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RESUMO 

Considera-se que existe uma base conceitual para o desenvolvimento das pesquisas 

transdisciplinares necessárias para avaliar o desempenho social e ecossistêmico de 

propostas de políticas públicas. O desenvolvimento da ciência computacional e o uso da 

modelagem e simulação permitiram a visualização rápida e precisa de sistemas 

complexos e é essencial aprimorar as ferramentas existentes nesse campo. Os impactos 

de atividades humanas sobre sistemas socioecológicos e avaliação de impacto ambiental 

podem ser determinados por meio de metodologias robustas como a avaliação emergética, 

que permite a análise e diagnóstico de sistemas por meio da aplicação da termodinâmica 

à ecologia e à economia, fornecendo indicadores importantes de sustentabilidade. O 

objetivo deste trabalho foi aprimorar o software de modelagem e simulação Emergy 

Simulator para facilitar seu uso em análises de sistemas socioecológicos, etapa inicial da 

metodologia de avaliação emergética. Foi feito um estudo da versão atual do software e 

da linguagem Java 8 e, com base nele, a ferramenta foi aprimorada para incorporar 

avanços tecnológicos e metodológicos dos últimos dez anos e atender à demanda por uma 

interface mais intuitiva e prática. Foi utilizado um processo de desenvolvimento iterativo 

que incorporou conceitos da metodologia Scrum, desenvolvendo-se um software de 

interface simples e fácil utilização para suas principais funções, o que foi possível com o 

uso da plataforma JavaFX. A maior contribuição deste trabalho foi desenvolver, em um 

software livre, a lógica de programação para interpretação do diagrama desenhado pelo 

usuário e geração de um sistema de equações correto de acordo com a metodologia de 

modelagem com a linguagem de sistemas energéticos, com flexibilidade e facilidade de 

edição. Os resultados foram comprovados com a construção e simulação de 38 

minimodelos, dos quais 10 são demonstrados com detalhes: PC&CYCLE, TANK, 

SLOWREN, RENEW, NETPROD, FIRE, NUTRSPEC, CLIMAX, DESTRUCT e 

ECOP&C. A facilidade, confiabilidade e adaptabilidade do EmSimFX, mostradas neste 

trabalho, aliadas ao fato de que é um software livre, constituem grande incentivo para seu 

uso amplo, simplificando e difundindo o pensamento sistêmico em ensino e pesquisa e 

contribuindo para o aprimoramento contínuo da metodologia emergética. 

 

Palavras-chave: Software livre; Modelos ecológicos; Modelos econômicos; Java 

(Linguagem de programação de computador); Impacto Ambiental - Avaliação.  



 

 

 

ABSTRACT 

It is considered that there is a conceptual basis for the development of transdisciplinary 

research to evaluate the social and ecosystemic performance of public policy proposals. 

The development of computational science and the use of modeling and simulation 

allowed a quick and accurate view of complex systems and it is essential to enhance 

existing tools in this field. The impacts of human activities on socioecological systems 

and environmental impact assessment can be calculated by means of robust 

methodologies such as the emergy evaluation, which allows the analysis and diagnosis of 

systems through the application of thermodynamics in ecology and economics, providing 

important sustainability indicators. The aim of this work was to enhance the modeling 

and simulation software Emergy Simulator to facilitate its use in analysis of 

socioecological systems, an initial step in the emergy evaluation methodology. A study 

of the current version of the software and of the Java 8 language was carried out and, 

based on it, the tool was improved to incorporate technological and methodological 

advances of the last ten years and to provide it with a more intuitive and practical 

interface. An iterative development process was used, which included concepts of the 

Scrum methodology, leading to the development of a software that has simple interface 

and easy use for its main functions, which was possible with the use of the JavaFX 

platform. The major contribution of this work was to develop, in a costless software, 

programming logic for interpretation of the diagram drawn by the user and generation of 

a correct equation system according to the modeling methodology with the energy 

systems language, with flexible and easy edition. These results were verified with the 

construction and simulation of 38 minimodels, 10 of which are demonstrated in detail: 

PC&CYCLE, TANK, SLOWREN, RENEW, NETPROD, FIRE, NUTRSPEC, 

CLIMAX, DESTRUCT e ECOP&C. The simplicity, reliability and adaptability of 

EmSimFX, shown in this work, together with the fact that it is a free software, are a great 

incentive for its use, simplifying and disseminating systems thinking in teaching and 

research and contributing to the continuous improvement of the emergy methodology. 

 

Keywords: Free Software; Ecological models; Economical models; Java (computer 

programming language); Environmental impact – Assessment. 
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1. INTRODUÇÃO 

“Explicações completas não são possíveis quando se limita o trabalho de uma 

disciplina a uma só escala de tempo e espaço” (ODUM, 2002).  

É alta a complexidade dos problemas atuais da humanidade, como guerras, 

ataques terroristas, mudanças climáticas, extinção de espécies e crises econômicas e 

sociais, muitos dos quais ameaçam a sobrevivência humana no planeta, o que constitui 

um desafio para os modelos mentais atualmente predominantes. Isso dificulta a 

formulação de previsões sobre comportamento dos sistemas complexos e a elaboração de 

políticas públicas para solucionar esses problemas globais, levando à necessidade de se 

adquirir uma visão holística, que se adapta a essa complexidade.  

Considera-se que dispomos de uma base conceitual para ampla para realizar 

os estudos transdisciplinares necessários para visualizar e compreender a organização 

interna de sistemas com inúmeros componentes e interações, sem ignorar relações 

importantes de causa e efeito. Assim, pode-se avaliar o desempenho social e ecológico 

dos ecossistemas e gerar propostas adequadas de políticas públicas, por exemplo, no 

estudo da resiliência de sistemas e de suas capacidades dinâmicas de adaptação, inovação, 

aprendizagem e auto-organização. 

A Teoria Geral dos Sistemas Proposta por Bertalanffy (1950) gerou o 

conceito de pensamento sistêmico, que analisa o conjunto de relações entre os membros 

de um todo. É frequentemente associado a outros conceitos e ferramentas importantes, 

como: o pensamento holístico (uma visão integrativa de elementos); a existência de 

estruturas sistêmicas derivadas de modelos mentais; foco em relacionamentos entre os 

componentes em vez do funcionamento de cada um deles; auto-organização; efeitos dos 

laços de retroalimentação em sistemas; diagramas de fluxo e estoque; gráficos de 

comportamento dinâmico (MONAT; GANNON, 2015). Tem aplicações em numerosas 

áreas de estudo, e é uma contraposição ao reducionismo predominante, pois procura 

perceber organismos e não simples mecanismos. 

A Dinâmica de Sistemas, por sua vez, criada por Jay W. Forrester (1918-

2016), é um campo da ciência originário do pensamento sistêmico, porém mais prático e 

direcionado à prática de modelagem e simulação para observação do comportamento de 

variáveis-chave ao longo do tempo, também focando na estrutura de um sistema em 

mecanismos de retroalimentação (RICHARDSON, 2011). 
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Inspirado nessas linhas de pensamento, Howard T. Odum (1924 – 2002) 

acreditava na necessidade de desenvolver ferramentas de modelagem de sistemas para 

criar uma conceitos unificados que facilitassem a educação para o entendimento de 

sistemas complexos, de forma a incentivar o pensamento sistêmico e linhas de ação 

corretas por parte da sociedade (ODUM, 1976). Para isso, o biólogo se dedicou a adquirir 

novos conhecimentos com o estudo compreensivo de diversas disciplinas, como 

termodinâmica, eletrônica, computação, filosofia e arte (BROWN, 2004), o que culminou 

em uma avalanche de novos conceitos que contribuíram grandemente para estudos sobre 

o comportamento de sistemas naturais e sistemas antrópicos e sua sustentabilidade.  

O autor desenvolveu uma linguagem simbólica denominada linguagem de 

circuitos de energia (BROWN, 2004), que evoluiu de diagramas de fluxo de energia 

(ODUM, 1960) para diagramas desenhados com símbolos ou ícones cujas definições 

rigorosas asseguram sua correspondência com o comportamento dinâmico do mundo 

físico (ODUM, 1972, 1994). Nessa linguagem, foram incorporados conceitos de 

termodinâmica de sistemas abertos, de cinética, de química e de circuitos elétricos, que 

foram generalizados para representar sistemas ecológicos, sociais e econômicos, o que 

havia sido feito apenas de forma qualitativa anteriormente (ODUM, 1972). Para essa 

generalização, foi reconhecida a energia como denominador comum de todo os recursos, 

como substâncias químicas, dinheiro e população. 

Os componentes dos sistemas são representados por diversos símbolos: o 

símbolo de fonte (força constante, fluxo constante, outra função gráfica ou de processo 

estocástico); o símbolo denominado “tanque” fora ou dentro de suas fronteiras (um 

estoque de energia potencial limitada); a potência (taxa de entrega de energia potencial) 

representada por caminhos em forma de linhas sólidas. As interações também possuem 

diferentes representações: simples intercessões de caminhos (fluxos de material similar 

sem perda de energia); símbolos de interações multiplicativas; interações de ganhos 

constantes, entre outros. Os caminhos da dissipação de energia degradada são 

direcionados ao símbolo denominado “sumidouro”. Os diagramas desenvolvidos por 

Howard T. Odum mostram, ao lado esquerdo e superior, os potenciais de energia 

disponível, colocados da esquerda para a direita em função de sua capacidade de realizar 

trabalho e na parte inferior a saída da energia degradada. 

Os diagramas construídos são modelos, ou representações, de sistemas reais 

e permitem a simulação analógica com montagem de circuitos eletrônicos equivalentes 

(ODUM, 1960) para observação de seu comportamento dinâmico. É grande o potencial 
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da modelagem e da simulação para relacionar teoria e realidade por possibilitar a 

investigação dos fenômenos envolvidos, o que facilita o trabalho com a incerteza e 

imprevisibilidade de sistemas complexos. O surgimento de computadores e linguagens 

de programação facilitaram e agilizaram o trabalho de modelagem e simulação e, 

juntamente com a Ecologia de Sistemas desenvolvida por Odum e com suas observações 

experimentais do mundo real, permitiram a evolução de definições e sintaxes da 

linguagem dos sistemas energéticos.  

Com essas ferramentas e a linguagem BASIC, foram validados diversos 

minimodelos simples, com características dos modelos reais, utilizados para introduzir o 

pensamento sistêmico a estudantes de diversas áreas do conhecimento (BROWN, 2004; 

ODUM; ODUM, 2000). Nas apostilas e livros, normalmente são apresentados os 

diagramas com suas equações e resultados de simulação, para uma visualização completa 

do modelo.  

O uso dos minimodelos evidencia como a modelagem com a linguagem de 

sistemas energéticos e a simulação podem gerar uma compreensão diferenciada dos 

sistemas estudados, pois geram menos confusão do que descrições verbais: os sistemas 

têm seus principais fluxos, componentes e valores representados por imagens que 

implicam leis e características cinéticas, energéticas, químicas e físicas específicas. 

Entendendo-se as propriedades que descrevem cada símbolo, é possível definir um 

conjunto de equações diferenciais e de restrições que explicam nossa visão do 

funcionamento do sistema. Ao mesmo tempo, são identificadas nos diagramas as 

conexões internas e também as conexões com sistemas de escala superior, reconhecendo-

se as relações importantes de causalidade em uma visão do todo, o que incita o 

pensamento crítico sobre o sistema de forma mais rápida que a leitura de um texto 

(ODUM, 1972) e é frequentemente negligenciado por outras metodologias. 

O uso da linguagem oferece a capacidade de representar, em um diagrama, a 

auto-organização desenvolvida e o arranjo espacial para aproveitar os fluxos de energia 

disponíveis, processo essencial à sobrevivência de sistemas. Os diversos mecanismos 

para aproveitamento de energia podem, então, ser investigados. Alguns símbolos ilustram 

os laços de retroalimentação de matéria e/ou energia para manutenção, utilizados por 

organismos como populações humanas, cidades e divisões territoriais. As interações e 

laços internos são de grande importância para a produzir estoques duradouros, o que é 

valioso especialmente quando os recursos disponíveis para um sistema provêm de 

estoques limitados de energia (externos e internos). 
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Os diagramas de minimodelos têm a complexidade de modelos mentais e, por 

isso, constituem ferramenta poderosa na educação e em tomadas de decisão (como para 

definição de políticas públicas) (ODUM, 1989). Com seu uso contínuo, pode-se aprender 

o comportamento de diferentes arranjos de sistemas sem necessidade de simulação, 

desenvolvendo-se o raciocínio com a linguagem simbólica, o que leva o usuário a outro 

nível de compreensão dos assuntos da humanidade e da natureza (ODUM, 1989). Isso se 

confirma pela diversidade de conceitos desenvolvidos pelo uso desta linguagem: (a) 

reconhece-se uma hierarquia de energia em todos os sistemas de acordo com o trabalho 

realizado para gerar cada fluxo de energia; (b) a emergia foi definida como a energia 

disponível usada, direta ou indiretamente, na fabricação de um produto, expressa em 

unidades de um tipo de energia disponível; (c) a potência emergética é o fluxo de 

emergia (emergia por unidade de tempo); (d) foram deduzidos novos princípios 

termodinâmicos para explicar como os sistemas se organizam para atingir a máxima 

potência emergética; (e) entre outras definições introduzidas por Odum.  

Por fim, a técnica de modelagem e simulação com uso da linguagem 

frequentemente se integra à metodologia emergética, que calcula indicadores de 

desempenho ecossistêmico com base nos fluxos de emergia e permite, assim, 

fundamentar estudos e políticas públicas que visem a sustentabilidade. Os diagramas 

providenciam uma visualização da forma com que os sistemas antrópicos impactam os 

sistemas ecológicos e, juntamente com a metodologia emergética, permitem cálculo da 

intensidade desse impacto, oferecendo as bases teóricas para reorganizar os ecossistemas. 

Tendo em vista a necessidade de resgatar a qualidade da relação com a 

natureza, torna-se essencial, então, aprimorar as ferramentas existentes para modelagem 

e simulação de sistemas socioecológicos e avaliação de impacto ambiental para que 

incorporem de forma efetiva o paradigma da visão holística e a linguagem de sistemas 

energéticos. Existe, porém, uma carência de ferramentas computacionais disponíveis para 

a integração da linguagem com modelagem e simulação de sistemas e com a avaliação 

emergética, o que dificulta a difusão desta técnica na comunidade científica e 

educacional. 

