
MODELAGEM DE SISTEMAS 
AMBIENTAIS

BRITALDO SILVEIRA SOARES FILHO

britaldo@csr.ufmg.br

www.csr.ufmg.br

Departamento de Cartografia

Centro de Sensoriamento Remoto



Objetivo

Discutir a idéia de modelos, tipologias, grau 

de abstração, suas aplicações e métodos de 

implementação de modelos de sistemas 

ambientais, com especial atenção a modelos 

dinâmicos, os quais consideram a variável 

tempo. São apresentados modelos aplicados 

às ciências da terra, ecologia, estudos 

urbanos e demográficos, dentre outras áreas.



Programa

• Conceitos de modelo e sistema, suas 

características e tipologias

• Sistemas ambientais e sistemas Dinâmicos

• Exemplos de modelos

• Aplicação da modelagem

• Métodos de construção e operação de modelos 

• O software VENSIM (aulas práticas)

•DINAMICA EGO (aulas práticas)



sistema

“Arranjo não randômico de matéria e energia numa região do 

espaço e tempo físicos, a qual é organizada em subsistemas co-

atuantes e inter-relacionados”. 

Visão mecanicista Visão organicista



Um sistema é composto por três ingredientes básicos, a saber: elementos,

estados, e relacionamentos (fluxos) entre os elementos e estados.



Sistemas ambientais funcionam dentro de um ambiente geográfico, 

assumindo, portanto, uma expressão territorial. São influenciados 

pelos aspectos físicos, químicos e biológicos, tanto naturais como 

produzidos pelo homem, desse espaço geográfico. 



meteorologia, ecologia, hidrologia, geodinâmica, geologia, biologia, 

ecologia, política, economia, demografia, sociologia

Uma abordagem multidisciplinar

Através de uma aplicação trans-disciplinar



Modelo:
uma estruturação simplificada de acordo com uma visão específica.



Terra, um sistema uno, auto-regulável, composto de 

componentes físicos, químicos, biológicos e humanos. As 

interações e retro-alimentações entre suas partes 

componentes são complexas, exibindo padrões 

multiescalares temporais e espaciais. Declaração de 

Amsterdã, 2001, WCRP.

http://www.wmo.ch/pages/prog/wcrp


A arte de se construir modelos é 

conhecida como modelagem, termo que 

se refere ao processo de pesquisa que leva 

à geração do modelo (representação) de 

um sistema.

Teoria e comparação com medidas do mundo real. 





Modelos computacionais

If (... ? ) then ...

Impactos futuros

Teraparia interdicisplinar



Por que modelos?

Modelos computacionais podem ser vistos como um 

dispositivo heurístico (advento da cibercultura), útil 

para se testar hipóteses.

Intervenção

Informação

Modelagem
Conhecimento



Avaliação de hipóteses, representando diferentes 

cenários, traduzidos por diferentes quadros ambientais 

e sócio-econômicos.

À luz do resultado do modelo, pode-se desenhar uma 

melhor estratégia de conservação ambiental ou 

planejamento regional.

Qualquer planejamento ambiental que não considere o 

fator tempo está fadado ao insucesso.



O que acontecerá com tal 

região, diante de certas 

condições?

t

Extensão, relacionamentos espaciais e  evolução temporal



A arte de se construir modelos é conhecida como modelagem, 

termo que se refere ao processo de pesquisa que leva à geração 

do modelo (representação) de um sistema.

Este processo se desenvolve fudamentado em uma certa teoria, através da 

definição de um conjunto de hipóteses ou, que poderão ser comparadas com 

medidas do mundo real. Dependendo da concordância entre o observado e o 

resultado gerado, o modelo será aceito, rejeitado ou modificado de alguma 

maneira, para novamente ser testado.



Características dos modelos

•Seletividade – para um fim específico

•Enunciativo – passível de ser generalizado, estendido

•Simplicidade – solução de compromisso, sem que haja perda das 

características essenciais, fácil de ser compreendido

•Analogias – maneira aproximada de compreender o mundo real

•Reaplicabilidade – podem ser utilizados para situações 

semelhantes e outras regiões

•Condensação da escala tempo-espacial

•Estruturação – os elementos são 

explorados em termos de suas 

conexões, ajudando a explicar 

como desencadeia um fenômeno

(Estudo de retroalimentação

da dinâmica de sistema)



•Psicológica: plataforma integradora de conhecimento

Lévy (1998) destaca que "Entre os novos gêneros de conhecimentos carregados 

pela cibercultura, a simulação ocupa um lugar central. Numa palavra, trata-se de 

uma tecnologia intelectual que decuplica a imaginação  individual e permite que 

grupos partilhem, negociem e refinem modelos mentais comuns, qualquer que 

seja a complexidade de tais modelos".

