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RESUMO: Ecossistemas e modelagem ecológica. A modelagem matemática em Ecologia evoluiu
através de diferentes níveis hierárquicos: população, comunidade e ecossistema. Os primeiros modelos
aplicados às populações foram o de Malthus de 1798 e o de crescimento logístico de 1828, elaborado
por Verhulst. Este último foi muito estudado na década de 20 (século XX). Nessa mesma época, Lotka
e Volterra desenvolveram o modelo de presa-predador. Em 1934, Gause fez importantes experimentos
de laboratório utilizando estes modelos como hipótese de trabalho. Um ano depois Tansley cunharia o
termo ecossistema, cujo conceito desenvolveu-se rapidamente nos anos 50, devido ao advento da teoria
de análise de sistemas elaborada por von Bertalanffy. Em 1969 Odum atribuiu 24 características
quantificáveis aos ecossistemas, permitindo aferir seus estágios de maturidade. Na década de 80 e até os
dias de hoje, funções emergentes como ascendência e exergia, tentam sintetizar as informações sobre
fluxos de energia e biomassa em relação a um estado de clímax teórico. A quantificação de ecossistemas
é auxiliada com o uso de programas como o Stella e Ecopath. Este último é usado exclusivamente em
ecossistemas aquáticos. Modelos ecossistêmicos podem servir como hipótese para trabalhos
interdisciplinares e como ferramentas de manejo do ambiente.
Palavras-chave: Modelos ecológicos; ecossistemas; teoria de sistemas; Stella; Ecopath.
ABSTRACT: Ecosystem and ecological modeling. The ecological modeling was developed
through hierarchical organization's level: population, community and ecosystem. The initial models
applied to population were Malthus' model in 1798 and the growth logistic model from Verhulst
created in 1928. The last equation was very used in the 20th (sec. XX). The same time Lotka and
Volterra elaborated the predator-prey model, which was applied by George Gause in 1934 as
hypothesis to important laboratory experiments. Only one year after, Tansley established the ecosystem
concept, that it was expanded by system analysis elaborated by von Bertalanffy in 1950. In 1969 Odum
described 24 quantifiable attributes to ecosystems, in order to qualify its maturity. Since 80 age,
information about the fluxes and biomass are synthesized in goal functions like ascendancy and exergy,
showing the state of ecosystem's evolution. In the last years, the ecosystem's quantification has been
done through software like Stella and Ecopath. The last one is used just to aquatic environments.
Ecosystem models can be used as hypothesis to interdisciplinary subject and to support ecosystem
management practices.
Key-words: Ecological modeling; ecosystem; system analysis; Stella; Ecopath.
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ECOSSISTEMA
Proposto em 1935 pelo ecólogo britânico A.G. Tansley, o termo ecossistema está baseado em
conceitos mais antigos como o "superorganismo" de Clements (1916) e ainda a obra pioneira de Steven
Forbes "O Lago com um Microcosmo" (1887). Estes conceitos têm como idéia principal a unidade
entre os organismos (Odum, 1985). Além dessa, outras características fundamentais de um ecossistema
são: i) limites (espaço-temporais); ii) fatores e componentes que se influenciam mutuamente; iii)
sistemas abertos, com entradas (exemplo: luz solar) e saídas (exemplo: respiração e emigração); e iv)
capacidade de resistir e/ou adaptar-se a distúrbios.
Em 1987, 645 membros da Sociedade Britânica de Ecologia classificaram o conceito de
Ecossistema como o mais importante para a Ecologia. Ainda, entre os dez primeiros conceitos neste
"ranking", figuravam: fluxo de energia, conservação de recursos, ciclagem de materiais e fragilidade de
ecossistemas. Todos eles de estreito relacionamento com o ecossistema (Cherret, 1989).
Muitos autores admitem que os ecossistemas evoluem e desenvolvem-se. Odum (1969)
descreveu 24 atributos para determinar o estágio de amadurecimento dos ecossistemas. Com o
aperfeiçoamento das análises de redes tróficas, outras formas de pensamento sobre amadurecimento de
ecossistemas surgiriam (Wulff, et al. 1989; Higashi & Burns, 1991; Ulanowicz, 1986). Com essas redes
tróficas é possível quantificar o estágio de evolução de um ecossistema, através das chamadas
propriedades emergentes, que não podem ser determinadas quando estudamos os compartimentos em
separado. As propriedades emergentes só adquirem sentido, isto é, só "emergem" quando os
componentes estão interligados. A quantificação destas propriedades é feita pelas funções meta ("goal
function") como a ascendência e a exergia que serão discutidas ainda nesse texto.
Propriedades emergentes e redes tróficas são apenas duas das maneiras de se analisar os
ecossistemas. Odum (1985) e Jφrgensen (1994) definem três diferentes conceitos para explicar o
funcionamento dos ecossistemas:
i)