Os softwares utilizados até agora para representar sistemas socioecológicos 

com os símbolos de Odum (1994) apresentam restrições: (a) eles compreendem apenas 

parte do processo de modelagem conceitual e de simulação (Microsoft Visio, Microsoft 
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Excel); (b) são softwares pagos e proprietários1, como ExtendSim (IMAGINE THAT 

INC, 2016), STELLA (ISEE SYSTEMS INC, 2016), MATLAB (THE MATHWORKS 

INC, 2017). 

O único software completo nesse sentido é o Emergy Simulator (EmSim) 

(VALYI; ORTEGA, 2004), que, por ser um software livre de código aberto, com GNU 

General Public License, permite modificações e aprimoramento por parte dos usuários e 

constitui uma ferramenta de grande potencial para facilitar e ampliar o uso do da visão 

holística na avaliação da sustentabilidade de produtos e processos.  Essa ferramenta foi 

desenvolvida na linguagem Java e permite a utilização da linguagem de sistemas 

energéticos na construção de diagramas sistêmicos e na simulação da evolução dinâmica 

das variáveis de estado dos sistemas representados por esses diagramas.  

Cabe, porém, aprimorar este software, já que ainda não possibilita a edição 

correta e prática dos sistemas de equações e possui janelas e opções que confundem o 

usuário. Além disso, não utiliza os recursos mais atuais da linguagem Java, como a 

plataforma JavaFX, e possui documentação bastante desatualizada, com manuais apenas 

em inglês, o que limita seu uso no Brasil. 

Por isso, para promover seu uso pelo público brasileiro e internacional 

interessado na avaliação de sistemas usando a visão holística, foi criada neste trabalho 

uma versão mais nova da ferramenta, o Emergy Simulator FX (EmSimFX), que garante 

a simulação correta e prática da evolução de quantidades em um sistema modelado com 

os símbolos da linguagem dos sistemas energéticos. Essa ferramenta pode ser utilizada 

na disseminação do uso da visão sistêmica em avaliações ecológicas, assim como na etapa 

inicial da análise emergética e para embasar decisões técnicas e políticas públicas. 

  

                                                

1 Softwares proprietários são aqueles que possuem restrições para uso, redistribuição e 

modificação (proibição, permissão requerida, entre outros). 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver e disponibilizar uma versão de 

fácil uso do software de código aberto Emergy Simulator (EmSimFX) com a plataforma 

JavaFX, direcionado ao público técnico e científico para a realização de análises de 

sistemas socioecológicos com uso de modelagem e simulação a partir de diagramas 

sistêmicos. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Aprimorar a interface do EmSim para facilitar o acesso a suas principais 

funções: diagramação do sistema, geração automática das equações do 

modelo, edição do sistema de equações e da lógica de simulação e realização 

de testes de simulação com o modelo; 

 Incluir na biblioteca alguns ícones importantes para a montagem de 

diagramas sistêmicos, como o sumidouro de energia, a fonte com albedo, 

interação ligada a estoque; 

 Implementar a função de edição do sistema de equações; 

 Melhorar a apresentação dos gráficos gerados pelas simulações: exibição 

dos eixos e escalas; inserção de títulos e legendas; apresentação dos pontos 

de simulação; 

 Eliminar os recursos técnicos relacionados à álgebra emergética;  

 Demonstrar a aplicação do EmSimFX usando como referência os 

minimodelos de Odum e Odum (2000);  

 Revisar o manual do usuário em inglês do software para escrever o manual 

em português que descreva, passo a passo, a forma de utilização do 

programa e os métodos de modelagem e simulação utilizados. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Modelagem e simulação com a linguagem de sistemas energéticos 

 Evolução da linguagem de sistemas energéticos 

A Teoria Geral dos Sistemas (BERTALANFFY, 1950) visa encontrar 

analogias válidas entre as estruturas de sistemas de diversos tipos para, assim, definir 

princípios e propriedades sistêmicas. Discutida por diversos intelectuais, essa teoria 

originou linhas de estudo do denominado pensamento sistêmico, que tem como objetivo 

obter uma visão da totalidade dos sistemas, integrando diversas disciplinas para 

entendimento das múltiplas relações entre componentes de sistemas complexos demais 

para a mente humana (MONAT; GANNON, 2015). O conceito de pensamento sistêmico 

ainda não é unificado, mas, segundo Monat e Gannon (2015), alguns conceitos e 

ferramentas se repetem nas obras de diversos autores do tema, entre eles:  

 Pensamento holístico: visão integrativa que analisa as relações funcionais 

entre os elementos de um sistema complexo, com foco na sua dinâmica no 

espaço e no tempo, considerando o passado para prever o futuro. É uma 

contraposição ao pensamento científico reducionista prevalecente, que preza 

pela redução de escala para entendimento profundo dos elementos de um 

sistema em dado momento sem dar foco às relações entre estes elementos;  

 Modelo do Iceberg (Figura 1): considera que eventos e padrões 

observáveis são causados por estruturas sistêmicas (hierarquia 

organizacional, regras e procedimentos, objetivos, processos, entre outros) 

que, por sua vez, são estabelecidas de acordo com os modelos mentais ou 

paradigmas (crenças pelas quais interpretamos e simplificamos o universo em 

que vivemos), frequentemente escondidos. Assim, entender a estrutura 

sistêmica e os modelos mentais existentes em um sistema é de suma 

importância para seu estudo; 

 Auto-organização: padrões regulares do sistema emergem apenas das 

interações internas, sem a existência de um plano central para isso;  

 Emergência: existência de propriedades características do sistema em sua 

totalidade, que frequentemente dominam seu comportamento e não podem 

ser derivadas das propriedades de seus componentes. Por isso, o estudo 

detalhado do funcionamento destes não implica entendimento das 

propriedades do sistema; 
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Figura 1 – Integração do Modelo do Iceberg com alguns conceitos e ferramentas do pensamento 

sistêmico. 

 Fonte: adaptado de Monat e Gannon (2015). 

 Dinâmica de sistemas: todos os sistemas são dinâmicos, ou seja, 

apresentam uma mudança de comportamento com o tempo causadas por 

forças motores externas ou pela emergência de forças internas; 

 Diagramas de loops causais: identificam as relações de causa e efeito 

dentro do sistema, indicando se são causas positivas (reforço) ou negativas 

(estabilização); 

 Diagramas estruturais: identificam os estoques (de quantidades físicas ou 

não-físicas) e os fluxos no sistema, principais elementos que produzem seu 

comportamento. Também são denominados diagramas de fluxo; 

 Gráficos de comportamento dinâmico: plotam os valores de variáveis 

importantes no tempo e permitem, assim, um entendimento do 

comportamento e da relação entre as variáveis do sistema. 

A dinâmica de sistemas, originada de Forrester (1961), é um campo do 

pensamento sistêmico com enfoque mais prático e direcionado à prática de modelagem e 

simulação para observação do comportamento de variáveis-chave ao longo do tempo, 

também focando no estudo da estrutura de um sistema (RICHARDSON, 2011). 

De acordo com Brown (2004), Howard T. Odum (1924-2002) era um 

intelectual grandemente influenciado pela Teoria Geral de Sistemas e pela Dinâmica de 

Sistemas e acreditava que o progresso científico exige a incorporação de novas visões de 

mundo adquiridas de outras disciplinas, de forma a quebrar o dogma, ou seja, a estrutura 

de pensamento estabelecido nas disciplinas já estudadas. Odum (1976) expressou a 

necessidade de desenvolver ferramentas de modelagem de sistemas para simplificar sua 
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visualização e criar uma base conceitual unificada para o pensamento sistêmico. Levanta 

a urgência de se consolidar conhecimentos básicos essenciais dos sistemas complexos, 

facilitando o entendimento do mundo real e permitindo tomadas de decisão corretas por 

parte da sociedade. 

Os diagramas de fluxo são instrumentos utilizados para mostrar os fluxos 

calóricos internos do sistema convergindo e se separando de acordo com as leis da 

termodinâmica. A visualização de fluxos de diferentes tipos de energia em um mesmo 

sistema gera percepções inovadoras e integrativas sobre ele, o que torna esses diagramas 

úteis em estudos de diversas áreas, como: processos industriais (ZHENG; YAO; JIN, 

2004); de redes de geração distribuída de energia (LIU; MANCARELLA, 2016); 

planejamento urbano de uso do solo (CUBA, 2015); consumo de recursos pela sociedade 

(SUBRAMANYAM et al., 2015; WILD et al., 2013; ZIMMERMAN, 1933) ou ecologia 

(ODUM, 1957; PHILLIPSON, 1966). 

Assim, a primeira inovação de Howard T. Odum foi o desenvolvimento de 

uma linguagem simbólica denominada linguagem dos circuitos de energia, “energese” ou  

linguagem dos sistemas energéticos (BROWN, 2004), que se iniciou com diagramas de 

fluxo de energia (Figura 2), evoluindo para diagramas de circuitos analógicos e, por fim, 

para diagramas desenhados com símbolos com uma definição rigorosa e correspondência 

com o comportamento dinâmico do mundo físico (ODUM, 1972, 1994). Os diagramas de 

fluxo de energia com o da Figura 2 inspiraram a representação da energia degradada na 

parte inferior do diagrama e do fluxo de energia disponível da esquerda para a direita, 

como é feito até hoje.  

Em alguns trabalhos iniciais sobre a linguagem simbólica (ODUM, 1967a, 

1967b, 1967c), define-se a linguagem simbólica, explicitando-se o uso da lógica de 

circuitos elétricos para representar as leis da termodinâmica, princípios de cinética e de 

química. Odum (1971) reuniu os conceitos da linguagem desenvolvidos na década 

anterior, utilizando-a para ilustrar os princípios matemáticos dos diagramas e seu uso em 

sistemas econômicos, ecológicos sociais e políticos. Odum (1972) fornece uma definição 

matemática rigorosa para cada símbolo segundo propriedades cinéticas, energéticas, 

químicas e físicas, explicitando, também, as formas de organização dos sistemas para 

aproveitamento da energia disponível.  

Entendendo-se as propriedades e definições de cada símbolo da linguagem, é 

possível estabelecer o modelo matemático de equações diferenciais e suas restrições para 

simular a dinâmica do sistema representado em um diagrama. Ao mesmo tempo, o 
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diagrama apresenta visualmente a relação de causa e efeito por trás dessas equações e 

facilita o registro de valores de fluxos e estoques, o que frequentemente é negligenciado 

por outras metodologias sem recursos visuais. Essas características estão alinhadas a 

conceitos sistêmicos, como pensamento holístico e explicitação da estrutura interna de 

fluxos e componentes do sistema geradas da auto-organização e que conferem 

propriedades emergentes ao sistema.  

 

 

Figura 2 – Diagrama de fluxo de energia com estimativas dos fluxos de energia em quilocalorias por 

metro quadrado por ano na comunidade Silver Springs. 

Fonte: (ODUM, 1957) 

A Teoria Geral dos Sistemas aponta que modelos de diferentes áreas do 

conhecimento, escalas de tempo e espaço podem ser similares, o que possibilita o uso de 

modelos científicos amplamente utilizados e aceitos em áreas diferentes (JORGENSEN, 

1986; ODUM, 1994). Com base nisso, Howard T. Odum generalizou conceitos 

termodinâmicos e elétricos para representar sistemas ecológicos, sociais e econômicos, o 

que havia sido feito apenas de forma qualitativa anteriormente (ODUM, 1972). Para essa 

generalização, a energia foi reconhecida como padrão comum de todos os processos e 

materiais, como substâncias químicas, dinheiro e população. 

Os símbolos da linguagem de sistemas energéticos podem, então, representar 

qualquer coisa em qualquer escala: são utilizados como produtos químicos em escala 

486

Entrada

Insolação
1.700.000

kcal

por ano

por m2

Luz absorvida 

pelas plantas
410.000

Luz não 

absorvida pelas 

plantas
1.290.000

389.190

Biomassa 

fotossintética

PRODUÇÃO 

BRUTA



27 

 

 

microbiana ou como materiais e informação em escala planetária (ODUM; ODUM, 

2000). Assim, podem ser utilizados em diferentes campos da ciência transitando-se entre 

a análise (detalhamento de escalas menores de um modelo) e a síntese (simplificação de 

modelos), o que facilita a investigação e o entendimento integrado de sistemas complexos 

com o rigor e a profundidade resultantes dos princípios representados pelos diagramas 

desenhados. A escala adequada para evitar modelos complexos demais ou simples demais 

é encontrada após a realização de testes de simulação e comparação com o sistema real 

estudado. 

Os ícones podem ser vistos como as palavras da linguagem dos fluxos de 

energia que carregam características variáveis e leis (ODUM, 1972). Os diagramas 

construídos são modelos (representações) visuais de sistemas reais e foram reconhecidos 

como potenciais para simulação analógica (com montagem de circuitos eletrônicos 

equivalentes)(ODUM, 1960). Odum (1972) descreveu que a simulação ocorre de maneira 

simples e automática a partir do diagrama de circuitos energéticos. A modelagem e a 

simulação de sistemas permitem relacionar teoria e realidade ao viabilizarem a 

investigação dos fenômenos envolvidos, testando-se hipóteses e observando-se o 

comportamento dinâmico das variáveis em gráficos. A linguagem simbólica, portanto, 

permite investigar a estrutura e as relações de causa e efeito dentro do sistema com base 

nesse comportamento. Assim, facilita o trabalho com a incerteza e imprevisibilidade de 

sistemas complexos.  

A evolução dos computadores e das linguagens de programação contribuiu 

para o desenvolvimento da linguagem. A ecologia de sistemas desenvolvida por Howard 

T. Odum, as observações do mundo real e a simulação rápida de modelos levaram à 

evolução das definições e sintaxes da linguagem e à construção de modelos cada vez mais 

complexos. Mais tarde, o autor passou a buscar reduzir a complexidade de seus modelos 

para melhorar o entendimento e permitir tomadas de decisão corretas com base neles. 

Desde 1976, utilizando a linguagem BASIC, diversos minimodelos simples com 

características suficientes dos modelos reais para representa-los foram validados e 

utilizados para introduzir o pensamento sistêmico a estudantes de diversas áreas do 

conhecimento (BROWN, 2004; ODUM; ODUM, 2000). Eles são representações 

macroscópicas em seu ponto de vista, mas de dimensões pequenas em sua complexidade 

(ODUM, 1976). Normalmente são apresentados os diagramas junto com suas equações e 

resultados de simulação, para uma visualização completa do modelo. 
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Odum e Odum (2000) apresentaram de forma prática e didática o 

procedimento de modelagem e simulação de sistemas com uso da linguagem de sistemas 

energéticos, sem necessidade de conhecimentos matemáticos prévios, explicitando-se a 

similaridade entre as relações básicas de cada um e como o uso de modelagem e 

simulação pode auxiliar na compreensão da dinâmica dos sistemas estudados. Além 

disso, os autores apresentam 50 minimodelos para representar de forma simples as 

principais relações observadas em sistemas ecológicos e socioecológicos de variadas 

escalas de espaço e tempo. 

