e todas as posições de todos os itens dos

quais a naturezáe composta”.

Figura: Pierre Simon Laplace (1749-1827).
Fonte: Wikimedia Commons.

Segundo Laplace, “Para um intelecto como esse, nada seria incerto e o futuro, assim como o

passado, estaria presente diante de seus olhos.”. Este “intelecto” ficou conhecido posterior-

mente comoDem̂onio de Laplace. Uma vez que este tipo de argumento implica que tudo está

pré-determinado, como corolário h́a a perda do livre-arbı́trio. Como apontam Bauer, West-

fall e Dias (2012), essas ideias de Laplace sobre o determinismo da natureza ocorreram em
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umaépoca em que bem poucas pessoas acreditavam que poderiam atingir o livre-arbı́trio e

que isto aconteceria apenas se conseguissem derrubar aqueles que estavam no poder. Ainda

segundo Bauer, Westfall e Dias (2012), o “Demônio de Laplace” perdeu sua força a partir

da Teoria do Caos e da Teoria da Mecânica Qûantica: por um lado, a Teoria do Caos espe-

cifica que prever a evolução de um sistemáe muito dif́ıcil por conta da sensibilidade com

relaç̃ao às condiç̃oes iniciais; por outro lado, a Teoria da Mecânica Qûantica coloca quée

imposśıvel determinar a posição e o momento de qualquer objeto ao mesmo tempo (Princı́pio

da Incerteza de Heisenberg). O “Demônio de Laplace”́e um de muitos outros dem̂onios na

Ciência: “Dem̂onio de Freud”, “Dem̂onio de Descartes”, “Dem̂onio de Mendel”, “Dem̂onio

de Maxwell”, “Demônio de Loschmidt”. Neste contexto, o “demônio” é um artif́ıcio inte-

lectual introduzido para se levar ao limite uma determinada teoria. Para o leitor interessado,

recomendamos o livro “The Demons of Science: What They Can and Cannot Tell Us About

Our World” de Friedel Weinert.

• Para que os alunos possam compreender melhor a questão de sensibilidade de um sistema

com relaç̃aoàs condiç̃oes iniciais, sugerimos fortemente que você apresente o pêndulo duplo

e seus movimentos. O pêndulo duplo consiste em uma associação de dois p̂endulos no qual

um deles está anexoà extremidade do outro. O vı́deo<https://goo.gl/HpFcq6> apresenta

dois p̂endulos duplos basicamente idênticos sendo lançados simultaneamente com condições

iniciais pŕoximas.

Figura: p̂endulo duplo.
Fonte: YouTube<https://goo.gl/HpFcq6>.

Para pequenoŝangulos iniciais, os dois pêndulos comportam-se praticamente do mesmo modo,

mas quando ôangulo de lançamento atinge um determinado “ponto de virada”, os movimen-

tos dos p̂endulos duplos ficam bem diferentes a longo prazo. Na página da USP (<https:

//goo.gl/sAov1c>) você podeŕa usar um simuladoron-line3D gratuito de um p̂endulo duplo

ou at́e mesmo simular dois pêndulos duplos defasados de 0,001 radianos.
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Figura: simuladoron-linede dois p̂endulos duplos.
Fonte:<https://goo.gl/sAov1c>.

Caso o professor tenha disponibilidade e perceba a necessidade de se aprofundar no uso de

simuladores de p̂endulo duploon-line, sugerimos a leitura do artigo da Revista Brasileira

do Ensino de F́ısica<https://goo.gl/MhmNXr> que mostra a construção de um p̂endulo du-

plo usando o software SimQuest<https://goo.gl/N2qrdM>, uma ferramenta de modelagem

computacional.

• Durante o documentário, o professor e fı́sico-mateḿatico belga David Pierre Ruelle (1935-)

dá alguns depoimentos a respeito principalmente do estudo do Caos: aspecto histórico do

seu surgimento (05:38-06:05), a necessidade da previsibilidade em Ciência (13:50-14:15),

efeito borboleta (34:00-34:28), sensibilidadeàs condiç̃oes iniciais (36:33-37:52), previsibi-

lidade em um crescimento exponencial (44:46-45:52), entre outros. Ruelle trabalhou com

Fı́sica Estat́ıstica e Sistemas Dinâmicos.