Conceito individualístico (Gleasoniano): as populações respondem independentemente ao
ambiente externo;
ii) Conceito de superorganismo (Clementsiano): o ecossistema é um organismo de alta ordem (superorganismo). Este conceito é criticado, pois diferente de um organismo, um ecossistema pode ser
desmontado sem ser destruído. Além disso, os efeitos indiretos de um componente para outro são
tão ou mais importantes que os diretos (Patten, 1991; apud: Higashi & Burns, 1991). Enquanto que
nos organismos predominam as relações diretas;
iii) Teoria Hierárquica (Allen & Starr, 1982): os sistemas de alto nível tem propriedades emergentes
que não ocorrem em componentes de organização hierárquica inferior.
Müller (1997) descreve outros enfoques no estudo ecossistêmico, como a cibernética, a teoria de
controle, de informação, a termodinâmica, teoria hierárquica e auto-organização. Em geral os autores
concordam com a necessidade da integração destes conceitos tendo em vista as suas sobreposições e no
mínimo um pilar teórico comum: a análise de sistemas.
ANÁLISE DE SISTEMAS E MODELOS
Dada a complexidade dos ecossistemas, usa-se a análise de sistemas para a sua compreensão,
pois ela permite que fenômenos complexos sejam reduzidos em partes elementares, possibilitando a
aplicação de métodos quantitativos (von Bertalanffy, 1977).
Kingsland (1985) sugere ter sido Lotka (modelo presa-predador) o primeiro a mencionar a
abordagem sistêmica. Como químico, Lotka afirmava não ter sentido, estudar o hidrogênio, depois o
oxigênio e daí concluir sobre a água. O entendimento desta se faz estudando o comportamento da
molécula toda.
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A análise de sistemas, descrita por von Bertalanffy em 1950-1953, é contemporânea do próprio
desenvolvimento do conceito de ecossistemas e funcionou, num primeiro momento, como forma de
estruturação do pensamento. Em seu atual estágio, consiste basicamente na aplicação de métodos
quantitativos nestes sistemas. Este método é a modelagem matemática. Segundo Starfield & Bleloch
(1986) um modelo matemático é qualquer representação de um sistema ou processo, mas é a
modelagem matemática que vem se transformando no instrumento mais eficaz da previsão de
mudanças em ecossistemas.
Os modelos são construídos para organizar a compreensão dos sistemas e idéias; avaliar os
dados observados; fornecer o entendimento das ligações entre os componentes; definir os problemas;
fazer previsões.
Pode-se classificar os modelos em:
a) Modelos icônicos (imagens, ícones): reproduzem a aparência do objeto a ser modelado,
fornecendo uma descrição apenas qualitativa, porém que sintetiza o todo. Exemplo:
maquetes, mapas, diagramas de blocos, entre outros.
b) Modelos analógicos: simulam uma situação real. Possuem grau de abstração média e são
usados principalmente em engenharia. Exemplo: pequenos modelos de avião postos à prova
em túneis de vento.
c) Modelos matemáticos: o grau de abstração é máximo e representam princípios que
(supostamente) regem a realidade.
Os modelos diferenciam-se pelas seguintes características:
Finalidade
Variabilidade
Concepção
Tempo
Parâmetros
Função
Solução de equações

uso para pesquisa
Estocástico
Reducionista
Estático
Fixos
Linear
Analítica

e/ou
e/ou
e/ou
e/ou
e/ou
e/ou
e/ou

uso para manejo
determinístico
holístico
dinâmico
variáveis
não-linear
métodos numéricos