 Esses minimodelos são importantes, porque o estudo de sua estrutura e dos 

resultados da simulação com diferentes parâmetros permitem entender configurações 

simples de sistemas ecológicos e a desenvolver a habilidade de relacionar a sociedade 

humana com os ecossistemas de que fazem parte, em diversas escalas e utilizando 

diferentes recursos pedagógicos: descrições verbais, diagramas de fluxos de energia, 

equações de estado, programas computacionais e gráficos de simulação (ODUM; ODUM, 

2000).  

Além disso, eles formam uma base conceitual para a construção de modelos 

mais complexos de sistemas socioecológicos. Reconhecem-se as relações importantes de 

causalidade nos fluxos de material, energia e informação, tanto entre si quanto com os 

controles de escalas superiores. A totalidade do sistema complexo é visualizada de forma 

mais simples através do “macroscópio” da linguagem descrito por Howard T. Odum 

(BROWN, 2004). A organização do sistema determina o aproveitamento da energia 

disponível para a sobrevivência e existem diversos mecanismos possíveis de serem 

desenvolvidos em cada etapa do processo de auto-organização do sistema, mecanismos 

estes explorados por Odum (1972) e Odum (1994). 

A linguagem de circuitos energéticos é muito poderosa, pois “ajuda o sistema 

a enxergar a si mesmo” (BROWN, 2004). Ela é especialmente valiosa para o ensino da 

visão sistêmica, pois ajuda a identificar padrões e processos e a prever comportamentos 

de sistemas complexos dos quais o próprio homem faz parte. Por isso, Odum defendia a 

exigência do uso da linguagem em artigos científicos de modelos ecológicos, 

argumentando que “as pessoas entendem melhor um modelo se entendem o que há dentro 

dele” (ODUM, 1998b).  

Os diagramas de minimodelos têm a complexidade de modelos mentais que 

geram estruturas sistêmicas, como definido pelo Modelo do Iceberg (ODUM, 1989) e 

constituem, por essa razão, ferramenta poderosa para embasar a educação e as políticas 
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públicas. Seu uso contínuo leva o usuário a outro nível de compreensão dos assuntos da 

humanidade e da natureza (ODUM, 1989), o que se confirma pela diversidade de 

conceitos desenvolvidos por Howard T. Odum a partir da construção, simulação e análise 

de modelos com a linguagem:  

 Reconhece-se uma hierarquia de energia em todos os sistemas de acordo 

com o trabalho realizado para gerar cada fluxo de energia: conforme a energia 

é utilizada e degradada sucessivamente em diferentes escalas, a quantidade 

de Joules nos caminhos à direita é menor que dos caminhos à esquerda 

(BROWN; ODUM; JORGENSEN, 2004; ODUM, 2000; ODUM; ODUM, 

2000);  

 Emergia (medida da memória de uso de energia potencial) e 

transformidade (qualidade da energia), conforme mostrado na Seção 3.1.4; 

 Foram propostas leis termodinâmicas complementares para explicar 

como os sistemas se organizam para atingir a máxima potência emergética, 

definido na Seção 3.1.4; 

 Ecologia de sistemas, uma área do conhecimento que foi desenvolvida 

com a aplicação do pensamento sistêmico à Ecologia; 

 Engenharia ecológica, uma disciplina para projeto e gerenciamento da 

relação simbiótica entre sistemas antrópicos e sistemas naturais os princípios 

de auto-organização (ODUM; ODUM, 2003); 

 Economia ecológica: analisam-se conceitos econômicos com a linguagem 

(ODUM, 1989) e, mais tarde, quantificando a contribuição ambiental na 

economia com a metodologia emergética (ODUM, 1996).  

A modelagem e a simulação com a linguagem de sistemas energéticos se 

consolidou e evoluiu com seu uso em associação com a metodologia emergética (ODUM, 

1994, 1996, 1998a; ODUM; ODUM, 2000; ODUM; PETERSON, 1996), mostrado na 

Seção 3.1.4. No início dos anos 2000, Odum começou a focar em modelar a hierarquia 

de ciclos materiais, emergia e transformidades (BROWN, 2004). 

 Símbolos da linguagem dos sistemas energéticos 

A compilação mais recente de descrições dos modelos matemáticos e 

princípios físicos, cinéticos, cibernéticos e matemáticos representados por cada símbolo 

dessa linguagem foi feita por Odum (1994), que relacionou escalas moleculares a 

cósmicas e comparou a linguagem com outras linguagens de sistemas. Os símbolos 
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destacados nos trabalhos mais recentes (ODUM, 1996; ODUM; ODUM, 2000) são 

apresentados na Tabela 1. Outros símbolos e configurações importantes utilizados ao 

longo dos anos estão na Tabela 2. O usuário desenha diagramas seguindo regras de 

desenho que permitem a visualização fácil dos fluxos de energia, a obediência às leis da 

termodinâmica e a disposição dos símbolos com transformidade (qualidade da energia) 

crescente da esquerda para a direita. 

Tabela 1 – Principais símbolos da linguagem de sistemas energéticos e suas descrições. 

Símbolo Descrição Símbolo Descrição 

 

Caminho energético: fluxo de 

energia potencial (potência) na forma 
de um tipo de recurso1. 

 

Caixa: Define a fronteira de 

um sistema ou subsistema. 
Pode ou não ter símbolos 

desenhados. 

 

Fonte: Fonte externa de energia 

(recursos usados pelo ecossistema, 

forças motrizes de seus processos). 

Podem ter força constante, fluxo 

constante ou serem definidas por outra 

função gráfica ou de processo 

estocástico. 

 

Interruptor: Dispositivo que 

dispara um processo que estava 

inativo. 

 
 

Tanque: indica o estoque de energia 

potencial, dentro ou fora da fronteira 

do sistema, na forma de um tipo de 

recurso1. 
 

Produtor: Unidade 

autocatalítica que transforma 

energia de baixa qualidade 

(dispersa).  

 

Sumidouro de energia degradada: 

Energia potencial dispersada para fora 

do sistema durante um processo; 

acompanha todos os processos e 

estoques. 
 

Consumidor: Unidade 

autocatalítica que aumenta a 

qualidade da energia 

consumida, armazena-a e a usa 

para aumentar o consumo.  

 

Interação: Processo que combina 
diferentes tipos de energias e materiais 

para produzir uma ação ou um recurso 

diferente.   

Transação: Intercâmbio de 
um recurso (bens ou serviços) 

por outros recursos (dinheiro, 

energia, materiais ou serviços 

prestados). 

 

Amplificador: Tipo especial de 

interação em que a saída é controlada 

pela entrada à esquerda e a energia é 

retirada da entrada acima. 
 

Conversor limitado por ciclo: 

Processo de conversão de 

energia que é limitado por um 

ciclo interno que afeta a 

capacidade de transformação. 
1Ex.: Biomassa florestal, solo, água, energia, informação, pessoas. 

Fonte: Adaptado de Odum e Odum (2000). 

A Primeira Lei da Termodinâmica (conservação de energia) é representada 

pelo modelo matemático derivado dos diagramas: todos os caminhos possuem energia e 

cada estoque possui uma equação diferencial associada que representa a transferência da 

energia nos caminhos da entrada do estoque para o acúmulo interno ou para os caminhos 

de saídas (ODUM; ODUM, 2000). A energia degradada nos processos do sistema 

estudado, estabelecida pela Segunda Lei da Termodinâmica, está presente em todos os 
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diagramas nos caminhos que vão em direção ao símbolo “Sumidouro” (ODUM; ODUM, 

2000). 

Tabela 2 – Outros símbolos da linguagem de sistemas energéticos. 

 

Fonte com albedo1: 

fonte constante 

limitada pelo fluxo. 

 

Laço de retroalimentação1: 

estrutura presente em unidades 

autocatalíticas (“Produtor” e 

“Consumidor” da Tabela 1) que 

permitem maior aproveitamento 

da energia consumida, gerando 

energia de maior qualidade às 

escalas maiores 

 

Módulo de difusão 

reversível2: fluxos 

que podem ocorrer em 

direções diferentes 

dependendo da 

diferença de energia 
dos estoques ou fontes 

ligados a eles 

Fonte: 1(ODUM, 1972); 2(GAYLE, 1975). 

A “Caixa”, o “Produtor” e o “Consumidor” da Tabela 1 podem ser utilizados 

tanto para delimitar o sistema estudado quanto para indicar seus subsistemas internos no 

diagrama, podendo representar uma caixa preta (funcionamento interno desconhecido ou 

de menor importância). A Figura 3 ilustra a inserção de um sistema em sistemas de maior 

escala. 

 

Figura 3 – Sistemas e subsistemas. (a) Sistema (sombreado); (b) Modelo dos componentes internos do 

sistema; (c) O sistema como um subsistema modelado em uma rede de maior escala. 

Fonte: Adaptado de Odum e Odum (2000). 

Informações mais detalhadas sobre os ícones, seu funcionamento e as 

possibilidades de configuração do diagrama com eles podem ser encontradas na literatura 

(ODUM, 1994, 1996; ODUM; ODUM, 2000). 

 Procedimento para desenho de diagramas e simulação com a linguagem 

Odum e Odum (2000) descrevem, com detalhes, o uso da linguagem de 

sistemas energéticos para a construção de modelos de sistemas. Um resumo é apresentado 

(a)

(b) (c)
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na Tabela 3. A partir do diagrama, é gerado um sistema de equações que constitui o 

modelo matemático do sistema. O acúmulo de um estoque varia de acordo com o balanço 

de fluxos e a variação coloca-se como uma equação diferencial ordinária (Equação 1), 

que expressa as leis da conservação da matéria e da energia e é muitas vezes denominada 

equação de taxa de X (ODUM; ODUM, 2000). A variável X é o elemento presente no 

estoque, uma das variáveis de estado do sistema, e t é o tempo.  

 
dX

dt
= ∑ fluxos de entrada no estoque − ∑ fluxos de saída do estoque  (1) 

Tabela 3 – Procedimento simplificado para a construção de diagramas de sistemas energéticos. 

# Definição 

1 Fazer uma descrição verbal do trabalho realizado pelos fluxos de material e energia no sistema. 

2 Listar variáveis externas (fontes), variáveis de estado (estoques) e processos internos (caminhos e 

interações) importantes do sistema. 

3 Desenhar um diagrama que traduza a descrição verbal, com o símbolo “Caixa” (Tabela 1) separando 

as partes internas e externas do sistema. 

 a Utilizar o menor número de símbolos possível, sem excluir mecanismos importantes do sistema. 

 b O diagrama deve ser lido da esquerda para a direita, em ordem crescente de escala/transformidade. 

 c Geralmente, entradas de fluxos em cada símbolo ficam à esquerda e abaixo e saídas, à direita e 

acima deles. 
 d Os fluxos de fontes externas entram à esquerda e acima, os fluxos de saída são colocados à direita 

e os fluxos de energia degradada saem pelo limite inferior da fronteira do sistema; 

 e Todos os elementos do sistema possuem energia. Deve-se respeitar as Leis da Termodinâmica: 

conservação da energia (examinar com cuidado fluxos de entrada e de saída em estoques) e 

representação da energia degradada fluindo em direção ao sumidouro (Tabela 1), que fica na parte 

inferior do diagrama, fora da fronteira. 

 f Linhas tracejadas representam fluxos de dinheiro. 

 g Os fluxos de dinheiro fazem parte de um ciclo que considera produção e consumo. 

 h Os fluxos entre estoques de diferentes tipos de material/energia devem conter um símbolo que 

represente a transformação ocorrida neste processo. 

 i Rotular todos os estoques e os processos de interesse especial. 
4 Se o diagrama tiver mais de 25 símbolos, redesenhá-lo agregando caminhos e símbolos, mas sem 

excluir nenhuma entrada ou saída do sistema 

5 Dar um nome para o seu modelo. 

Fonte: (ODUM; ODUM, 2000) 

Da mesma forma, esse balanço pode ser feito em todo o sistema, nos 

subsistemas e nas junções e separações de caminhos, conforme necessidade. Apesar da 

possibilidade de utilizar equações diferenciais parciais na descrição de sistemas 

energéticos, elas são frequentemente muito complicadas de resolver. Por essa razão, 

Odum e Odum (2000) instruíram o leitor para o detalhamento do sistema em um nível 

que permita o uso apenas de equações diferenciais ordinárias, simplificando seu 

entendimento. 

Além das que representam a variação de taxa de cada estoque, pode haver no 

modelo, também, outras equações, como as relacionadas a:  

 Retorno de energia da fonte limitada; 
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 Variação do fluxo de fontes externas; 

 Restrições geradas pelo símbolo de interruptor ou pelos conhecimentos 

sobre o sistema real; 

 Relações de proporcionalidade adicionais entre fluxos, como no caso do 

símbolo “Transação”; 

 Definição de uma quantidade total disponível de um recurso (esta equação 

pode substituir a equação diferencial de um estoque). 

Quanto à definição das expressões para os fluxos do sistema, existem diversas 

orientações, sendo as principais mostradas na Figura 4 e na Tabela 4. 

 

Figura 4 – Expressões matemáticas para os caminhos mais comuns de modelos sistêmicos.  
(a) Transformação linear; (b) Processo de fricção linear; (c) Fluxo linear reversível; (d) Interação 

multiplicativa; (e) Interação divisória; (f) Interação subtrativa; (g) Amplificador de ganho constante 

(ganho = K2); (h) Uso de recursos de fonte limitada; (i) Interruptor liga/desliga. 

Fonte: (ODUM; ODUM, 2000) 

Com essas regras, é possível gerar equações para uma gama enorme de 

modelos, como os minimodelos apresentados por Odum e Odum (2000). Odum (1994) e 

Odum (1996) apresentaram e discutiram com mais profundidade outras possibilidades de 

interação entre os ícones e de expressões para os fluxos. 

O usuário deve definir as unidades de tempo e espaço para cada fluxo, por 

exemplo:  kg/s.m2. De preferência, as unidades devem do Sistema Internacional de 

unidades (SI) e as mesmas para todos os fluxos. Caso contrário, deve-se há necessidade 

de fazer a conversão das unidades antes dos cálculos. Também é recomendável que a 

unidade de tempo seja menor que a unidade do tempo total de simulação (para a simulação 

ao longo dos anos, as escalas de tempo podem ser semanas ou meses) (ODUM; ODUM, 

(a) (b) (c)

(b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)
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2000). Essa escolha pode ser limitada pelos dados disponíveis do sistema real 

(JORGENSEN, 1986).  