•Comunicativa: 

promover nossas idéias



• Previsibilidade/simulação de cenários: fornecem previsões para 
tomadas de decisão, servir como instrumento de planejamento

Map. participativo

Zon. eco-econ.

Simulações de uso da terra 

Aplicação em planejamento regional: analisando impactos potenciais de 
cenários de mudanças do uso do solo

Castro et al. 2007

Comunicação



System dynamics is a methodology for studying and managing complex feedback 

systems, such as one finds in business and other social systems. In fact it has 

been used to address practically every sort of feedback system. While the word 

system has been applied to all sorts of situations, feedback is the differentiating 

descriptor here. Feedback refers to the situation of X affecting Y and Y in turn 

affecting X perhaps through a chain of causes and effects. One cannot study the 

link between X and Y and, independently, the link between Y and X and predict 

how the system will behave. Only the study of the whole system as a feedback 

system will lead to correct results.

The methodology

identifies a problem, develops a dynamic hypothesis explaining the cause of the 

problem, builds a computer simulation model of the system at the root of the 

problem, tests the model to be certain that it reproduces the behavior seen in 

the real world, devises and tests in the model alternative policies that alleviate 

the problem, and implements this solution.

corporate planning and policy design 

public management and policy 

biological and medical modeling 

energy and the environment 

theory development in the natural 

and social sciences 

dynamic decision making 

complex nonlinear dynamics 



Dinâmica de Sistemas

 Abordagem para simular o comportamento 
de sistemas complexos/não-lineares no 
tempo através de:
– Ciclos de retroalimentação (feedback);

– Estoques e fluxos (stocks and flows)

 Criado por Jay Wright Forrester (MIT);

 Aplicação de modelos militares para fins 
civis:
– Industrial Dynamics;

– Urban Dynamics;

– World 1 e 2;

– The Limits to Growth.



Dinâmica de Sistemas



Dinâmica de Sistemas



Dinâmica de Sistemas



Dinâmica de Sistemas

 Planeta pode ser modelado como um sistema 
dinâmico;

 Sistemas dinâmicos são contra-intuitivos:
– Sentidos humanos (Fenômeno) não conseguem 

alcançar seu entendimento;

– Necessidade de buscar a realidade superior (Númeno)
de forma objetiva através da matemática.

 Sistemas dinâmicos são holísticos: 
– Prometem capturar a realidade em sua complexidade;

 Solução para o problema apresentado (colapso 
ecológico) é visto como uma mudança em uma 
propriedade do sistema (crescimento zero).



Sistemas:

• isolados 

•não-isolados – fechados (não há troca de matéria só energia

• abertos (há troca de matéria e energia)

EXEMPLOS





Aquecimento global, 
Seca Regional

Mortalidade de 
Árvores

Seca

Invasão de 
graminas

PecuáriaIncêndios 
florestais

Extração 
Madeireira

Retroalimentação positiva





Tipologias de modelos



Quanto ao grau de abstração

Modelo 

matemático

modelo simbólico

modelo icônico

mundo real

aumenta a                           

abstração

aumenta o 

realismo

modelos icônicos: simples reduções da realidade em escala.

modelo simbólico: as feições do mundo real são representadas por 

uma linguagem simbólica do tipo gráfica.

modelo matemático: fenômenos do mundo real são representados por 

expressões matemáticas abstratas





Objetividade



 clima



Quanto `a sua categoria

• Descritivos/diagnósticos:

• Prescritivos

• Prospectivos

• Dinâmicos (projeção, simulação) 

preditivos?



Analíticos X simulação



Ex ante x Ex post



Global GH gases continue in full 

steam



Window of opportunity is closing

Friedlingstein et al. 2014



climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/

My home

IPCC 2001
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+0.87o . 

The five warmest years 

ever:

What to expect?



?

Paris 2015 agreement: Nationally 

Determined Contributions
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