BREVE HISTÓRICO DE MODELOS EM ECOLOGIA
Em Ecologia, quando se procura determinar o sistema a ser modelado pode-se pensar em três
níveis hierárquicos: população, comunidade e ecossistema. Foi seguindo esta hierarquia que a
modelagem ecológica caminhou. Assim, o primeiro modelo matemático emprestado a Ecologia foi o
modelo de Malthus (1798) para prever o crescimento populacional. Ele é baseado numa equação
diferencial muito simples:
dNt / dt = r * Nt

para t=0 e Nt=N0

(1)

com a solução analítica:
Nt =N0 * λt

(2)

onde:
Nt = número de indivíduos da população no instante t;
N0 = número inicial de indivíduos da população;
λ = e r = razão finita de aumento populacional;
r = razão intrínseca (r = b - d, onde: b é a taxa de nascimento e d é a taxa de mortalidade).
Esta equação é também conhecida como a equação de crescimento geométrico. Para Malthus a
população humana cresceria de forma geométrica enquanto os alimentos de maneira aritmética, isto é,
através da equação de uma reta.
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Além do modelo em si, a importância das idéias de Malthus, publicadas no livro Ensaio sobre a
população (1798), reside na decisiva influência exercida sobre Charles Darwin em sua busca do
mecanismo da evolução das espécies. Desta forma, a população crescendo em escala geométrica
(equação 2), iria inevitavelmente superar uma oferta de alimentos que só pode aumentar em escala
aritmética. Daí, que só os mais aptos é que sobreviveriam e deixariam mais descendentes.
Como as populações não crescem indefinidamente seguindo o modelo malthusiano, a equação 1
foi modificada por Verhulst (1838, apud: Hutchinson, 1978):
dNt / dt = r * Nt * (1-Nt/K) para t=0 e Nt=N0.

(3)

cuja solução analítica é dada por:
Nt = K / (1 + ((K - N0)/N0) * e -rt)

(4)

conhecida como equação logística.
O parâmetro K é a assíntota da curva e representa o número máximo de indivíduos que a
população pode conter, devido as imposições do ambiente como escassez de espaço e/ou alimento.
Este parâmetro é chamado capacidade de suporte.
Outro modelo muito famoso em ecologia é o modelo de presa-predador que foi
independentemente formulado por Lotka (1925) e Volterra (1926, 1931). As equações deste modelo
descrevem mudanças oscilatórias em duas populações que interagem:
dN1 / dt = rl * N1 - (kl * N1 * N2)

(5)

dN2 / dt = k2 * N1 * N2 - (d2 * N2)

(6)