Tabela 4 – Orientações para a definição de expressões dos fluxos de um diagrama sistêmico.  

# Descrição 

1 Assume-se que a saída de um estoque é linearmente proporcional à quantidade estocada.  

2 As constantes (ou coeficientes) de proporcionalidade dos fluxos são expressas por Ki ou Li. 

3 Os fluxos originados de fontes externas não são calibrados com constantes, mas possuem o mesmo valor 

da fonte. 

4 Os caminhos que se separam ou se juntam seguem as leis da conservação da energia. 

5 Uma caixa quadrada dentro das fronteiras do sistema representa um subsistema. A proporção entre a 

saída e a entrada do subsistema é linear, porém se requer uma equação para definir essa proporção. 

6 Se não há flecha no símbolo do caminho entre duas fontes ou estoques, o fluxo entre eles tem direção 
dependente do valor de cada um: Ki*(Q – F). Isso pode ser representado pelo “Módulo de Difusão 

Reversível” (Tabela 2). 

7 Todas as entradas e saídas de uma interação são proporcionais a todos os seus fluxos de entrada, cada 
uma delas calibrada com uma constante, Ki ou Li, diferente. Seja Q o ícone conectado à esquerda e F o 

ícone conectado acima, os tipos de proporcionalidade são: 

 Interações multiplicativas: Ki*Q*F; 

 Interações divisórias: Ki*Q/F; 

 Interações subtrativas: Ki*Q*(1-F). 

8 Os fluxos que ocorrem em uma transação podem ser proporcionais entre si. Se houver uma entrada acima 

do símbolo de transação, ela fornece a constante de proporcionalidade (exemplo: o preço). 

9 O fluxo que controla o funcionamento de um amplificador estabelece o fluxo da energia que fornece o 

ganho e o fluxo de saída. A equação de cada fluxo tem um coeficiente, Ki ou Li, diferente (Figura 4h). 

10 Quando há limite no fornecimento de energia por uma fonte externa (tempo de renovação baixo), o fluxo 

de energia utilizada pelo sistema é expresso em função da quantidade remanescente de energia. 

11 O interruptor, que herda o símbolo de um Flip-Flop eletrônico, atua como uma válvula de desvio cuja 

ação depende da combinação específica dos sinais de controle. Por exemplo, a ação de um interruptor 
pode depender de vários sinais de entrada: Q o potencial de fluxo à esquerda, X sinal de controle acima 

e J fluxo à direita. O fluxo pela válvula pode se dar da seguinte forma: J = X*K1*Q (Figura 4j). 

Fonte: (ODUM; ODUM, 2000) 

Como exemplo, a Figura 5 mostra o diagrama e equações de balanço do 

minimodelo PC&CYCLE, que pode representar fluxos de nutrientes em ecossistemas 

naturais terrestres e aquáticos (ODUM; ODUM, 2000). O estoque N representa nutrientes 

fluindo para o solo e saindo dele. As plantas produzem matéria orgânica (fluxo K1*JR*N) 

no processo representado pelo ícone “Interação”, em que se utilizam a energia solar e da 

chuva (fluxo K0*JR*N) e dos nutrientes do solo (fluxo K6*JR*N). Consumidores 

utilizam a matéria orgânica (animais pelo fluxo K3*Q e microrganismos pelo fluxos 

K2*Q) e liberam nutrientes para o estoque do solo (fluxos K4*Q e K5*Q). As linhas 

pontilhadas representam a matéria orgânica depreciada por processos químicos e físicos 

(energia degradada). JR representa a energia disponível de sol e chuva após o uso pelo 

sistema, Jn é o fluxo de nutrientes para dentro do sistema e K7*N é seu fluxo de saída. 
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Figura 5 – Minimodelo PC&CYCLE – diagrama e equações. 

Fonte: (ODUM; ODUM, 2000). 

Para que um modelo seja simulado, é necessário fornecer os valores das 

constantes inseridas nele. No caso dos modelos que usam a linguagem dos sistemas 

energéticos, a maioria dessas constantes são Ki’s, coeficientes de proporcionalidade que 

descrevem a resistência ao fluxo. As constantes de outros tipos, como porcentagens e 

outros fatores, também precisam ser calculadas caso não haja valores conhecidos. Ainda, 

devem ser fornecidos os valores iniciais (em t = 0) para cada estoque, o tempo total de 

simulação e o tamanho do passo (dt). Para isso, são levantados valores numéricos de 

estado estacionário para cada fluxo, estoque e fonte e, caso não haja valores para algum 

deles, são inferidas equações que os relacionam, como as de conservação de massa e 

energia. Para facilitar o raciocínio, os valores levantados podem ser inscritos no diagrama 

ao lado dos símbolos correspondentes (ODUM; ODUM, 2000).  

Os coeficientes são encontrados resolvendo-se o sistema de equações gerado 

manualmente ou com algum software, como o Microsoft Excel. Por exemplo, no caso do 

minimodelo PC&CYCLE da Figura 5, foram utilizados os valores da Tabela 5 para 

calibração.  

 

Energia disponível: JR = J/(1 + K0*N)

Nutrientes disponíveis: dN/dt = Jn + K4*Q + K5*Q – K6*JR*N – K7*N

Matéria orgânica armazenada: dQ/dt = K1*JR*N – K2*Q – K3*Q



36 

 

 

Tabela 5 – Valores de calibração, equações e valores dos coeficientes do minimodelo PC&CYCLE. 

Fluxos e estoques Valor Unidade Ki
* Equação Valor de 

Ki
* 

N 500 g/m2 -- -- -- 

Q 10.000 g/m2 -- -- -- 

R 10 -- -- -- -- 

Energia solar e da chuva 90 -- K0 K0 = 90/(JR*N) 0,018 

Produção de matéria orgânica 3000 -- K1 K1 = 3000/(JR*N) 0,6 

Consumo por microrganismos 1000 -- K2 K2 = 1000/Q 0,1 

Consumo por animais 2000 -- K3 K3 = 2000/Q 0,2 

Liberação de nutrientes por 

microrganismos 
100 -- K4 K4 = 100/Q 0,01 

Liberação de nutrientes por animais 50 -- K5 K5 = 50/Q 0,005 

Utilização de nutrientes por plantas 150 -- K6 K6 = 150/(JR*N) 0,03 

Saída de nutrientes do sistema 10 -- K7 K7 = 10/N 0,02 

*Ki é o coeficiente correspondente a cada fluxo. 

Fonte: (ODUM; ODUM, 2000). 

Se necessário, alguns parâmetros podem ser estimados com base em valores 

da literatura, no conhecimento prévio do modelador ou com experimentos em laboratório. 

É preciso ter cuidado na estimativa de coeficientes, já que a discrepância dos valores reais 

é muito maior para parâmetros biológicos que para os químicos ou físicos (JORGENSEN, 

1986). Quando os parâmetros são calculados, o modelo pode ser simulado com uso de 

diversas ferramentas computacionais, como as exploradas na Seção 3.1.5, que usam o 

sistema de equações que descreve o sistema para gerar valores dos estoques em diversos 

pontos do tempo, que são utilizados para construir um gráfico. 

 Para gerar valores de estoques descritos por equações diferenciais ordinárias, 

deve-se utilizar algum método numérico de integração. Odum e Odum (2000) orientam o 

usuário a utilizar o método de Euler, que é bastante simples e exato o suficiente para as 

simulações de modelos socioecológicos. A Equação 2 é um modelo genérico de equação 

diferencial, em que uma função F(t,X) descreve a variação do estoque X no tempo t. 

Logo, os pontos no tempo, descritos por (t,X), são calculados pelas Equações 3 e 4, em 

que tn+1 e Xn+1 formam o ponto que se quer calcular, tn e Xn formam o ponto anterior e Δt 

é o tamanho do passo, ou a diferença entre os tempos em que são calculados valores da 

função. A Equação 4 é a expressão do método de Euler para integração da Equação 2. 

 
d

dt
X =  F(t, X) (2) 

 tn+1 = tn + Δt (3) 

   Xn+1 = Xn + (
𝐝𝐗

𝐝𝐭
) Δt (4) 
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Outro método iterativo que é possível utilizar, neste caso, é o método de 

Runge-Kutta de Quarta Ordem. A integração, neste caso, ocorre segundo as fórmulas das 

Equações 5 a 9, além da Equação 3 para cálculo do tempo. 

 Xn+1 = Xn +
Δt

6
(k1 + 2k2 + 2k3 + k4) (5) 

 k1 = F(tn, Xn) (6) 

 k2 = F (tn +  
Δt

2
, Xn +

Δt

2
k1)  (7) 

 k3 = F (tn +  
Δt

2
, Xn +

Δt

2
k2)  (8) 

 k4 = F(tn +  Δt, Xn + Δtk3)  (9) 

Em seguida, procede-se com a verificação do modelo, que consiste em uma 

avaliação subjetiva dos resultados das simulações para observar se há o comportamento 

previsto pelo modelador (JORGENSEN, 1986). É possível que devam ser ajustados 

alguns coeficientes ou o passo de integração, dt. O aumento deste último deixa mais 

rápida a integração, mas diminui sua precisão. 

Por fim, para a validação do modelo, é desejável utilizar um conjunto de 

dados completamente diferente dos utilizados na calibração, mas podem ser utilizados os 

mesmos critérios de verificação (JORGENSEN, 1986). 

 Uso dos diagramas de fluxos energéticos na avaliação emergética 

A visualização dos sistemas com seus diversos tipos de energia levaram ao 

reconhecimento de uma hierarquia de energia em todos eles, devido às transformações 

existentes em que se realiza trabalho, aumentando a utilidade da energia. Assim, a energia 

disponível em diferentes pontos da rede de transformação de energia não é equivalente. 

Surgiu, assim, o conceito de “energia incorporada”, que se tornou, posteriormente, o 

conceito de emergia (ODUM, 1995). 

Emergia é definida como “as calorias (ou Joules) de um tipo de energia 

necessário, direta ou indiretamente, para produzir outro tipo de energia” (ODUM, 1996) 

e, portanto, remete à “memória de consumo de energia” de um certo tipo para produzir 

energia de outro tipo.  

Para poder comparar a energia necessária para a produção de cada tipo de 

energia em um sistema, a contabilidade da “memória de energia” é feita, dentro do estudo, 

sempre com o mesmo tipo de energia equivalente, em geral a energia solar. Neste caso, a 

unidade de emergia utilizada é emjoules solares (sej) e cada caminho do sistema possui 

um valor de energia e um valor de emergia solar (a energia solar equivalente utilizada em 
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sua produção). A potência emergética, por sua vez, é o fluxo de emergia por unidade de 

tempo, expressa em emjoules por tempo (CAMPBELL, 1996) . 

Um modelo validado pode ser utilizado para diversas análises. Testes de 

simulação do modelo, observando-se gráficos de evolução de valores das variáveis no 

tempo, podem confirmar ou invalidar hipóteses sobre relações de causa e efeito dentro do 

sistema, gerando uma compreensão inicial e valiosa sobre ele, como explorado na Seção 

3.1.1.  

Além disso, o cálculo da emergia e da transformidade dos fluxos e dos 

estoques representados no diagrama podem ser utilizados para pesquisas sobre potência 

emergética, que já revelaram que a auto-organização de um sistema é regida por 

princípios energéticos, entre eles o princípio da potência emergética máxima. Este diz 

que os sistemas se organizam para maximizar sua contribuição com a potência emergética 

do sistema do entorno (ODUM, 2002). Segundo Odum (2002), uma vez que todos os 

estratos do sistema se conectam simbioticamente, maximiza-se a potência emergética em 

todas as escalas, sejam as fontes de energia renováveis ou não. Como a disponibilidade e 

a qualidade dos recursos do ambiente varia com o tempo, o autor identifica que, após um 

período inicial de excesso de recursos, em que há desenvolvimento individual, 

competição excessiva e concentração da riqueza, os estratos do sistema se reorganizam 

para estabelecem novas conexões entre si que asseguram sua continuidade e prevalência. 

A avaliação emergética também pode ser feita com uso de valores de emergia 

dos fluxos e dos estoques de um sistema e consiste em calcular e analisar índices de 

desempenho energético dos sistemas, como renovabilidade emergética (porcentagem de 

recursos renováveis utilizados), razão de investimento emergético (emergia 

comprada/emergia meio ambiente) e razão de rendimento emergético (investimento 

total/retorno financeiro) (ODUM; PETERSON, 1996). 

Com esses índices, a avaliação emergética é feita a partir de diagramas 

sistêmicos e para comparar a contribuição de fluxos de diversos tipos em um mesmo 

sistema. A base metodológica e o acervo de dados para uso desta técnica continuam sendo 

desenvolvidos e são capazes de embasar estudos e políticas públicas de forma consistente. 

O conceito de emergia gerou a possibilidade de contabilizar e balancear 

comparativamente o valor de fluxos de escalas e tipos de energia diferentes e, por isso, 

tem sido utilizado para avaliar muitos problemas complexos envolvendo ecossistemas, 

agricultura, economia, cidades, engenharia ecológica, reciclagem, termodinâmica, entre 

outros (BROWN; ULGIATI, 2004). 
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Alguns exemplos de uso da metodologia emergética para a avaliação de 

sistemas são: estudos de restauração de ecossistemas (LU et al., 2006), no cálculo de 

serviços ecossistêmicos fornecidos às sociedades (BROWN; CAMPBELL, 2007; 

WATANABE, 2008), associação com o uso de Sistemas de Informação Geográfica 

(AGOSTINHO, 2005), avaliação da sustentabilidade de sistemas (PIZZIGALLO et al., 

2007) e sugestão de políticas públicas  (ORTEGA et al., 2005) entre outros. 