Figura: David Pierre Ruelle (1935-) em uma palestra no IMPA.
Fonte: IMPA (<https://youtu.be/NL0ASWr Vyw>).

Com Florins Takens (1940-2010), Ruelle criou o termo atrator estranho e fundou a nova

Teoria da Turbul̂encia. Em seu livro, Acaso e Caos, ele busca mostrar a incerteza dentro
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do determinismo traçando as linhas gerais de pesquisa da chamada Teoria do Caos. Uma

das grandes contribuições da Teoria do Caosé dar ao acaso um lugar determinado na nossa

visão cient́ıfica do mundo. Esse fatóe resultado de um longo trajeto na história da cîencia

do śeculo XX, o qual o autor procura recompor. Este livro pode ser um excelente material

suplementar ao documentário, uma vez que ambos estão bastante alinhados, principalmente

os Caṕıtulos 5, 11 e 12 que tratam de determinismo clássico, um novo paradigma para o caos

e suas consequências.

• Em geral, os alunos da Escola Básica ñao t̂em contato com conteúdos mateḿaticos recentes.

Assim, o documentário é uma excelente oportunidade dos estudantes conhecerem uma teoria

mateḿatica que nasceu no século XX e, com isto, perceberem que a Matemáticaé uma dis-

ciplina que ainda se desenvolve e produz resultados novos. Sugerimos que você enfatize este

aspecto com seus alunos! Para uma descrição acesśıvel sobre a hist́oria da Teoria do Caos,

recomendamos Oestreicher (2007) e o Capı́tulo 12 de Berǵe, Pomeau e Dubois-Gance (1996).

• O Principia Mathematicade Newton permitiu estabelecer um sistema de equações diferenci-

ais cujas soluç̃oes descrevem o movimento de corpos que são mutuamente atraı́dos pela força

da gravidade. Encontrar soluções deste sistema de equações ficou conhecido como “o pro-

blema dosn-corpos”, comn representando o número de corpos. O interesse no problemaé

evidente: seŕa que, por exemplo, a Lua se chocará com a Terra em algum momento? Nosso

Sistema Solar iŕa colapsar no futuro? Quando? Paran= 2, ou seja, para dois corpos, a solução

em termos de funç̃oes elementares foi obtida por Johann Bernoulli em 1710.

Figura: Johann Bernoulli (1667-1748).
Fonte: Wikimedia Commons.

Em 1885, a revista cientı́fica Acta Mathematicaanunciou o estabelecimento de um prêmio

no valor de 2500 coroas em honra ao Rei Oscar II da Suécia e Noruega a ser concedido no

seu 60o aniverśario para quem obtivesse uma solução em termos de uma série convergente

para o problema dos n-corpos. Mais precisamente, a formulação do problema para o prêmio

dada por Karl Weierstrass (1815-1897), um dos membros do júri desta competiç̃ao (os outros
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membros do j́uri eram Magnus G̈osta Mittag-Leffler (1846-1927) e Charles Hermite (1822-

1901))é a seguinte: “Dado um sistema arbitrário com muitos pontos de massa que se atraem

mutuamente de acordo com as Leis de Newton, sob a hipótese de que dois pontos quaisquer

nunca colidir̃ao, tentar encontrar uma representação das coordenadas de cada ponto como

uma śerie em uma variável queé alguma funç̃ao conhecida no tempo e todos os valores para

os quais a śerie converge uniformemente.”.

Figura: Karl Weierstrass (1815-1897).
Fonte: Wikimedia Commons.

Figura: Magnus G̈osta Mittag-Leffler (1846-1927).
Fonte: Wikimedia Commons.

Figura: Charles Hermite (1822-1901).
Fonte: Wikimedia Commons.
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Henri Poincaŕe (1854-1912) concorre ao prêmio e o ganha, apesar dele ter tratado apenas al-

gumas questões do chamado problema restrito dos três corpos. Contudo, o jovem matemático