onde:
N1 - número de presas;
N2 - número de predadores;
rl = razão intrínseca de aumento de presas;
d2 = coeficiente de mortalidade dos predadores;
k1 e k2 = constantes.
Estas equações ficaram conhecidas na literatura como equações de Lotka e Volterra. Desta
forma, a modelagem ecológica "sobe" no nível hierárquico, para poder tentar explicar o
comportamento de uma comunidade e não mais de uma população ou espécie. O modelo de Lotka e
Volterra tem servido de inspiração para muitos trabalhos mas, com exceção de experimentos de
laboratório (Gause, 1934) sua validade, é quase sempre criticada pelos estudiosos da área (Hall, 1988).
De fato, o uso de quaisquer modelos matemáticos aplicados à ecologia, sempre foi motivo de
ceticismo. É interessante notar que o pensamento dos ecólogos na década de 20, era que o uso dos
modelos poderia, além de ser uma nova ferramenta analítica, conferir à ecologia um certo grau de
status. A ecologia atingiria, então, o mesmo grau de exatidão das ciências físicas. A equação de Verhulst,
por exemplo, foi fervorosamente defendida por Raymond Pearl que estava particularmente interessado
em encontrar uma "lei" (não apenas uma teoria) de crescimento das populações (Kingsland, 1985).
Porém com o aumento do número de trabalhos e de críticas, principalmente de entomologistas
econômicos que tentavam aplicar os modelos à realidade, o entusiasmo inicial se arrefeceu. Além disso
outros problemas foram aparecendo. Kingsland (1985) mostra que o biólogo Eric Ponder apontou
para o fato que os matemáticos teorizavam demais e que um "simples sistema de equações diferenciais
nunca descreveria problemas complexos e altamente desconhecidos. Neste momento [1934]
necessitamos de mais medidas de campo e menos teorias, mais análises experimentais de fenômenos e
menos integrações de equações." Porém Georgii F. Gause demonstrou que os modelos não
necessariamente teriam que prever os fenômenos e/ou processos com precisão.
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Este cientista russo, iniciou seus trabalhos em laboratório baseado nos modelos da curva logística e de
presa-predador. Sua descoberta do "princípio de exclusão competitiva", no início conhecido como
"postulado de Gause", mostrou que os modelos "apenas" serviriam para descobrir princípios e
construir teorias gerais que guiariam certos tipos de pesquisas (como guiou as dele).
Na década de 60, Howard T. Odum, usou modelos de circuitos elétricos para explicar diversos
fenômenos ecológicos. O talento deste pesquisador ainda incluiu o homem nestes sistemas,
permitindo a análise de problemas econômicos em modelos ecológicos. Sem dúvida a linguagem
energética criada por H. Odum, junto com as idéias ecossistêmicas de seu irmão Eugene, são a base da
moderna modelagem (Odum, 1960, 1962, 1967, 1969 e 1971).
O desenvolvimento histórico da modelagem, bem como a representação gráfica dos modelos e
conceitos aqui mencionados, estão resumidos na Fig. 1.
É claro que ainda são elaborados modelos em todos os níveis de organização, mas a
modelagem de ecossistemas vem ganhando mais espaço, devido principalmente à crescente
necessidade de respostas imediatas face a problemas globais que não podem ser analisados, explicados
ou preditos sem uma ferramenta holística, que seja hábil para o trabalho com fenômenos complexos.
Independente do tipo, a confecção de um modelo inclui freqüentemente as seguintes fases:
1- Reconhecer e delimitar o sistema de interesse expressando-o, inicialmente sob forma verbal
e, posteriormente, criando o diagrama conceitual para visualizar as interações entre os
componentes;
2- Escolher a estrutura quantitativa geral, selecionando as formas funcionais das equações e a
unidade básica de tempo, codificando-as no computador para a realização das simulações.
Estas estruturas podem ser: equações diferenciais ou de diferença; matriz algébrica;
modelos de compartimentos;
3- Observar a validade do modelo a fim de confirmar se este é adequado para satisfazer os
objetivos propostos. Esta fase compreende:
a) análise de sensibilidade: mede-se a sensibilidade dos parâmetros, isto é, em que medida
os parâmetros modificam os resultados do modelo e, conseqüentemente, do
ecossistema;
b) verificação - calibração: descobre-se que valores minimizam a diferença entre os dados
observados e os calculados pelo modelo;
c) validação: é o teste que o modelador fará para saber se os parâmetros encontrados na
calibração são válidos para outros períodos do mesmo sistema.
Na verdade estas fases são muito parecidas com o próprio desenrolar de trabalhos científicos.
Desta forma, aproveitando as dicas de Umberto Eco (1991) em seu livro Como se faz uma tese, pode-se
traçar um paralelo (Tab. 1). É importante notar que estas fases nem sempre desenvolvem-se como o
descrito. Muitas vezes elas interagem devido a novas descobertas e problemas que vão surgindo à
medida que o trabalho (ou o modelo) vai sendo construído.
No Brasil o uso de modelos matemáticos em ambientes aquáticos ainda é incipiente. À parte
alguns trabalhos que incorporam o modelo de crescimento individual de Von Bertalanffy (1934), que é
muito usado para crescimento de espécies de peixes (ver Sparre et al., 1989), poucos são os trabalhos
com modelagem: Coutinho & Yoneshigue (1988); Valentin & Coutinho (1990); Richey, et al. (1990);
Muricy (1990); Koutsoukos & Hart (1991); Collart (1991); Begossi (1992); Bidone, et al. (1993);
Valentin (1993); Pereira et al. (1994); Bonilha (1995); Angelini & Petrere (1996).
Num levantamento sobre os trabalhos publicados em 100 volumes da "Ecological Modelling",
Jφrgensen (1997) mostra que pesquisadores brasileiros publicaram apenas 9 trabalhos nesta conceituada
revista (0,5% do total), para o período de 1975 à 1996. Com isso o país conseguiu uma das piores
médias de trabalhos publicados por habitante neste assunto (a 32a em 35 países).
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Figura 1: Desenvolvimento histórico de modelos em ecologia.
Tabela 1: Paralelo entre a confecção de um trabalho científico e a construção de um modelo.
Elaborar uma tese significa...
(Eco, 1991)
Identificar um tema preciso; elaborar o teste de
hipóteses.