Além dos que já foram apresentados, seguem alguns conceitos importantes 

relacionados à metodologia emergética e reunidos por Ortega (2001): 

 Ecologia de sistemas – campo da ciência que surge da combinação de 

conhecimentos provenientes da Teoria Geral dos Sistemas, da 

Termodinâmica dos Sistemas Abertos e da Ecologia e que proporciona uma 

visão holística para analisar e interpretar o comportamento dos sistemas 

naturais e antrópicos; 

 Emjoule: a unidade de emergia; um Joule de energia disponível de um 

certo tipo de energia previamente usada para fazer um produto ou serviço; 

 Princípio da Máxima Potência (Maximum Power): explicação de Alfred 

Lotka e outros pesquisadores sobre a auto-organização observada nos 

sistemas reais (transformações de energia, padrões hierárquicos, laços de 

controle por retroalimentação, ações de amplificação, entre outros). Lotka 

observou que prevalecem os sistemas cuja estrutura e organização permite 

maior aproveitamento de energia disponível e sua utilização de forma mais 

eficiente; 

 Reforço: ação de uma unidade ou processo de reforçar a produção e 

sobrevivência de outra unidade ou processo, contribuindo com seu 

desempenho e bem-estar, um laço de interação de reforço mútuo; 

 Riqueza: termo ambíguo que pode fazer referência à riqueza monetária 

(estado de ser rico com dinheiro) ou à riqueza real (estado de ser rico em 

emergia); 

 Riqueza real: estado das entidades e fluxos de um sistema que contêm 

energia disponível (exergia) capaz de depreciar-se (perder valor de acordo 

com a Segunda Lei da Termodinâmica), como produtos e serviços utilizáveis. 

Exemplos: comida, combustíveis, casas, organismos, informações, terra, 

trabalho humano e controles; 
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 Segunda Lei da Termodinâmica: princípio que diz que concentrações de 

energia se dispersam espontaneamente e que durante todos os processos de 

transformação de energia alguma parte da energia disponível se dispersa; 

 Transformidade: a emergia de um tipo necessária para fazer uma unidade 

de energia de outro tipo. Exemplo: requerem-se 300.000 emjoules de carvão 

e 100.000 emjoules de serviços (ambientais e humanos) para gerar um Joule 

de eletricidade, por tanto a transformidade dessa eletricidade é 400.000 

emjoules por Joule; 

 Transformidade solar: a emergia por unidade de energia expressa em 

emjoules solares por Joule (sej/J); 

 Valor do doador: valor de um produto determinado pelo processo de 

produção. Por exemplo: valor da biomassa; 

 Valor comercial: valor de um produto determinado pelo que as pessoas 

estão dispostas a pagar. Por exemplo: valor de mercado da biomassa 

transformada em móveis; 

 Valor em emdólares: dólares equivalentes à riqueza medida em unidades 

de emergia. Ao dividir a emergia de um produto pela taxa de emergia/dólar 

do país para o ano de referência se obtém o valor em dólares emergéticos, 

valor equivalente aos dólares do Produto Nacional Bruto (PNB). 

Odum (1996) fornece uma descrição da metodologia emergética. Giannantoni 

(2002) tentou definir de forma matemática e rigorosa a emergia, o Princípio da Máxima 

Potência Emergética e as leis da termodinâmica propostas por Odum.  

Como primeiro passo para a avaliação emergética, é desenhado um segundo 

diagrama, em que são representados os fluxos e estoques de emergia e, em seguida, 

escrevem-se as equações associadas. Para os fluxos, a emergia é calculada pela Equação 

10, em que o fator de proporção indica a qualidade da energia carregada pelo elemento 

em questão, ou seja, a energia equivalente consumida para produzir uma unidade desse 

produto. Em geral, essa qualidade é expressa pela transformidade (emergia/energia), mas 

pode ser também um fator emergia/dinheiro, emergia/massa, entre outros. A unidade da 

emergia é Joules emergéticos solares (solar emergy Joules ou sej). A emergia de fluxos 

direcionados ao sumidouro é nula, já que a energia não é útil (não é capaz de realizar 

trabalho). 
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 Emergia solar 

               = (energia, massa, quantidade) x (fator de proporção) (10) 

Os estoques, por sua vez, têm três equações emergéticas associadas: uma para 

o período de acúmulo, uma para o estado estacionário e outra para o descarregamento. 

Durante o acúmulo, a variação de emergia resulta de um balanço entre seus fluxos com 

energia útil, excluindo-se, assim, fluxos de depreciação. No estado estacionário, o 

acúmulo de energia é 0 e, no descarregamento do estoque, a perda de emergia é igual à 

variação no estoque multiplicada pela sua transformidade. Esses conceitos são expressos 

nas Equações 11 a 15, em que: Q é a quantidade no estoque; EQ é a emergia do estoque; 

t é o tempo; dQ, dEQ e dt são as suas variações; Tr representa os fatores de conversão de 

cada corrente; M é a quantidade de correntes de entrada e N é a quantidade de correntes 

de saída do estoque. 

Se dQ > 0 : dEQ  

                        = ∑ energia útil em i em dt × Tri
M
i=0   

                                           − ∑ energia útil em j em dt × Trj
N
j=0    (11) 

Se dQ = 0:    dEQ =  0   (12) 

Se dQ < 0:  dEQ =  dQ × Tr𝑄  (13) 

   EQ(t + dt) = EQ(t) + dEQ ∗ dt   (14) 

   TrQ = EQ/Q  (15)  

Considerando a necessidade atual de resgatar a relação com a natureza, os 

diagramas providenciam uma visualização da intensidade com que os sistemas antrópicos 

se apropriam dos sistemas ecológicos e da importância de entender as relações existentes 

entre eles para reorganizar os sistemas, apoiando-se nos indicadores de desempenho 

sistêmico fornecidos pela metodologia emergética. O estudo de diversas escalas é feito 

enquadrando o comportamento e a sustentabilidade de um sistema nas forças motrizes e 

padrões evolucionários da biosfera (BROWN; ULGIATI, 2004). 

A metodologia emergética uma estrutura conceitual que possibilita investigar 

sistemas de larga escala da perspectiva da parte doadora (suporte ambiental para a 

dinâmica de um sistema antrópico), perspectiva que frequentemente não é levada em 

conta em outras metodologias, como Pegada Ecológica, Avaliação de Ciclo de Vida e 

Análise Exergética (BROWN; ULGIATI, 2004). Assim, esta metodologia explica as 

consequências dos arranjos do sistema no sistema de escala superior do qual ele obtém 

energia e pelo qual ele é controlado e ao qual se adapta no longo prazo (ODUM, 2002). 
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Isso sugere que a análise emergética seja indispensável para avaliações de 

sustentabilidade, integrada a outras metodologias e ferramentas, e indica a necessidade 

de pesquisa e desenvolvimento para possibilitar essa integração. 

 Ferramentas computacionais para uso com a metodologia de Howard T. Odum 

Para a modelagem, simulação e avaliação de ecossistemas, já foram utilizados 

diversos softwares e linguagens. Para simular os modelos representados pelos diagramas 

de sistemas energéticos, inicialmente Odum utilizava circuitos analógicos (BROWN, 

2004). Com o surgimento de computadores digitais, utilizou-se a linguagem de 

programação BASIC para inserir valores iniciais, equações e realizar os cálculos 

iterativos (ODUM, 1988). 

O primeiro software utilizado diretamente com a linguagem dos sistemas 

energéticos foi o EXTENDTM, atualmente conhecido como ExtendSim (IMAGINE 

THAT INC, 2016). O programa computacional possui uma biblioteca de blocos que, 

quando conectados, geram um sistema de equações e gráficos de simulação. É um 

software interativo e adaptável, que permite ao usuário criar janelas de inserção de 

parâmetros e de exibição de resultados, o que levou Howard T. Odum a utilizá-lo por 

alguns anos. Odum e Peterson (1996) programaram os blocos correspondentes aos 

símbolos da linguagem neste programa para possibilitar, então, a simulação diretamente 

a partir de diagramas de sistemas de energia. Por ser um sistema proprietário, ou seja, que 

não confere ao usuário liberdade de distribuição, seu uso pela comunidade emergética foi 

muito limitado (BROWN, 2004).  

Odum e Odum (2000) fornecem juntamente com seu livro um CD com 

diversos minimodelos para simulação em BASIC, com o programa EXTENDTM e 

também com o programa STELLA (ISEE SYSTEMS INC, 2016), que também possui 

um conjunto de símbolos próprios para a criação de diagramas e simulação da evolução 

de quantidades. Os símbolos deste programa foram inspirados em símbolos da dinâmica 

industrial introduzida por Forrester, que foram utilizados por Odum (1974), Odum (1976) 

e Odum e Odum (2000) como comparação à linguagem de sistemas energéticos. 

Scariot (2008), por sua vez, utiliza o MATLAB (THE MATHWORKS INC, 

2017) para modelagem matemática do Rio Mogi-Guaçu/SP e simulação desse modelo, 

criando janelas de interface específicas. Porém, tanto o STELLA (ISEE SYSTEMS INC, 

2016) quanto o MATLAB (THE MATHWORKS INC, 2017) também são softwares 

proprietários e, portanto, têm seu uso mais limitado pela comunidade científica e pela 

população em geral. 
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Os softwares mais utilizados atualmente para representar sistemas 

socioecológicos com os símbolos de Odum (1994) executam apenas parte das etapas do 

processo de modelagem e simulação de sistemas. O desenho dos diagramas, 

costumeiramente, é feito com o Microsoft Visio, e existe um estêncil neste software com 

os símbolos da linguagem. Do diagrama, o usuário extrai as informações necessárias para 

a simulação do modelo com linguagens de programação (BASIC, TRUE BASIC, 

MATLAB, entre outras) e para calcular os índices de desempenho do sistema em 

planilhas como o calcular coeficientes dos fluxos em planilhas como o Microsoft Excel. 

Houve tentativas de realizar simulação on-line utilizando Java Applets e a 

combinação JavaScript e HTML5 (ORTEGA, 2016). 

Para superar a limitação dos softwares comerciais que não são de código 

aberto, criou-se o projeto EmSim, realizado por Valyi e Ortega (2004) para que o 

aprimoramento e adaptação completa à metodologia emergética fossem facilitados. O uso 

amplo e gratuito da linguagem Java (Figura 11) e o sucesso no desenvolvimento de um 

aplicativo online para diagnóstico de sistemas agrícolas com ela (KAMIYA, 2005) 

levaram à escolha dessa linguagem para o desenvolvimento do software novo. 

O Emergy Simulator é uma ferramenta de livre acesso criada por Valyi e 

Ortega (2004) na linguagem Java 2. Disponibiliza o desenho de diagramas com a 

linguagem de sistemas energéticos de forma mais livre que outros softwares e com 

bastante praticidade. Também permite a geração automática de equações a partir dos 

diagramas e a realização de simulações dinâmicas. Estas últimas funcionalidades são 

oferecidas com uma interface pouco prática e intuitiva. Por fim, oferece a possibilidade 

de utilizar a álgebra emergética para cálculo de transformidades. A Figura 6 e a Figura 7 

mostram a interface do EmSim para suas principais funções. 

O código é extensível (capaz de receber novos componentes), modular 

(dividido em partes independentes que realizam tarefas relacionadas) e aberto (Licença 

Pública Geral, GNU GPL). Foi idealizado para ter desenvolvimento participativo em um 

Sistema de Versões Concorrentes (CVS), que controla as versões criadas por múltiplos 

usuários.  

Esse software foi desenvolvido por meio da programação orientada a objetos 

a partir da subclassificação de objetos da biblioteca JGraph (JGRAPH LTD, 2015), de 

comandos da interface JGraphpad (JGRAPH LTD, 2015) para modificar os gráficos e do 

uso de funções da biblioteca FrAid (ILIEV, 2008) para resoluções matemáticas, como 

mostra a Figura 8.  
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Figura 6 – Diagrama sistêmico do modelo TANK de Odum e Odum (2000) feito no programa EmSim. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Figura 7 – Interface do painel de simulação e do gráfico gerado pelo diagrama TANK no programa 

EmSim. 

Fonte: elaboração própria. 

O formato XML de arquivos computacionais foi utilizado para 

compartilhamento de modelos com a comunidade emergética, garantindo documentação 

qualitativa e quantitativa dos diagramas. O método utilizado para a integração das 

equações pelo software EmSim é o Método Runge-Kutta de Quarta Ordem. 

Sua manutenção foi feita apenas no ano seguinte ao seu lançamento e, hoje 

em dia, grande parte dos arquivos relacionados a ele não está mais disponível na internet. 
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A ferramenta é usada pela comunidade científica principalmente para o desenho de 

diagramas e para a validação de resultados obtidos por outros métodos (MARVUGLIA 

et al., 2011).  

 

Figura 8 – Estrutura de funcionamento do EmSim. 

Fonte: (VALYI; ORTEGA, 2004) 

Foi identificado seu potencial como direcionador do desenvolvimento de uma 

plataforma de projetos colaborativos de modelagem e simulação em escala mundial 

(MAUD, 2007). No entanto, há a necessidade de aprimorar o software para ampliar seu 

uso e embasar o desenvolvimento de outras ferramentas mais robustas. Sua atualização 

foi feita com uso da linguagem Java 8 e contemplou os itens apresentados nos objetivos 

do trabalho, levantados com estudo prévio da versão atual do software e levando-se em 

conta as restrições de tempo e recursos para o projeto do EmSim 2.0. 

3.2. Desenvolvimento de softwares 

 Modelos de Processo de Software 

Um processo de software é definido pelo conjunto de atividades realizadas 

com o objetivo de desenvolver um software, escolhidas considerando-se os recursos 

(humanos e materiais) disponíveis (PFLEEGER, 2001). O desenvolvimento desses 

processos utiliza-se dos conhecimentos da disciplina de engenharia de software, que é a 

“aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável ao 

desenvolvimento, à operação e à manutenção de softwares” (IEEE COMPUTER 

SOCIETY, 2014). Essa disciplina possui diversos campos amplamente estudados, 

relacionados à execução e ao gerenciamento das atividades relacionadas. 
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Os passos fundamentais para a construção de um software, não 

necessariamente realizados em sequência, são: análise e definição de requisitos, projeto 

arquitetural e detalhado, codificação, teste de unidade, de integração e de sistema e 

lançamento do software (REIS, 2003). Segue sua definição mais detalhada: 

 Análise e definição de requisitos: Os requisitos são os serviços que o 

software deve desempenhar e as restrições à sua operação para a resolução 

de um problema real (IEEE COMPUTER SOCIETY, 2014). De modo geral, 

devem ser levantados, analisados, documentados, validados e gerenciados 

durante o ciclo de vida do produto (SOMMERVILLE, 2011); 

 Projeto arquitetural e detalhado: a arquitetura consiste em desenvolver sua 

estrutura de nível superior, identificando os componentes do sistema e sua 

relação e o projeto detalhado especifica cada componente com detalhes 

suficientes para facilitar sua construção (IEEE COMPUTER SOCIETY, 

2014);  

 Codificação: construção efetiva do software de acordo com a estrutura 

definida no projeto;  

 Teste de unidade, de integração e de sistema: em geral, os níveis de teste 

são diferenciados de acordo com o objeto de teste. Testes de unidade são 

realizados com elementos separados, testes de integração verificam as 

interações entre alguns componentes do software e testes de sistema são 

feitos observando-se o comportamento do sistema todo (IEEE COMPUTER 

SOCIETY, 2014);  

 Lançamento do software: consolidação da documentação e de mecanismos 

de ajuda ao usuário, empacotamento e distribuição do software da forma 

adequada (REIS, 2003); 

Além dessas, existem diversas atividades auxiliares possíveis, em geral com 

o objetivo de gerir o tempo e os recursos disponíveis para o projeto e de garantir a 

qualidade do produto, como gestão de alocação, de cronograma, documentação, 

levantamento e análise de métricas (REIS, 2003).  