Lars Edvard Phragḿen (1863-1937) descobre um erro no artigo e Poincaré confirma que

o erro é śerio. Mittag-Leffler fica muito preocupado, pois a sua própria reputaç̃ao est́a em

risco. Mittag-Leffler recupera as cópias daActa Mathematicaque j́a tinham sido distribúıdas

e informa a Poincaré de que ele terá que pagar a reimpressão com as correç̃oes devidas. Poin-

caŕe paga 3585 coroas (1085 coroas a mais do que o prêmio). Na vers̃ao corrigida, Poincaré

observou que as trajetórias dos corpos são extremamente sensı́veis às condiç̃oes iniciais, ou

seja, uma pequena mudança nas condições iniciais pode causar uma drástica mudança nas

posiç̃oes finais. O problema como definido originalmente por Weierstrass para o cason = 3

foi finalmente resolvido em 1912 por Karl Fritiof Sundman (1873-1949) paran = 3, no qual

provou que existe uma solução em śerie de pot̂encia det1/3. Ainda assim, a solução desco-

berta tem pouco valor prático, pois a śerie tem converĝencia lenta. Vale ressaltar, dentro de

todo este contexto, que o problema dosn-corposé ainda um problema em aberto. Para mais

detalhes sobre o problema dosn-corpos e sua história, recomendamos a referência Diacu

(1996).

Figura: Henri Poincaŕe (1854-1912).
Fonte: Wikimedia Commons.

Figura: Karl Frithiof Sundman (1873-1949).
Fonte: Wikimedia Commons.
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Apesar de ñao serem precisos (pois usam métodos nuḿericos que possuem suas limitações),

existem alguns softwares que simulam o problema dosn-corpos e com os quais, de uma forma

lúdica, os alunos poderão apreciar a complexidade do problema. Recomendamos programas:

Orbit para Android (<https://goo.gl/3e3Wb8>) e iOS (<https://goo.gl/pv3yeh>), Celestia

(<https://goo.gl/e4Kzd1>) e Universe Sandbox2 (<https://goo.gl/Y4j5SG>) para Windows,

Linux e Mac OS X. No aplicativo Orbit, como em muitos jogos na plataforma Android,

existem fases com desafios para serem resolvidos, mas existe também um editor no qual

se é posśıvel fazer simulaç̃oes pŕoprias. Voĉe pode lançar planetas em um sistema solar e

perceber a interação dos mesmos entre si. Mesmo com a versão gratuita, podemos fazer

diversas simulaç̃oes muito interessantes.

Figura: tela do aplicativo Orbit.
Fonte: o autor.

No Celestia, temos descrições detalhadas de cada astro celeste, incluindo a parte relativaàs

constelaç̃oes, bem como podemos manipular o tempo para verificar os movimentos de rotação

e translaç̃ao dos planetas. Um ponto forte do softwareé a capacidade de facilmente dividir a

tela para que possamos analisar os astros e seus movimentos de forma separada.

Figura: tela do aplicativo Celestia.
Fonte: o autor.
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No Universe SandboxUniverse Sandbox2, temos um simulador de espaço que nos permite

criar, destruir e interagir em uma escala inimaginável. Ele combina gravidade em tempo real,

clima, colis̃ao e interaç̃oes materiais para revelar a beleza de nosso universo a fragilidade do

nosso planeta.

Figura: tela do aplicativo Universe SandboxUniverse Sandbox2.
Fonte: o autor.

Um outro software que vale a pena mencionaré o “Meu Sistema Solar” (<https://goo.gl/

DEPU1V>) do projeto Phet. Este aplicativo permite que você construa seu próprio sistema

de corpos celestes definindo posições iniciais, velocidades e massas de 2, 3 ou 4 corpos, para

depois v̂e-los orbitando entre si. O programa está todo em Portugûes eé gratuito.

Figura: tela do aplicativo Meu Sistema Solar.
Fonte: o autor.

• O document́ario nos apresenta o termoefeito borboleta(31:18-34:37) como atribuı́do ao me-

teorologista, mateḿatico e fiĺosofo Edward Lorenz (1917-2008). Em seus trabalhos, Lorentz

procurava encontrar padrões nuḿericos nas previs̃oes do tempo utilizando um computador
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de mesa. Segundo Oestreicher (2007), por acaso, ele colocou seu programa para rodar no-

vamente utilizando os mesmos números com os quais já tinha trabalhado, mas arredondados

para a terceira casa decimal. O resultado no novo experimento foi totalmente diferente. Deste

modo ele pode perceber que uma pequena diferença na entrada dos dados pode produzir um

efeito totalmente diferente no resultado final. Ele usou a seguinte analogia, que ficou conhe-

cida comoefeito borboleta, para expressar este tipo de comportamento:é como se o bater

de asas de uma borboleta em um local pudesse ser a causa de um tornado em outra parte do

planeta.