Construir um modelo é...
(Grant, 1986 e Jφ
φrgensen, 1994)
Delimitar o sistema de interesse de acordo com o
objetivo; identificar os componentes.
Reconhecer os fenômenos do sistema com base em
Recolher a documentação já existente sobre o tema.
outros trabalhos e modelos.
Por em ordem a documentação; "desenhar" o
Escolher a estrutura quantitativa geral.
experimento e/ou a coleta dos dados.
Reexaminar em primeira mão o tema - analisar os
Observar a validade do modelo e modificar se for o
dados.
caso.
Dar forma orgânica as reflexões; (dados de acordo
Analisar e interpretar os resultados da simulação.
com a teoria?).
Empenhar-se para que o leitor compreenda o
Empenhar-se para que o modelo possa ser
trabalho e possa retomar o tema por conta própria. generalizado para outros ecossistemas.
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Os principais entraves para um melhor desempenho brasileiro são: i) falha na formação
universitária, incluindo aqui uma certa "matematicofobia" (nas palavras de Bodenheimer, 1935 apud:
Kingsland, 1985) que os pesquisadores formados em ciências biológicas possuem; e ii) escassez de
dados e/ou conhecimentos básicos biológico e ecológico dos ecossistemas brasileiros (falta de pesquisa
em longa duração).
FERRAMENTAS PARA CONFECÇÃO DE MODELOS DE ECOSSISTEMAS
Duas ferramentas computacionais vem recebendo destaque na elaboração de modelos em
ecossistemas: ECOPATH e STELLA. Na parte seguinte veremos suas vantagens, limitações a
aplicações.
ECOPATH - PARA MODELOS EM ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS
O programa ECOPATH combina o trabalho desenvolvido por Polovina (1984), para estimar a
biomassa e o consumo de vários elementos de um ecossistema aquático, com a teoria de Ulanowicz
(1986) para análises de fluxos entre os elementos do ecossistema. Esta união foi proposta por Pauly et
al. (1987) e permite a construção de modelos "steady-state", isto é, em estado de equilíbrio, dos
ecossistemas aquáticos. Este programa desenvolvido pelo ICLARM (International Center of Living
Aquatic Resources Management) vem ganhando inovações a cada ano. Seu uso em todo o mundo,
produz informações eficazes para comparações das redes tróficas ("network analysis") que inclui
análises de ciclos, de fluxos, e de estoques pesqueiros.
A equação básica do modelo ECOPATH é a de um sistema balanceado, isto é, sob condições
de equilíbrio. Polovina (1984) afirma que existem condições de equilíbrio num sistema quando "a
biomassa média anual para cada espécie (ou grupo de) não varia de ano para ano" ou ainda se a soma
das interações entre os componentes for maior, que as interações do sistema com o, meio externo
(Christensen & Pauly, 1991). Num sistema, em equilíbrio, o consumo de um predador (grupo) gera a
mortalidade por predação de sua presa. Isto é expresso como:
Consumo = Produção + Respiração + Comida não-assimilada
onde:
Produção = Acumulação de biomassa + Perda para sistemas adjacentes + Mortalidade por predação +
Captura pela pesca (quando houver pesca)
Essa equação de balanceamento pode ser matematicamente escrita como:
Bi * PBi * EEi - Σj (Bj * QBj * DCji) - EXi = 0

(7)

onde:
Bi - biomassa da presa ( i );
PBi - produção / biomassa da presa ( i );
EEi - eficiência ecotrófica da presa ( i );
Bj - biomassa do predador ( j );
QBj - consumo / biomassa do predador ( j );
DCji - fração da presa ( i ) na dieta do predador ( j );
EXi - export da presa ( i ).
Assim, um sistema com n grupos (compartimentos) terá n equações lineares que são resolvidas
usando o "método generalizado de inversas" (Mackay, 1981). Os dados requeridos pelo ECOPATH
podem ser resumidos da seguinte forma:
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a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