No caso de projetos de engenharia de software cujo objetivo é reformar um 

denominado “sistema legado”, esse processo é chamado de reengenharia de software. Um 

sistema legado é um software valoroso, porém com algum aspecto ultrapassado, como 



47 

 

 

sua linguagem, documentação ou design (DEMEYER; DUCASSE; NIERSTRASZ, 

2013).  

Cada organização ou equipe de desenvolvedores possui objetivos e recursos 

diferentes e, por isso, adota um processo de software particular. Descrever sua 

implementação ajuda a entender e a avaliar constantemente os objetivos, forças e 

fraquezas do projeto (REIS, 2003). 

Para facilitar o aprendizado e o entendimento de diferentes processos de 

software, eles são apresentados por alguns autores em formato de modelo, descrevendo 

de forma concisa o ciclo de vida desejado ou o mais usual de um projeto de software na 

atualidade (PFLEEGER, 2001; REIS, 2003). Existem inúmeras metodologias para guiar 

os processos de engenharia de software e deve-se ter cuidado para escolher uma adequada 

aos recursos disponíveis e às tarefas necessárias para a execução do projeto. 

De forma geral, esses modelos podem ser divididos entre os modelos em 

cascata e os evolucionários/iterativos. No primeiro, o projeto é dividido em partes 

correspondentes às atividades a serem realizadas e, assim, elas ocorrem forma linear 

(FOWLER, 2003). Já os modelos iterativos dividem o projeto segundo as funcionalidades 

que devem estar prontas a cada intervalo de tempo e preveem, assim, a realização de todas 

as atividades básicas no ciclo de lançamento de cada versão do software (FOWLER, 

2003; REIS, 2003). 

Um modelo para a reengenharia de software pode ser encontrado na Figura 

9, que mostra os passos de engenharia reversa, em que são identificados e representados 

os componentes do sistema e suas relações, e de engenharia de software, que consiste em 

criar a implementação do software a partir de seu projeto (DEMEYER; DUCASSE; 

NIERSTRASZ, 2013). 

 Metodologia Scrum 

As metodologias de software definem um grupo de práticas que a equipe de 

desenvolvimento deve implementar para efetivamente seguir certos tipos de processo de 

software. Podem incluir atividades, produção de documentos, entre outros. Nos anos 

1990, surgiram as metodologias ágeis para desenvolvimento de software, devido à 

necessidade de reduzir a sobrecarga derivada de métodos pesados, baseados em 

planejamento usados em projetos de software de grande escala (IEEE COMPUTER 

SOCIETY, 2014). 
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Figura 9 – Modelo de processo de reengenharia de software. 

Fonte: Adaptado de Demeyer, Ducasse e Nierstrasz (2013). 

Os métodos ágeis são caracterizados por ciclos de desenvolvimento curtos e 

evolutivos,  equipes auto-organizadas, projetos mais simples e adaptativos, refatoração 

de código2, desenvolvimento guiado por testes, envolvimento frequente do cliente e 

ênfase na criação de um produto utilizável a cada ciclo (IEEE COMPUTER SOCIETY, 

2014; LARMAN, 2004). São guiados pelos princípios descritos no Anexo 9.1 e os 

métodos mais populares são: Desenvolvimento Rápido de Aplicação (RAD3),  

Programação extrema (XP4), Scrum e Desenvolvimento Guiado por Funcionalidades 

(FDD5) (IEEE COMPUTER SOCIETY, 2014). 

A metodologia Scrum tem se mostrado a mais adequada ao gerenciamento de 

projetos de software (IEEE COMPUTER SOCIETY, 2014), já que define papéis 

relacionados à gestão do projeto e da metodologia e reuniões periódicas para discussão e 

definição do projeto. É uma estrutura utilizada desde a década de 1990 com a qual se 

podem resolver problemas complexos de processos de software, enquanto se criam 

produtos da maior qualidade possível eficientemente e criativamente (SCHWABER; 

SUTHERLAND, 2016). 

                                                

2 Refatoração é uma técnica para reorganizar o código de um programa para melhorar sua 

estrutura e manutenção sem modificar seu comportamento. 
3 Do inglês, Rapid Application Development (RAD). 
4 Do inglês, eXtreme Programming (XP). 
5 Do inglês, Feature Driven Development (FDD). 
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Schwaber e Sutherland (2016) desenvolveram um guia com as definições 

formais da metodologia, que é resumido nos itens a seguir: 

 Resumo: a estrutura do Scrum se baseia nas equipes Scrum, cujos 

membros possuem papéis específicos, participam de eventos pré-

determinados e produzem os denominados artefatos (descrição abaixo) da 

metodologia seguindo as regras Scrum; 

 Pilares do controle empírico de processos: transparência (entendimento 

comum sobre aspectos significativos do processo, como linguagem e 

padrões utilizados), inspeção (membros especializados da equipe 

inspecionam os artefatos frequentemente) e adaptação (ajuste do artefato 

inspecionado, se necessário); 

 Eventos Scrum: todos têm um tempo máximo de duração. Com exceção 

do Sprint, os eventos são uma oportunidade de inspecionar e adaptar o 

produto ou algum artefato. 

▪ Sprint: período de duração pré-definida e imutável, máxima de um 

mês, em que um incremento utilizável do produto é criado. São 

realizados imediatamente um após o outro e contém nele, além do 

desenvolvimento em si, os outros eventos Scrum. Não se podem fazer 

mudanças que ameacem o objetivo do Sprint; 

▪ Planejamento do Sprint: evento de, no máximo, oito horas para um 

Sprint de um mês, em que o time, em conjunto, define um objetivo 

para o Sprint e responde a duas perguntas: “O que pode ser entregue 

neste Sprint?” e “Como deve ser o trabalho para entregar esse 

produto?”. Todos devem compreender o Sprint Backlog com os itens 

do Product Backlog a serem completados e o plano criado no evento 

para desenvolver o produto, levando-se em conta a última versão do 

produto e o histórico de desempenho do time; 

▪ Scrum diário: evento diário de, o máximo, quinze minutos, para 

sincronizar as atividades da equipe e criar um plano para o dia; 

▪ Revisão do Sprint: reunião informal com o objetivo de inspecionar o 

produto criado, ao final do Sprint, para adaptar o Product Backlog 

(priorizar, inserir e retirar requisitos), se necessário. Participam, 

também, clientes e outros envolvidos de foram da equipe. Dura quatro 

horas, no máximo, para Sprints de um mês; 
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▪ Retrospectiva do Sprint: reunião com o objetivo de inspecionar 

aspectos positivos e negativos do comportamento e relacionamento 

entre as pessoas, do processo em si e das ferramentas utilizadas, 

criando-se um plano de melhorias; 

 Valores: comprometimento com os objetivos do time, coragem de fazer o 

trabalho corretamente e de enfrentar problemas difíceis, foco no trabalho 

definido para o Sprint, abertura para discutir sobre o trabalho e os desafios 

do projeto por parte de todos os envolvidos e respeito à capacidade e 

independência dos membros da equipe; 

 Membros da equipe Scrum: 

▪ Dono do produto (Product Owner): representa a voz do cliente, 

responsável por garantir o trabalho da equipe para agregar o máximo 

de valor ao produto e o único que pode gerenciar o Product Backlog 

(expressar requisitos claramente, ordená-los, disponibilizar e garantir 

entendimento do Product Backlog e dos próximos requisitos a serem 

trabalhados); 

▪ Time de desenvolvimento: equipe de profissionais responsável por 

entregar um incremento do produto ao fim de cada Sprint. Auto-

organizado e estruturado com as capacidades necessárias para 

desenvolver o produto, mas sem definição de cargos; 

▪ Scrum Master: responsável pelo seguimento e entendimento da 

metodologia Scrum (facilita os eventos Scrum, providencia material e 

treinamentos para dar suporte ao gerenciamento do Product Bakclog 

pelo Product Owner e à auto-organização do time de 

desenvolvimento) e por mediar a interação do time com os que não 

pertencem a ele. 

 Artefatos: o estado de cada artefato deve estar transparente para todos os 

membros da equipe a qualquer momento. Para isso, é importante definir 

claramente, para cada item do Product Backlog, o significado de ele estar 

“pronto” e disponibilizar o estado de cada item em relação ao “pronto” em 

tempo real para a equipe. 

▪ Product Backlog: lista ordenada de funcionalidades, requisitos, 

melhorias e consertos necessários no produto, que evolui 

dinamicamente com o produto e o ambiente de trabalho; 
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▪ Sprint Backlog: itens do Product Backlog selecionados para o Sprint 

aliado a um plano de implementação desses itens, produzido ao final 

do evento de planejamento do Sprint; 

▪ Incremento: é o produto finalizado ao final de um Sprint, que reúne os 

itens do Product Backlog completados naquele Sprint e os 

completados nos Sprints anteriores. 

 Projeto de software e UML 

Os dois passos de projeto de software (arquitetural e detalhado) são parte 

essencial do modelo de processo de software, pois consistem em uma investigação e 

definição da estrutura do software tanto de nível superior, genérico, quanto de nível 

inferior, detalhando-se cada componente. É importante que os produtos desses processos 

(modelos e outros artefatos) representem as decisões mais importantes tomadas pela 

equipe de desenvolvimento em relação à estrutura do software, juntamente com 

explicações sobre elas para facilitar a manutenção do software (IEEE COMPUTER 

SOCIETY, 2014).  

Fundamentalmente, todas as abordagens de projeto de software devem definir 

como decompor, organizar e empacotar os componentes do software de forma a garantir 

a performance, segurança, confiabilidade e usabilidade (IEEE COMPUTER SOCIETY, 

2014). 

Alguns princípios existentes que guiam projetos de software são levantados 

por IEEE Computer Society (2014):  

 Abstração: visão de um objeto com um certo nível de detalhes relevantes 

para um propósito específico, ignorando-se as outras informações 

(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 

(ISO); INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMISSION 

(IEC); IEEE COMPUTER SOCIETY (IEEE), 2010). O processo de 

abstração pode ir no sentido de especificar melhor os componentes ou de 

parametrizá-los (substituir detalhes por nomes de parâmetros);  

 Acoplamento e coesão: respectivamente, medem a “interdependência 

entre os módulos” e “a força de associação entre os elementos de um 

módulo” de um programa (ISO; IEC; IEEE, 2010); 

 Decomposição e modularização: divisão do software em componentes 

menores com interfaces bem definidas que descrevem suas interações, 
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para separar melhor funcionalidades e responsabilidades entre os 

componentes; 

 Encapsulamento e esconder informações: deixar os detalhes de uma 

abstração inacessíveis a entidades externas, agrupando-os e 

compartimentando-os; 

 Separação entre interface e implementação: separação entre uma interface 

pública e a classe com os detalhes de sua implementação; 

 Suficiência, integridade e simplicidade: suficiência e integridade garantem 

que cada componente possui todas e apenas as características importantes 

para determinada abstração. O projeto deve ter implementação fácil 

segundo o princípio da simplicidade; 

 Separação de conceitos: separação entre componentes do projeto 

relevantes para diferentes partes envolvidas no projeto. 

Existem diversas notações para representar o projeto de um software: algumas 

focadas em descrever a macroestrutura, outras detalham o comportamento do sistema, 

outras podem representar o desenho detalhado e muitas são úteis para diversos propósitos 

(IEEE COMPUTER SOCIETY, 2014). É bastante comum que o time escolha mais de 

uma notação para representar o sistema trabalhado, dado que ela é apenas uma forma de 

representar o projeto. 

A Linguagem de Modelagem Unificada (UML6) é uma linguagem padrão que 

se tornou muito aceita para expressar projetos de software (LARMAN, 2004).  A Figura 

10 apresenta os diagramas de UML, destacando-se o possível relacionamento dos mais 

usuais com o processo de desenvolvimento de software, segundo Fowler (2003). 

A notação possibilita representar tanto a arquitetura quanto o projeto 

detalhado de um software sob uma visão estrutural (estática) ou comportamental 

(dinâmica).  Pode ser utilizada para auxiliar projetos que utilizam qualquer linguagem de 

programação.

                                                

6 Do inglês, Unified Modeling Language (UML). 
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Figura 10 – Diagramas da linguagem UML e possibilidades de uso no processo de desenvolvimento de software. 

1 – Análise de requisitos; 2 – Desenvolvimento; 3 – Documentação. 

Fonte: (FOWLER, 2003; OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2011) 
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Em especial, o diagrama de casos de uso se apoia no uso dos denominados 

casos de uso (cenários típicos que ilustram como se usa o programa) (FOWLER, 2003; 

LARMAN, 2004). 

A forma de utilizar UML e qualquer outra notação para representar o projeto 

de software depende grandemente do tipo de processo utilizado no desenvolvimento do 

software (FOWLER, 2003). A aplicação da linguagem com alguns padrões de projeto 

dentro do método de design baseado em responsabilidades, pertencente ao método de 

design orientado a objetos, é explorada por Larman (2004). O projeto orientado a objetos 

enfatiza a definição de objetos de software (classes, interfaces, entre outros) e em como 

eles interagem para implementar os requisitos (LARMAN, 2004). 

 Linguagens de programação, Java e JavaFX 

Para a construção de um programa computacional, são utilizadas linguagens, 

que são a forma de comunicação com que o homem especifica rotinas de construção de 

aplicações para um computador. A forma de implementação dessas linguagens, como a 

utilização de compiladores, pode afetar muitos aspectos de qualidade do software (IEEE 

COMPUTER SOCIETY, 2014).  

A Figura 11 mostra as linguagens mais populares atualmente, indicando que 

Java, C e C++ são as mais amplamente utilizadas. A linguagem C surgiu em 1973 e, por 

muito tempo, foi a mais utilizada entre os programadores, levando ao surgimento de 

muitas outras, como C++, Java e PHP (KERNIGHAN; RITCHIE, 1988). A ampla 

utilização dessas linguagens se deve à sua flexibilidade. C e C++ são linguagens cujos 

códigos são diretamente compilados para o código interpretado pelo processador, levando 

a uma maior abstração (BIANCUZZI; WARDEN, 2009). PHP, por sua vez, é uma 

linguagem puramente interpretada, ou seja, não necessita compilação do código, que é 

interpretado para a linguagem da máquina durante o tempo de execução (SEBESTA, 

2003). Python, uma linguagem mais recente, bastante simples e legível (TELLES, 2008), 

funciona da mesma maneira (SEBESTA, 2003). 