Figura: Edward Lorenz (1917-2008).
Fonte: Wikimedia Commons.

O site Quora (<https://goo.gl/7M3dTf>) lista alguns exemplos do efeito borboleta, istoé,

exemplos onde pequenos atos podem produzir grandes efeitos. Um deles se refere ao erro de

digitaç̃ao de um dos programadores da empresa Google: ao atualizar o registro de sites peri-

gosos, o programador incluiu acidentalmente o sı́mbolo “/” no lugar do endereço completo.

Como todos os endereços de Internet possuem um “/”, o “pequeno erro” fez com que todos

os sites fossem considerados perigosos pelo mecanismo de busca por quase 1 hora.

Figura: imagem refletindo o entendimento popular do efeito borboleta.
Fonte: Humberto José Bortolossi.

De fato, o efeito borboleta se incorporouà cultura popular e existem muitas referências cine-

matogŕaficas que fazem uso do conceito: Babel (2006), Teoria do Caos (2008), Projeto Alma-
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naque (2015), para citar alguns. Vale a pena mencionar dois excelentes exemplos da ideia do

efeito borboleta com desfechos positivos. Tratam-se de duas propagandas da Schneider Elec-

tric que podem ser assistidas nos seguintes endereços:<https://youtu.be/UV2Q5o8gTYA> e

<https://youtu.be/yOCCBm4BtBE>. A segunda propaganda, por exemplo, mostra umblack-

outocorrido em uma cidade no exato momento que um astro da música estava sendo operado.

Talblackoutsignificaria a morte do astro, mas uma pequena atitude do engenheiro responsável

ao religar a energia do planeta salva a vida deste artista. Consequentemente, feliz pela sua

recuperaç̃ao, o artista comp̃oe uma ḿusica cujo temáe Água. Neste momento, o nosso pla-

neta est́a ameaçado por estar na rota de colisão de um grande asteróide e diversos cientistas

est̃ao buscando uma forma de salvar o planeta. Infelizmente, ainda falta achar a solução de-

finitiva do problema e, neste momento, um celular toca com a música feita pelo artista que

não morreu durante o blackout. O refrão da ḿusica deu exatamente o elemento que estava

faltando para que o planeta fosse salvo. Uma atividade interessante que pode ser feitaé pedir

para que os alunos que criem suas próprias hist́orias mostrando a ideia do efeito borboleta.

• Saber as acepções da palavra “ansiedade” (segundo o Dicionário Houaiss) pode ajudar a en-

tender a sua inclusão no t́ıtulo do document́ario:

Substantivo feminino
1 Grande mal-estar fı́sico e pśıquico; afliç̃ao, agonia.
Ex.: A demora no atendimento causava-lhe ansiedade.
2 Derivaç̃ao: sentido figurado.
Desejo veemente e impaciente.
Ex.: Com grande ansiedade aguardava o seu casamento.
3 Derivaç̃ao: sentido figurado.
Falta de tranquilidade; receio.
Ex.: Com ansiedade, procurava um lugar para ocultar-se.
4 Rubrica: psicopatologia.
Estado afetivo penoso, caracterizado pela expectativa de algum perigo que
se revela indeterminado e impreciso, e diante do qual o indivı́duo se julga
indefeso.

• Afinal, o queé “caos”? No Diciońario Houaiss, por exemplo, encontramos as seguintes

acepç̃oes:

Substantivo masculino
1 Rubrica: mitologia.
Em diversas tradiç̃oes mitoĺogicas, vazio primordial de caráter informe, e
indefinido, que precedeu e propiciou o nascimento de todos os seres e reali-
dades do universo.
2 Derivaç̃ao: por extens̃ao de sentido. Rubrica: filosofia.
Na tradiç̃ao plat̂onica, o estado geral desordenado e indiferenciado de ele-
mentos que antecede a intervenção do demiurgo.
3 Mistura de coisas ou ideias em total desarmonia; confusão.
Exs.: A casa está um caos. Sua cabeça ficou um caos depois da separação.
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4 Rubrica: f́ısica.
Comportamento de um sistema dinâmico que evolui no tempo, de acordo
com uma lei determinista, ée regido por equações cujas soluç̃oes s̃ao extre-
mamente sensı́veis às condiç̃oes iniciais, de modo que pequenas diferenças
acarretar̃ao estados posteriores extremamente diferentes.