Estimativa da produção primária;
Estimativa dos detritos em suspensão;
Estimativa dos detritos que entram no sistema;
Número de espécies (grupos) a serem considerados: os compartimentos podem ter mais de uma
espécie desde que entre estas haja similaridades em seus modos de vida, isto é, mesmo habitat, dieta
e características históricas similares (Polovina, 1984). A identificação destes componentes e suas
formações depende do objetivo do pesquisador, bem como da qualidade das informações que ele
possui do sistema. Para cada compartimento é conveniente os seguintes valores:
Biomassa (Bi);
Export (EXi), isto é, biomassa retirada das populações exploradas ou biomassa de espécies
migradoras para outro ambiente;
Taxa PBi - produção por biomassa - usualmente Mortalidade Natural ou Total: podem ser
calculadas pelo programa ELEFAN (Pauly & David, 1981) ou pela relação empírica de Pauly
(1980);
Taxa QBi - consumo por biomassa: pode ser calculada pelo modelo de Palomares & Pauly (1989);
experimentos de laboratório (Mann, 1978) e pelo uso do programa MAXIMS (Jarre-Teichmann et
al., 1992).
DCij - composição da dieta, isto é, o quanto um grupo se alimenta do outro.

Na verdade, como o programa faz a ligação dos diferentes compartimentos, através da
composição da dieta, ele estimará qualquer parâmetro desconhecido de outros compartimentos. Para
um detalhamento maior ver Christensen & Pauly (1991, 1993) e Angelini (1995). O principal resultado
do ECOPATH é exemplificado na Fig. 2.

Figura 2: Modelo BROA, construído com o ECOPATH, para a Represa do Broa (SP). Fonte: Angelini
& Petrere (1996).
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A ASCENDÊNCIA COMO FUNÇÃO META
O ECOPATH também calcula duas "funções meta": ascendência e "overhead". Elas são
baseadas na teoria de Ulanowicz (1986). Este autor acredita que o amadurecimento do sistema é
decorrente do aumento do fluxo de energia e das interações existentes. A ascendência foi desenvolvida
com o intuito de determinar a maturidade de um ecossistema. Assim, um ecossistema evolui quando
aumenta sua ascendência. Esta evolução tem um limite denominado capacidade de desenvolvimento. A
diferença entre esta capacidade e a ascendência é chamada de "overhead", e quantifica a reserva de
energia que o sistema possui para suportar perturbações.
Por sua vez, Christensen (1995) fez um "ranking" de maturidade para 41 ecossistemas do
mundo, usando vários parâmetros e atributos de maturidade. Desta forma, esse autor encontrou que a
maturidade tem uma forte correlação negativa com a ascendência e, então, forte correlação positiva
com o "overhead". Assim, um ecossistema evolui quando aumenta sua energia de reserva ("overhead"),
contrariando o postulado primeiro de Ulanowicz. A impressão que se tem é que Ulanowicz acertou nos
cálculos, mas errou nas interpretações.
STELLA - PARA MODELOS DINÂMICOS
Constanza (1987) diz que a computação permite a construção de grandes modelos de simulação,
apesar da programação ser encarada como atividade tediosa que requer muito tempo. Porém este
mesmo autor afirma que o STELLA (Structured Thinking Experimental Learning Laboratory with
Animation) pode ser usado como ferramenta pelos biólogos pois não requer grandes conhecimentos de
métodos matemáticos. Desta forma o esforço de modelagem em sistemas ecológicos deve se
concentrar sobre a ecologia e não sobre a matemática ou computação. Kurtz (1989) acredita que o
STELLA pode tornar-se uma grande ferramenta no ensino de análise de sistemas e modelagem dentro
de diversas áreas. Ele foi desenvolvido em 1987 e é um pacote ideal para iniciantes em dinâmica de
sistemas (Radford, 1988).
A construção do modelo consiste em desenhá-lo na tela (Fig. 3), com as variáveis de estado
(retângulos), que são as variáveis de nosso interesse, e com as variáveis forçantes (círculos), que
influenciam as variáveis de estado. Depois se escreve uma equação para cada interrelação entre os
componentes. Juntas, as equações descreverão toda a dinâmica e o comportamento do modelo. É
interessante notar ainda, que as equações não precisam ser resolvidas analiticamente. O usuário entra
com a forma diferencial das equações e escolhe um método numérico para resolvê-las. Este programa
vem sendo amplamente usado pelos pesquisadores-modeladores (Jφrgensen, 1988a, 1992a; Thébault &
Salençon, 1993; Wu et al., 1993; Valentin & Coutinho, 1990; Asmus, 1990; Bruce & Ruth, 1994;
Hakanson & Peters, 1995).