A linguagem Java, por sua vez, também é recente e é a mais popular das 

linguagens de programação atualmente. Isso se deve aos atributos da linguagem 

apresentados como objetivos por Gosling e McGilton (1997), como sua simplicidade 

(facilidade de compreensão da linguagem), similaridade com outras linguagens bem 

estabelecidas, como C e C++. O fato de ser orientada a objetos possibilita a 

implementação de projetos orientados a objetos, facilitando reuso de código, manutenção 

e representatividade do mundo real (ORACLE, 2016a). 
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Figura 11 – Porcentagem de uso7 de diferentes linguagens de programação ao longo do tempo. 

Fonte: (TIOBE SOFTWARE, 2016). 

Outra característica importante do Java, ilustrada na Figura 12,  é que seu 

compilador gera um arquivo de extensão *.class, denominado bytecode, que é 

independente de linguagem e é interpretada pela Máquina Virtual Java (JVM8) em 

qualquer sistema operacional (ORACLE, 2016a). Isso confere portabilidade à linguagem, 

já que pode ser executada em qualquer arquiteturas de hardware (GOSLING; 

MCGILTON, 1997) para as quais haja uma JVM, o que é essencial dada a variedade de 

dispositivos disponíveis hoje em dia. 

                                                

7 O Índice TIOBE da Comunidade de Programação é atualizado uma vez por mês e a 

porcentagem de uso é calculada com base no número de engenheiros especialistas ao redor do mundo, 

cursos e fornecedores utilizando a linguagem. 
8 Do inglês, Java Virtual Machine (JVM). 
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Figura 12 – Processo de compilação, interpretação e execução com a linguagem Java. 

Fonte: Adaptado de Oracle (2016a). 

A linguagem Java é constantemente atualizada pela Oracle® e, desde 2014, 

possui as Interfaces de Programação de Aplicações (APIs9) do JavaFX 8, um pacote rico 

em recursos gráficos que está substituindo a API Swing (LOWE, 2015). A facilidade de 

uso com o Java, a existência e fácil ajuste de todos os controles básicos para interface 

com o usuário (botões, caixas, de texto, menus, caixas ajustáveis) e a possibilidade de 

desenho de interface de forma interativa com o software JavaFX Scene Builder (POTTS 

et al., 2014) tornam o JavaFX muito intuitivo e fácil de utilizar. Além disso, o pacote 

possibilita a criação de interfaces em 2D ou em 3D com auxílio da Cascading Style Sheets 

(CSS) para estilização, para uso em desktop, web (interagindo com a linguagem HTML5 

e com JavaScript) e as tecnologias para touchscreen: multitouch e HiDPI (LOWE, 2015). 

A arquitetura do JavaFX é apresentada na Figura 13.  

 

Figura 13 – Arquitetura da API JavaFX. 

Fonte: Adaptado de Potts et al. (2014). 

O sistema gráfico representado acima na figura trabalha rapidamente para 

geração de gráficos suaves caso a máquina possua uma Unidade de Processamento 

Gráfico, suprindo eventuais necessidades de hardware do sistema operacional utilizado 

(POTTS et al., 2014). Esse mecanismo possibilita a aceleração de hardware de forma 

                                                

9 Do inglês, Application Programming Interface (API).  
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leve, compensando a diminuição de performance que pode ocorrer já que o Java é uma 

linguagem compilada e interpretada.  

Como comentado, o uso do JavaFX Scene Builder é uma grande facilidade 

para o desenvolvedor quando comparado com o Swing, seu precursor, e outras linguagens 

de programação. O programa gera um arquivo na linguagem de marcação FXML, baseada 

na eXtensible Markup Language (XML) para descrição de tipos de dados e 

compartilhamento de informações na internet, com as informações da interface desenhada 

pelo usuário. 

Os arquivos em FXML podem ser carregados com o JavaFX através de 

classes “controladoras”, mantendo o programa, assim, dentro das diretrizes do padrão 

Model-View-Controller de arquitetura (MVC). Esse padrão determina uma separação 

entre as informações do modelo de negócio (camada “Modelo”) e as informações 

relativas à apresentação ao usuário (camada “Visão”), que interagem por meio de 

componentes da camada “Controlador” (LARMAN, 2004). Assim, o padrão MVC auxilia 

na implementação do princípio de separação de diferentes reponsabilidades em diferentes 

componentes (classes). 

 Software livre, software aberto e a Licença Pública Geral GNU 

A criação de obras industriais, científicas, literárias ou artísticas é regida, no 

Direito, pela área denominada Propriedade Intelectual, que garante direitos aos 

responsáveis pela obra (ASPI - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE PROPRIEDADE 

INTELECTUAL, 2017). A Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) 

considera duas categorias: Propriedade Industrial e Direitos Autorais (copyright), estando 

os programas de computador incluídos na segunda, que protege direitos morais e 

econômicos do autor de qualquer obra10 (WIPO - WORLD INTELLECTUAL 

PROPERTY; ORGANIZATION, 2017).  

Existem debates acerca de diversos pontos relacionados aos copyrigths, como 

seu prazo de validade e as ações não consideradas “uso justo” da propriedade intelectual 

e que necessitariam de autorização prévia do autor (REIS, 2003). Citações em trabalhos 

científicos são um exemplo de uso justo de obras. Os programas computacionais têm seu 

uso e distribuição cada vez mais fácil, o que torna imperativa a especificação das 

restrições do usuário com uso de licenças de software. No caso de programas cujos 

                                                

10 Na maioria dos países, não há necessidade de registro da propriedade para que ela seja 

protegida por direitos autorais, de acordo com a Convenção de Berna. Porém, é importante verificar a lei 

específica de cada país em que se deseja distribuir o software. 
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autores desejam oferecer mais direitos que restrições ao usuário, foi criado o método 

copyleft para torna-los softwares livres (FREE SOFTWARE FOUNDATION INC., 

2016a). 

Um software livre é aquele cujos usuários são livres para executá-lo, copiá-

lo, distribuí-lo e modifica-lo, de forma a garantir que o usuário controle o programa e não 

o contrário e que todas as versões modificadas ou estendidas dele também sejam livres 

(FREE SOFTWARE FOUNDATION INC., 2016b). Pode-se estudar o código-fonte, 

distribuí-lo livremente à comunidade que o utiliza e ajustá-lo às suas necessidades e 

prioridades reais de forma dinâmica. O fato de um software ser livre não significa que ele 

seja grátis ou não-comercial, necessariamente, mas está intimamente ligado às liberdades 

do usuário, consideradas essenciais por Free Software Foundation Inc. (2016b), que as 

associa a uma necessidade ética. O contrário de software livre é software proprietário, ou 

seja, com restrições para uso, redistribuição e modificação (proibição, permissão 

requerida, entre outros) 

Outra classificação comum é a de software de código aberto (open source 

software), que diz respeito à mesma categoria de softwares, porém com valores focados 

em questões mais práticas do que éticas, como a disponibilidade do código-fonte e a 

facilitação de metodologias de desenvolvimento em grupos distribuídos, com 

transparência, e suas implicações na qualidade do software (OPEN SOURCE 

INITIATIVE, 2017; STALLMAN, 2016).  Ambos os tipos de software permitem o uso 

livre e a difusão do software para maior número de pessoas, além de disponibilizarem o 

código-fonte, estimulando o desenvolvimento de software por diversos usuários. 

Para tornar o software livre, criou-se a possibilidade de definir um copyleft 

para o software seguindo o seguinte procedimento (FREE SOFTWARE FOUNDATION 

INC., 2014):  

1. Em todos os arquivos do código-fonte do programa: incluir a declaração de 

copyright com o ano de finalização de cada versão do software que será 

lançado no topo do arquivo, juntamente com o aviso de copyright de outros 

softwares copiados e que são cobertos pela mesma licença; 

Ex.: Copyright 1998, 1999 Terry Jones; Copyright 2008-2010 Terry 

Jones; Copyright © 2017 Terry Jones. 

2. Em todos os arquivos do código-fonte do programa: incluir permissão para 

cópia do programa logo abaixo das declarações de copyright, declarando 

que ele é distribuído sob os termos da licença escolhida; 
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Ex.: para um programa de nome “Foobar”: 

This file is part of Foobar. 

 

Foobar is free software: you can redistribute it and/or modify 

it under the terms of the GNU General Public License as published by 

the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or 

(at your option) any later version. 

 

Foobar is distributed in the hope that it will be useful, 

but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  

See the GNU General Public License for more details. 

 

You should have received a copy of the GNU General Public License 

along with Foobar.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. 

3. Uma cópia do texto licença do software deve ser adicionada ao pacote de 

distribuição, normalmente em arquivo de nome “COPYING”. Adicionar à 

licença do software termos de distribuição dando o direito ao usuário de 

usar, modificar e redistribuir o código-fonte do programa ou de qualquer 

programa derivado dele. 

Além disso, boas práticas incluem: 

 Disponibilizar informações para contato com o(s) desenvolvedor(es) em 

alguma parte do código-fonte; 

 Para programas interativos, imprimir um aviso breve sobre copyright e 

permissões do programa quando ele é iniciado; 

 Solicitar uma declaração de isenção de direitos autorais por parte da 

instituição ou empresa para a qual o desenvolvedor está trabalhando. 

Existem inúmeras licenças prontas para que o desenvolvedor aplique a seu 

software. A primeira licença de softwares livres e a mais utilizada até hoje é a Licença 

Pública Geral GNU ou GNU General Public License (GNU GPL), que será utilizada no 

EmSimFX.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

Para aprimorar a versão anterior do EmSim, foi necessário reconstruir a 

ferramenta em vez de apenas modificar o código já existente, devido à enorme diferença 

entre os pacotes JavaFX e Java Swing utilizados para a interface gráfica, respectivamente, 

da versão atual e da antiga.  

No desenvolvimento do software EmSimFX utilizou-se um processo de 

desenvolvimento iterativo que incorporou algumas atividades e documentos sugeridos na 

metodologia ágil denominada Scrum (SCHWABER; SUTHERLAND, 2016). A Figura 

14 mostra esse processo, destacando as ferramentas utilizadas em cada etapa de 

desenvolvimento do EmSimFX. A Tabela 6 indica os avanços em cada Sprint (iteração 

para desenvolvimento do software). O EmSimFX possui uma licença GNU General 

Public License, explicada na Seção 3.2.5, e foi desenvolvido e testado com o sistema 

operacional Windows. 

4.1. Processo de desenvolvimento do software 

 Estudo do EmSim 1.2.0 

A Tabela 7 resume os pontos explorados na avaliação do EmSim 1.2.0. Foram 

analisados a documentação, a arquitetura, o relacionamento entre os objetos e o código-

fonte da última versão disponível do EmSim, a 1.2.0 (KOSTJUKOVA; ORTEGA, 2009; 

VALYI, 2013; VALYI; ORTEGA, 2004).  

Para a avaliação detalhada das funcionalidades do software e da interação 

com o usuário, o código foi atualizado parcialmente para ser executado no programa 

Eclipse Mars.2 (THE ECLIPSE FOUNDATION, 2017). Foram identificadas rotas 

importantes, funções úteis e supérfluas, além daquelas relacionadas à álgebra emergética, 

não relevante no momento de aprimorar a construção e simulação de modelos. Seu 

funcionamento e a estrutura de seu código-fonte serviram como base para o 

desenvolvimento do EmSimFX.  

Com a versão 1.2.0, construíram-se e simularam-se alguns modelos de Odum 

e Odum (2000) para observar aspectos positivos e negativos relacionados aos objetivos 

específicos deste trabalho (Seção 2.2). Esta foi uma ótima forma de levantar 

funcionalidades desejadas para a versão nova do software, porque os minimodelos 

representam as principais relações observadas em sistemas socioecológicos e, assim, a 

utilidade do EmSimFX para a diagramação de uma grande variedade de modelos foi 

assegurada.  
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Figura 14 – Processo de desenvolvimento do software EmSimFX, baseado na metodologia Scrum. 
1Eclipse SDK versão Mars.2; 2Microsoft Excel; 3Astah Professional; 4Scene Buidler 2.0; 5Java SE Development Kit versão 1.8.0_74; 6 Easy Code Reverse versão 1.0.3. 

Fonte: elaboração própria. 
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Excel2

Excel2

Excel2

Git

CSS

JavaFX

FXML

Java 8

Atividade ou 
documento  do ScrumAa

Aa Ferramenta utilizada

Aa Linguagem de programação

Legenda

Redistribuir
requisitos nos
próximos Sprints e 
Releases.

Se houver Release

Estudo do 
EmSim 1.2.0

Eclipse1

Excel2

• Rever práticas;

• Levantar novas 
práticas.
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Tabela 6 – Planejamento dos Releases e Sprints ao longo do projeto – número de cada Sprint (#) e funcionalidades relacionadas. 

Release # Objetivo Requisitos 

1
 -

 T
el

a 
p

ri
n

ci
p
al

 e
 d

es
en

h
o
 c

o
m

 G
ra

p
h
E

d
it

o
r 

1 

Montar o layout da tela 

principal e de telas 
complementares e abrir 

com o programa 

Acesso fácil a botões para salvar, desfazer, refazer e simular 

Acesso fácil aos símbolos de Odum 

Mínimo de informações na tela principal 

Menus com opções necessárias para desenho e simulação 

Possibilidade de trabalho fácil com mais de um modelo, em diferentes abas 

2 
Desenhar ícones com 
GraphEditor 

Possibilidade de desenhar ícones dentro das abas com botões de inserção e conectá-los 

3 

Implementar funções de 

desenho da biblioteca 

externa GraphEditor em 

todas as abas 

Acesso pelos menus às funções de copiar, cortar, colar e apagar símbolos do diagrama 

Acesso pelos menus às funções de desfazer e refazer ações 

Acesso pelos menus à função de salvar modelos em arquivo XML (extensão .graph) 

Implementação de funções de salvamento, desfazer e refazer ações nos botões rápidos da tela principal 

Acesso pelos menus à função de abrir modelos salvos em arquivo XML (extensão .graph) no computador 

Identificação de cada aba com o nome do diagrama que está nela (ou nome genérico, se ainda não tiver sido salvo) 

Visualização da identificação de abas que contêm diagramas com mudanças não salvas (sufixo *) 

Possibilidade de visualizar grade no plano de fundo do modelo 

4 
Revisar e refatorar 

código 

Código com arquitetura MVC 

Separação de responsabilidades entre classes 

5 

Definir opções de menu 

úteis e implementar tela 

adaptável 

Acesso pelos menus às funções de seleção conjunta de elementos do diagrama 

Acesso pelos menus à função de localizar ícone e substituir seu nome 

Acesso pelos menus à função de inserir e salvar comentários sobre o diagrama 

Divisão das funções entre os menus: Arquivo, Exibir, Editar, Desenho, Simulação, Ajuda 

Possibilidade de inserção de barras de ferramenta correspondentes aos menus “Exibir”, “Editar” e “ Desenho” 
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Tabela 6: Planejamento dos Releases e Sprints ao longo do projeto – número de cada Sprint (#) e funcionalidades relacionadas (continuação). 