Do ponto de vista mateḿatico, aĺem da sensibilidade com relaçãoàs condiç̃oes iniciais apon-

tada pelo Diciońario Houaiss, outras condições t̂em sido propostas com combinações de

critérios diferentes (determinismo, transitividade, periodicidade e aperiodicidade). Para mais

detalhes, indicamos Zuchowski (2017).

• Apresentaremos agora, seguindo Banks, Dragan e Jones (2003), um exemplo clássico da Te-

oria do Caos que, em nossa opinião, é acesśıvel ao Ensino Ḿedio: trata-se das iterações de

uma funç̃ao quadŕatica para a modelagem discreta de crescimento populacional. Um dos mo-

delos mais simples para o crescimento de populaçõesé supor que a taxa de crescimentoé

constante, ou seja, seNt representa o tamanho da população no tempo, entãoNt+1/Nt = c =

constante. Note, que esta condiçãoé equivalente a supor que a taxa de reprodução individual

(Nt+1−Nt)/Nt da populaç̃ao é constante, pois (Nt+1−Nt)/Nt = Nt+1/Nt −1 = c−1 = r =

constante. SeNt+1/Nt = c= 1+r = constante, então os valoresNt parat = 0, 1, 2, . . . formam

uma progress̃ao geoḿetrica (PG) e, sendo assim,Nt = N0 (1 +r)t , parat = 0, 1, 2, . . . (uma

express̃ao semelhante aparece no estudo de juros compostos). SeN0 > 0 e r > 0, ent̃ao Nt

tende a infinito quandot tende a infinito e, como aponta o próprio documento (ver a sugestão

de Quest̃ao Espećıfica 6), ñaoé razóavel supor que uma população possa ter um crescimento

ilimitado dadas as restrições de espaço e alimento. O modelo que apresentaremos agora,

proposto pela primeira vez em 1844 pelo matemático Pierre-François Verhulst (1804-1849),

procura incorporar essas restrições.

Figura: Pierre-François Verhulst (1804-1849).
Fonte: Wikimedia Commons.

Supondo que a população tenha um tamanho sustentável ḿaximoK, este modelo pressupõe

que:
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(1o) quando o tamanho da população se aproxima deK, a taxa de reprodução individual

(Nt+1−Nt)/Nt se aproxima de 0 (zero);

(2o) quando o tamanho da população se aproxima de 0 (zero), a taxa de reprodução individual

se aproxima do valorr > 0.

A seguinte equaç̃ao é uma maneira de se implementar estas condições: (Nt+1 −Nt)/Nt =

r (1−Nt/K). Dela, segue-se queNt+1 = Nt + rNt(1−Nt/K). Essa equaç̃ao pode ser sim-

plificada por meio da troca de variáveisNt = (1+ 1/r)Kxt , fornecendo a equação recur-

siva xt+1 = μ ∙ xt ∙ (1− xt), onde μ = 1+ r. Podemos ainda escreverxt+1 = f (xt), onde

f (x) = μ ∙ x ∙ (1− x). Note que f (x) ≥ 0 se, e somente se, 0≤ x ≤ 1 e que f (x) ≤ 1 se,

e somente se,μ = 4 (estamos sempre admitindo queμ ≥ 0). As imagens a seguir exibem

o gŕafico da funç̃ao f paraμ = 0.5, μ = 1 eμ = 4.

A pergunta de interesse aquié determinar o que acontece com o valor dext quandot tende

a infinito. Isto dependerá, naturalmente, do valor do parâmetroμ e, tamb́em, do valor inicial

x0. Por exemplo, paraμ = 2.5 e partindo-se dex0 = 0.85, observa-se quext tende para 0.6.