Figura 3: Modelo ELLOBO construído no programa STELLA, para a Represa do Broa (SP). Fonte:
Angelini (1995).
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A EXERGIA COMO FUNÇÃO META
Muitos modelos dinâmicos tem procurado medir o ajuste das espécies nos ecossistemas, para
saber quais as mais adaptadas e que suportariam mudanças e/ou impactos futuros. Esta quantificação
da teoria darwiniana da seleção natural é realizada através de uma função meta denominada exergia. A
exergia pode ser definida como a quantidade de energia livre (entropia) que o sistema está pronto para
transferir ao ambiente circundante. Alguns trabalhos recentes tem mostrado que a exergia é alterada
por fatores externos e pelo modo como os organismos respondem frente a essas mudanças. Para uma
visão mais detalhada (incluindo a própria quantificação) o leitor pode usar as seguintes referências:
Jφrgensen (1988b, 1992a, 1992b, 1992c, 1994); Salomonsen (1992) e Patten (1995). Christensen (1994,
1995) sugeriu alterações no cálculo da exergia, tendo encontrando ainda, forte correlações positivas
com a ascendência.
CASO ESTUDADO: A REPRESA DO BROA (SP)
A represa do Lobo, conhecida como Broa, foi construída em 1936. Localiza-se na região
centro-leste do Estado de São Paulo, entre os municípios de Brotas e Itirapina (SP) (Fig. 4). Tem
pequenas dimensões (superfície: 6,0 Km2, profundidade média: 3 m) e devido à sua proximidade com
São Carlos, onde existem dois grupos acadêmicos de Ecologia (Universidade Federal de São Carlos UFSCar e Universidade de São Paulo - USP), a represa é um dos ecossistemas aquáticos com maior
volume de publicações científicas do Brasil.
Utilizando os "softwares" já descritos aqui, foram construídos dois modelos para a represa:
modelo BROA (com o Ecopath) e modelo ELLOBO (com o Stella).

Figura 4: Localização do Reservatório do Broa (SP).
MODELO BROA (ECOPATH)
Foi reunido o maior número possível de trabalhos sobre a represa (entre teses, dissertações e
publicações) e os valores dos parâmetros de entrada (equação 7) foram calculados e calibrados, à partir
dos procedimentos indicados anteriormente.
A Tab. 2 mostra as fontes de cada compartimento. Na falta de alguma informação específica
sobre a biota da represa, eram usados trabalhos realizados em outros ecossistemas.
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Tabela 2: Compartimentos do modelo BROA e respectivos trabalhos onde as informações foram
obtidas (Fonte: Angelini & Petrere, 1996)
Compartimentos
Fitoplâncton
Perifíton
Macrófitas
Benthos
Zooplâncton
Geophagus brasiliensis
Leporinus spp
Gymnotus carapo
Astyanax fasciatus
Hoplias malabaricus

Fonte
Tundisi (1977); Tundisi et al. (1977); Oliveira (1993)
Soares (1981)
Barbieri (1984) e Silveira-Menezes (1984)
Strixino (1973); Có (1979)
Matsumura-Tundisi et al. (1989); Rocha & Matsumura-Tundisi (1984);
Angelini et al. (1996)
Barbieri (1974,1975); Lizama & Vazzoler (1993)
Barbieri & Garavello (1981); Barbieri & Barbieri (1991): Lizama & Vazzoler
(1993)
Barbieri (1981); Barbieri & Barbieri (1983)
Barbosa (1982); Barbosa & Matsumura-Tundisi (1984)
Barbieri, et al. (1982); Lizama & Vazzoler (1993)

