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Programa.

Parte 1. Modelos cont́ınuos em dinâmica populacional

Modelos para uma espécie

Introdução: a representação matemática de fenómenos biológicos. Introdução à Dinâmica
Populacional.

Crescimento cont́ınuo: uma só espécie de reprodutores cont́ınuos. Crescimento de uma
espécie de reprodutores cont́ınuos:

a) sem auto-regulação: o crescimento exponencial

b) com regulação: a equação loǵıstica e o efeito de Allee.

Equações Diferenciais Ordinárias (EDO’s) escalares. Método de separação de variáveis e
estudo qualitativo. A recta das fases. Bifurcações.
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Programa.

Modelos para duas espécies

Interacção entre duas espécies. Quando duas populações partilham recursos podem, por
exemplo, competir. É posśıvel competir e coexistir ? Outro tipo de interação entre 2
espécies é a predação. Todos as espécies na natureza são ou presa ou predador. Muitas
são as duas coisas em simultâneo. Qual a dinâmica de um sistema presa-predador?

Sistemas planos de EDO’s. Introdução à teoria qualitativa de sistemas de duas equações
diferenciais ordinárias (EDO’s) de primeira ordem.

O sistema predador-presa de Lotka-Volterra.

Redução de parâmetros e bifurcações para sistemas de duas equações.
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Programa.

Parte 2. Modelos discretos em dinâmica populacional

Modelos para uma espécie

Crescimento em reprodutores sazonais.

Introdução às equações às diferenças não-lineares tendo como inspiração o crescimento de
reprodutores sazonais. Caos !

Equações às diferenças de primeira ordem. Introdução à teoria matemática.
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Avaliação

A avaliação terá duas componentes

■ Teórica (T/TP)

Através de exame escrito que vale 18 valores.

ou

Realizando ao longo do módulo 9 mini-testes dos quais serão escolhidos os seis melhores
(para um máximo de 8 valores) de acordo com a seguinte distribuição:

EDO escalares: 2 em 3

Sistemas planos: 3 em 4

Equações às diferenças: 1 em 2

e realizando um exame escrito que corresponderá a parte do exame para um máximo de
10 valores.
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Avaliação

■ Prática Através de um exame prático que valerá dois valores.
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