COM CALCULAMOS OBTENDO

x0 = 0.85 x1 = 2.5∙0.85∙ (1−0.85) x1 = 0.31875

x1 = 0.31875 x2 = 2.5∙0.31875∙ (1−0.31875) x2 = 0.542871094

x2 = 0.542871094 x3 = 2.5∙0.542871094∙(1−0.542871094) x3 = 0.620405173

x3 = 0.620405173 x4 = 2.5∙0.620405173∙(1−0.620405173) x4 = 0.588756486

x4 = 0.588756486 x5 = 2.5∙0.588756486∙(1−0.588756486) x5 = 0.605305716

x5 = 0.605305716 x6 = 2.5∙0.605305716∙(1−0.605305716) x6 = 0.597276766

x6 = 0.597276766 x7 = 2.5∙0.597276766∙(1−0.597276766) x7 = 0.601343077

x7 = 0.601343077 x8 = 2.5∙0.601343077∙(1−0.601343077) x8 = 0.599323952

x8 = 0.599323952 x9 = 2.5∙0.599323952∙(1−0.599323952) x9 = 0.600336882

x9 = 0.600336882 x10 = 2.5∙0.600336882∙(1−0.600336882) x10 = 0.599831276

Uma maneira bem prática para se visualizar a progressão dos valoresx0, x1, x2, etc. é por

meio de umDiagrama de Cobwebque consiste em um caminho poligonal que liga os pontos
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(x0,0),(x0,x0),(x0,x1),(x1,x1),(x1,x2),. . . , (xt ,xt),(xt ,xt+1),. . . A figura a seguir exibe o Di-

agrama de Cobweb paraμ = 2.5 ex0 = 0.85.

Seμ = 3.1 ex0 = 0.85, a seqûenciaxt tem dois valores de aderência, um pŕoximo de 0.58 e

o outro pŕoximo de 0.76. Esses valores de aderência s̃ao os mesmos para quase toda escolha

de valores iniciaisx0 com 0< x0 < 1.

Seμ = 3.5 ex0 = 0.85, a seqûenciaxt tem quatro valores de aderência! A medida que o va-

lor μ aumenta, a caracterização dos pontos de aderência vai tornando-se progressivamente

mais complicada! Uma maneira de se visualizar este comportamentoé por meio de umDia-

grama de Bifurcaç̃ao, que consiste em marcar os pontos da forma (μ , v)ondev é um valor de

ader̂encia da seqûencia(xt). A figura a seguir exibe parte do Diagrama de Bifurcação gerada

pelo GeoGebra (<https://www.geogebra.org/m/f2mVzqf8>).
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Seμ est́a entre 0 e 1, a população iŕa eventualmente morrer para qualquer valor para o tama-

nho inicial da populaç̃aox0. Seμ est́a entre 1 e 2, o tamanho da população iŕa convergir rapi-

damente para (μ −1)/μ independentemente do valor dex0. Seμ est́a entre 2 e 3, o tamanho

da populaç̃ao tamb́em iŕa convergir para (μ −1)/μ. Seμ est́a entre 3 e 1+
√

6≈ 3.449949,

a seqûencia(xt) teŕa dois valores de aderência (que dependem deμ) para quase todo valor

de x0. Seμ est́a entre 3.44949 e 3.54409 (aproximadamente), a sequência(xt) teŕa quatro

valores de aderência. Comμ aumentando para além de 3.54409, para quase todos os valores

dex0 o tamanho da população oscilaŕa entre 8 valores, então 16, 32, etc. Os comprimentos

dos intervalos associados a esses números formam uma sequência cujas raz̃oes sucessivas se

aproximam da Constante de Feigenbaum (δ = 4.669201609...). Paraμ ≥ 3.56995, um com-

portamento cáotico aparece para quase todo valor dex0: pequenas variações no valorx0 irá

produzir resultados diferentes para o tamanhoxt da populaç̃ao a longo prazo (sensibilidade

com relaç̃aoàs condiç̃oes iniciais).

Referências relacionadas

• Ausloos, Marcel; Dirickx, Michel.The Logistic Map and The Route To Chaos: From The

Beginnings To Modern Applications. Springer-Verlag, 2006.

• Banks, John; Dragan, Valentina; Jones, Arthur.Chaos: A Mathematical Introduction. Aus-

tralian Mathematical Society Lecture Serie. Cambridge University Press, 2003.

• Bauer, Wolfgang; Westfall, Gary D.; Dias, Helio.Fı́sica para Universit́arios: Meĉanica.
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