A despeito das coletas terem ocorrido em anos diferentes, os trabalhos da Tab. 2 subsidiaram o
modelo (Fig. 2) evidenciando as seguintes características: i) o fitoplâncton é o produtor primário mais
importante para a cadeia trófica; ii) a ciclagem de nutrientes é baixa e está ocorrendo um acúmulo de
detritos na represa, provenientes principalmente das macrófitas; iii) a energia dos produtores primários
é subutilizada pelo sistema, pois a produção primária total é 40 vezes maior que a respiração total; iv) a
represa do Broa é um ecossistema em desenvolvimento e possui grande energia de reserva (overhead),
que está concentrada no nível trófico I, mostrando ser este sistema capaz de suportar distúrbios
imprevistos, como por exemplo, ser invadida por espécies de peixes exóticas, principalmente por
detritívoras e/ou herbívoras (nível trófico I).
O modelo pode ser enriquecido se novas coletas ocorrerem simultâneamente e se outros
compartimentos forem explorados, como por exemplo o bacterioplâncton, cuja importância no fluxo
de energia tem sido melhor compreendida.
MODELO ELLOBO (STELLA)
O modelo ELLOBO (Fig. 3) tem três variáveis de estado: biomassas de fitoplâncton (estimada
por valores de clorofila a); zooplankton (Argyrodioptamus furcatus); e lambari (Astyanax fasciatus). O
modelo é muito simples: a biomassa entra no sistema através do crescimento fitoplanctônico, que é
predado por zooplâncton, que por sua vez serve de alimento para o peixe. A biomassa sai do sistema
via mortalidade.
Esses fluxos são influenciados pelas variáveis forçantes: temperatura, nitrato, fósforo e radiação
solar. Com a exceção da biomassa do lambari, as variáveis foram coletadas a cada quinze dias no
mesmo ano (Rietzler, dados não publicados).
Diferentes equações (Jφrgensen, 1994) foram testadas nas relações do modelo, e as escolhidas
foram aquelas que reduziram a diferença entre os valores observados e calculados para fito e
zooplâncton.
As principais conclusões foram: i) a temperatura é o principal fator na dinâmica fitoplanctônica
e conseqüentemente na evolução do ecossistema como um todo; ii) é fundamental um componente
aleatório na predação de zooplâncton sobre fitoplâncton, mostrando a inexistência de um padrão
conhecido de comportamento para esses compartimentos; iii) a exergia foi usada para mostrar a
flexibilidade do ecossistema e auxiliou no ajuste dos valores dos parâmetros.
O modelo pode ser melhorado: a) com coleta de dados em menores espaços de tempo (diária
ou semanalmente); b) com informações mais detalhadas sobre predação; e c) com a utilização de
equações que descrevam a ciclagem de nutrientes, oriundos principalmente da mortalidade das variáveis
de estado.
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CONCLUINDO
Embora o reservatório do Broa seja considerado um dos ecossistemas brasileiros com maior
volume de trabalhos científicos, nos dois modelos apresentados aqui, muitas informações ficaram
faltando. Isto evidencia a diferença entre estudos interdisciplinares e multidisciplinares. Nestes últimos,
apesar da boa qualidade entre os diferentes trabalhos, pode não haver ligação orgânica entre eles,
impossibilitando respostas holísticas sobre o sistema em questão.
O uso do modelo matemático como hipótese de trabalho, é fundamental para a implantação de
estudos interdisciplinares. Com base no modelo, é possível fazer um delineamento experimental cuja
coleta de dados seja equilibrada1 entre os compartimentos (todos os compartimentos têm mesma
importância) e objetiva na busca dos valores dos parâmetros necessários ao modelo.
COMENTÁRIO FINAL
Assim como a teoria de ecossistemas contribui com o desenvolvimento dos modelos
matemáticos, parece óbvio que estes também têm enriquecido a teoria. Conseqüentemente tornou-se
quase impossível traçar uma linha divisória entre as teoria e modelagem, principalmente depois do
surgimento das funções meta. Apesar dos avanços da visão ecossistêmica, as idéias dela originadas, tem
sido questionadas e já foram caracterizadas como "Odumania" (Mansson & McGlade, 1993).
Os principais problemas apontados pelos críticos dizem respeito a generalizações dos modelos
como: 1) na identificação dos componentes, pois geralmente o número de espécies é grande mesmo em
sistemas considerados simples (Um lago não é um microcosmo); 2) na agregação dos componentes
funcionalmente similares numa "caixa preta"; e conseqüentemente na descrição imprecisa e incompleta
das interrelações, podendo acarretar noções tendenciosas do sistema (Rigler & Peters, 1991).
É interessante notar entretanto a analogia feita por Ulanowicz (in: Christensen & Pauly, 1993).
Para ele, o atual estágio do estudo dos ecossistemas guarda semelhança com o estágio da medicina na
época de Leonardo da Vinci, faltando maior aprofundamento da "fisiologia" dos ecossistemas.
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