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1. Introdução 

Efeito borboleta é um termo que se refere às condições iniciais dentro da teoria do 

caos. Este efeito foi analisado pela primeira vez em 1963 por Edward Lorenz. Segundo a 

cultura popular, a teoria apresentada, o bater de asas de uma simples borboleta poderia 

influenciar o curso natural das coisas e, assim, talvez provocar um tufão do outro lado do 

mundo. Porém isso se mostra apenas como uma interpretação alegórica do fato. O que 

acontece é que quando movimentos caóticos são analisados através de gráficos, sua 

representação passa de aleatória para padronizada depois de uma série de marcações onde o 

gráfico depois de analisado passa a ter o formato de borboleta. 

Edward Lorenz continuando em sua pesquisa dos sistemas dinâmicos, elegeu três 

equações que acabaram por ficar conhecidas como Equações de Lorenz para representar 

graficamente o comportamento dinâmico através de computadores. 

Lorenz continuou observando os efeitos caóticos, notou que variações muito 

pequenas aleatórias poderiam gerar um efeito dominó que elevava o grau de incerteza em 

eventos futuros, realimentando os graus de aleatoriedade. 

Desenvolveu teorias que demonstravam que a partir de variações mínimas haviam 

acelerações nas precipitações de dados em determinadas direções que mudavam 

completamente o resultado de uma determinada experiência. 

Em função de suas constatações o meteorologista chegou à conclusão que as 

previsões de fenômenos climáticos só poderiam adquirir certo grau de precisão utilizando 

equações matemáticas que levassem em conta o alto grau de incerteza nos eventos. 

Os exercícios seguintes dizem respeito à simulação computacional de dois sistemas 

caóticos clássicos: as Equações de Lorentz e a Equação de Duffing. 

 

2. Exercício 1 – Equações de Lorentz 

 

Ao observarmos os resultados dos estados das Equações de Lorenz e os 

representarmos num gráfico tridimensional, observaremos que haverá uma convergência 

em direção a um atrator tridimensional. 

A figura resultante terá um padrão que não corresponderá nem à órbitas, nem à 

imobilizações, isto é, o resultado obtido, pode ser considerado diferente do que se esperaria 

de um atrator, ou seja o resultado que poderá ser considerado estranho. 

Logo, no caso acima o sistema em questão não assumirá jamais duas vezes o 

mesmo estado. Haverá sim uma região onde existirão mais pontos, formando até padrões, 

mas a figura e seus pontos serão caóticos. Este sistema caótico é considerado imprevisível, 

porém ocorre o fato estranho: ao mesmo tempo que o sistema é caótico, paradoxalmente 



converge para um atrator determinado atrator estranho. A concepção destas idéias ganhou 

força com o uso de computadores. 

 

Considere as equações de Lorentz e faça o que é pedido: 
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a) Simule o comportamento das equações de Lorentz mostradas utilizando o 

método de Runge-Kutta de 4ª ordem. Considere que x, y e z são funções do 

tempo t. Efetue a simulação na malha t � �0 50� e com condições iniciais 

x(0)=-1, y(0)=1, z(0)=1. Escolha um passo adequado para a simulação. 

b) Plote um gráfico tridimensional � � � � � dos resultados obtidos da 

implementação da letra (a). O gráfico será semelhante ao mostrado abaixo 

(atrator estranho de Lorentz). 

 

 

 

3. Exercício 2 – Equação de Duffing 

 

A Equação de Duffing também representa um sistema caótico. Para pequenas 

variações nas condições iniciais o sistema se comporta de formas diferentes.  

Considere a equação e faça o que é pedido: 
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a) Simule o comportamento da Equação de Duffing utilizando o método de 

Runge-Kutta de 4ª ordem. Considere que x é uma função do tempo t. Efetue 

a simulação na malha t � �0 60� e com condições iniciais ��0� � 3 e �)�0� � 4. Escolha um passo adequado para a simulação. 

b) Repita a simulação acima para as condições iniciais ��0� � 3,01 e �)�0� �4,01. 

c) Plote os gráficos de  � � para as duas condições iniciais simuladas. O 

gráfico deverá ser semelhanta ao mostrado abaixo. 
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