Release # Objetivo Requisitos 

2
 -

 D
es

en
h
o
 b

ás
ic

o
 d

e 
d
ia

g
ra

m
as

 e
 s

im
u
la

çã
o
 d

e 
m

o
d
el

o
s 

si
m

p
le

s 

6 

Inserir tela para 

edição de informações 

do ícone e das 

conexões 

Visualização de tela adicional para edição de informações de um ícone quando ele é selecionado 

Possibilidade de edição de informações de ícones pela tela adicional 

Possibilidade rotação e inversão dos ícones no diagrama pela tela adicional 

Possibilidade de alterar o número de portas dos ícones pela tela adicional 

7 

Refatorar para 

diferenciação de 

ícones 

Código com arquitetura MVC 

Separação de responsabilidades entre classes 

Criação de heranças para diferenciação entre os ícones 

8 

Implementar desenho 

de vários tipos de 

ícones 

Acesso à função de desenho de diferentes tipos de ícones (variação do número de portas) 

Equações específicas para conexões de saída e entrada dos símbolos “Caminho”, “Fonte”, “Estoque”, “Sumidouro”, “Interação” 

9 

Gerar equações e 

parâmetros iniciais 

automaticamente 

Geração de uma equação de balanço entre entrada e saída para cada estoque a partir das expressões das conexões 

Visualização de uma janela para edição de equações e inserção de parâmetros 

Visualização de equações corretas para o diagrama e dos parâmetros correspondentes 

10 

Possibilitar edição de 

equações, atualização 

de parâmetros e 

inserção de valores 

iniciais para os 

parâmetros 

Possibilidade de edição de equações na janela 

Prevenção contra edição que leve a erros de execução do programa 

Atualização correta dos nomes dos parâmetros do modelo 

Possibilidade de inserção de valores para os parâmetros (valores constantes e iniciais) 

Salvamento dos valores existentes de parâmetros quando atualizados 

11 

Gerar gráfico com 

simulação correta dos 

modelos matemáticos 

TANK e SLOWREN 

Geração de janela da biblioteca FancyChart pelo menu, pelo botão rápido e pela janela de inserção de parâmetros 

Visualização de curva correspondente ao primeiro estoque identificado 

Visualização de coordenadas de todos os pontos da curva 

Visualização de coordenadas de um ponto selecionado 

Geração de mais de uma curva em um mesmo gráfico 

Simulação correta do modelo TANK, SLOWREN 
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Tabela 6: Planejamento dos Releases e Sprints ao longo do projeto – número de cada Sprint (#) e funcionalidades relacionadas (continuação). 

Release # Objetivo Requisitos 

3
 -

 S
u
b

ti
p

o
s,

 m
o

d
el

o
s 

in
te

rm
ed

iá
ri

o
s 

e 
eq

u
aç

õ
es

 

n
ão

 d
if

er
en

ci
ai

s 

12 

Adicionar atributos 

para ícones e 

conexões e 

salvamento 

Disponibilidade de atributos adicionais de ícones e conexões na biblioteca GraphEditor 

Existência de valores padrão diferenciados para cada atributo de cada ícone da barra de ícones 

Possibilidade de salvar as informações relacionadas aos atributos adicionais 

13 Criar subtipos 
Acesso aos subtipos para os ícones “Caminho”, “Fonte”, “Interação”, “Amplificador”, “Sistema”, “Caixa” e “Interruptor” 

Visualização de identificação de tipo e, quando necessário, de subtipo nos símbolos do diagrama 

14 

Disponibilizar 

símbolos "Feedback" 

e "Fonte com albedo" 
e equações geradas 

Possibilidade de inserir interação com feedback de estoque por meio de um botão "Feedback" na barra de ícones 

Geração de equação de retorno de energia para ícone "Fonte com albedo" 

Simulação correta do modelo RENEW 

15 

Implementar ícones 

fonte variável e caixa 

e inclusão de curvas 

no gráfico 

Possibilidade de editar a escala de cada curva no gráfico 

Equações específicas para conexões de saída e entrada do símbolo "Caixa"  

Geração de equação de variação da fonte para subtipo "Fonte variável" 

Possibilidade de inserção de curva no gráfico inserindo-se expressão correspondente na janela de edição de parâmetros 

Simulação correta do modelo NETPROD 

4
 -

 Í
co

n
es

 m
ai

s 
u
su

ai
s,

 r
es

tr
iç

õ
es

 e
 

m
an

ip
u
la

çã
o
 d

a 
o
rd

em
 d

e 
cá

lc
u
lo

 

d
as

 e
q
u
aç

õ
es

 

16 

Implementar ícones 

interruptor e 

amplificador 

Possibilidade de adicionar restrições aos valores das variáveis (se... então) na janela de edição de parâmetros 

Adição automática de restrição aos valores de variáveis quando desenhado o ícone interruptor 

Equações específicas para conexões de saída e entrada dos símbolos "Interruptor" e "Amplificador" 

Simulação correta dos modelos PC&CYCLE, FIRE, DESTRUCT e CLIMAX 

17 

Desabilitar de 

equações e ícone 

"Caminho Variado" 

Possibilidade de retirar uma equação das curvas simuladas, mantendo-se o cálculo iterativo de sua variável (desabilitar) 

Equações específicas para conexões de saída e entrada do símbolo "Caminho Variado" 

Simulação correta do modelo NUTRSPEC 

18 

Ícone transação e 

alteração da ordem 

das equações 

Possibilidade de alterar a ordem de cálculo iterativo das equações durante a simulação 

Equações específicas para conexões de saída e entrada do símbolo "Transação"  

Simulação correta do modelo ECONP&C 
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Tabela 7 – Panorama da avaliação do EmSim 1.2.0 – objetos de análise e critérios. 

C
ó
d

ig
o

-f
o
n

te
 

Partes Pontos analisados 

Pacotes e objetos 

Padrão de arquitetura 

Relacionamento entre objetos, atividades 

desempenhadas 

Bibliotecas utilizadas 
Linguagem utilizada 

Disponibilidade de documentação 

Comentários e API11 Quantidade suficiente de informações  

D
o
c
u

m
e
n

ta
ç
ã
o
 Documento Pontos analisados 

Manual do desenvolvedor12 Informações sobre arquitetura e design do software 

(presença, clareza e quantidade suficiente), informações 

sobre arquitetura e design do software (presença, clareza 
e quantidade suficiente) e coerência com última versão 

do software. 

Artigo sobre o EmSim13 

Manual do usuário online12 

Manual do usuário em PDF14 

Website do projeto do EmSim 1.2.012 

S
o

ft
w

a
r
e 

Funcionalidade Pontos analisados 

Diagramação do sistema Facilidade de uso dos ícones disponíveis 

Geração automática das equações do 

modelo 

Confiabilidade das equações geradas 

Clareza das informações na janela de edição de 
parâmetros 

Edição do sistema de equações, 
parâmetros e da lógica de simulação 

Intuitividade 

Facilidade de uso 

Efetividade no uso das informações 

Realização de testes de simulação com o 
modelo 

Clareza das informações na janela de gráficos 

Facilidade de manipulação da janela 

 Planejamento do projeto 

Foram levantados os requisitos do EmSimFX: os serviços ou funcionalidades 

que o software deve desempenhar e as restrições à sua operação (IEEE COMPUTER 

SOCIETY, 2014). Esses requisitos foram determinados com base na avaliação feita do 

EmSim 1.2.0, na metodologia de modelagem com diagramas e simulação apresentada na 

Seção 3.1.3 da Revisão Bibliográfica e em conhecimentos da linguagem Java, em especial 

da plataforma JavaFX (ORACLE, 2016b). 

Os requisitos foram organizados no denominado Product Backlog, que é uma 

lista ordenada de funcionalidades, melhorias e consertos necessários em um software. Ele 

foi, então, elaborado enumerando-se os requisitos de acordo com sua prioridade primária 

(1-Necessário; 2-Desejável; 3-Possível) e secundária (ordem de execução de acordo com 

suas interdependências e com a ordem das etapas de modelagem e simulação com a 

linguagem de sistemas energéticos (ODUM; ODUM, 2000)). Para isso, foi construída 

uma tabela com filtros no software Microsoft Excel. 

                                                

11API é o acrônimo de Application Programming Interface, uma documentação que contém 

informações sobre rotinas e padrões do software importantes para utilização em programação. 
12 (VALYI, 2013) 
13 (VALYI; ORTEGA, 2004) 
14 (KOSTJUKOVA; ORTEGA, 2009) 
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Por fim, foi feita uma distribuição dos requisitos nos Sprints (períodos de duas 

semanas, duração pré-definida e imutável, em que um incremento utilizável do produto é 

criado) que se realizariam até o final do projeto e que foram alocados em diferentes 

Releases (lançamentos de uma versão do software com novas funcionalidades de valor 

para o usuário). A Tabela 6 mostra os Sprints e Releases realizados e as funcionalidades 

adicionadas ao software em cada um. 

Foi utilizado o padrão de arquitetura de software MVC, que determina a 

separação de classes relacionadas à interface das relacionadas ao modelo, ou seja, os 

dados da aplicação e as regras e lógica por trás de seu funcionamento (LARMAN, 2004). 

Esse padrão pode ser visualizado no diagrama de pacotes da Figura 15, que foi desenhado 

com o Astah Professional (ASTAH, 2017) segundo a notação UML. As setas indicam 

que classes de um pacote (origem da seta) são utilizadas por classes de outro (destino da 

seta). 

 

Figura 15 – Diagrama de pacotes do EmSimFX. 

Fonte: elaboração própria. 

A MainClass é o ponto de entrada para o programa, ou seja, é a classe 

executada para que ele seja rodado. Ela chama as classes necessárias para configurar e 

carregar a tela principal na tela, a partir da qual podem ser instanciadas outras classes. O 

conteúdo de cada pacote é descrito a seguir: 

 model: classes relacionadas a dados, regras e lógica para modelagem e 

simulação; 



67 

 

 

▪ data: classes que contêm os dados do diagrama e dos parâmetros de 

simulação; 

▪ data.events: classes dos eventos criados para importar dados e para 

selecionar pontos das curvas do diagrama; 

▪ node_props: classes abstratas com valores dos atributos e métodos 

comuns a alguns ícones do EmSimFX; 

▪ node_props.impl: classes que contêm valores dos atributos e atributos 

dos ícones do EmSimFX e que são utilizados para seu desenho; 

▪ simulation: classes relacionadas à lógica de simulação; 

 view: classes relacionadas à interface do EmSimFX. Todos os arquivos 

FXML para construção das telas estão nesta pasta; 

▪ customskins.nodes: classes que determinam o desenho dos ícones. 

 controller: classes que interpretam as modificações na interface e 

executam os métodos necessários para acessar as classes da camada 

Model. 

▪ bars: classes que controlam a barra de menu e a barra de ícones; 

▪ custom_layout: classes que controlam os painéis e telas adicionais do 

EmSimFX; 

▪ skins: classes que possuem método para desenho dos ícones; 

▪ windows.chart: classes que controlam o conteúdo da janela de gráfico; 

▪ windows.simparam: classes que controlam o conteúdo da janela em que 

são editadas as equações e parâmetros para simulação; 

 Planejamento do Sprint 

De acordo com a metodologia Scrum (SCHWABER; SUTHERLAND, 

2016), o trabalho deve ser realizado em etapas iterativas, denominadas Sprint, nas quais 

o software evolui gradativamente ao incluir uma nova funcionalidade tangível para o 

usuário. 

O Product Backlog foi utilizado para definir os objetivos de cada Sprint, 

escolhendo-se os requisitos presentes nele que seriam realizados de acordo com as 

prioridades pré-definidas. Os requisitos foram, então, organizados no Sprint Backlog, que 

apresenta os itens do Product Backlog selecionados para o Sprint e um plano de 

implementação de tarefas de menor duração relacionadas a cada um. Isso também foi 

feito no Microsoft Excel. 
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 Sprint: Execução e teste 

Para desenvolver o EmSimFX, utilizaram-se a linguagem Java versão 

1.8.0_7415 e os softwares abertos Eclipse Mars.2 (THE ECLIPSE FOUNDATION, 2017) 

e JavaFX Scene Buidler 2.0 (GLUON, 2017). Para a programação da interface gráfica 

foram utilizadas a plataforma JavaFX integrada à linguagem Java e as linguagens FXML 

e CSS em interação com o JavaFX. 

O Eclipse é um ambiente de desenvolvimento integrado de softwares que 

conferiu maior produtividade ao desenvolvimento da ferramenta. O Eclipse foi 

configurado para utilizar um sistema de controle de versões de software denominado Git, 

ferramenta padrão entre os projetos open source (CHACON; STRAUB, 2014).  

O Scene Builder é um software para desenho da interface gráfica de 

programas computacionais com funcionalidade de arraste de ícones que, quando 

integrado ao Eclipse, produz automaticamente o código correspondente com linguagem 

FXML (ORACLE, 2013), que pode ser interpretado com comandos da biblioteca JavaFX 

integrada ao Java 8. 

Foi utilizado o serviço gratuito do site Bitbucket (ATLASSIAN, 2016) para 

hospedar o código em uma plataforma onde o desenvolvedor pode compartilhar seu 

projeto com colaboradores. Assim, o responsável pelo projeto pode manter o histórico 

das versões com o Git e também revisar mudanças no código antes de serem incorporadas 

à linha principal de desenvolvimento. Isso conferiu ao EmSimFX mais segurança na 

elaboração, devido a um maior controle dos trabalhos realizados e permitindo que, no 

futuro, outros desenvolvedores possam melhorar o código. 

Com essas ferramentas, foram executadas as tarefas previstas para cada 

Sprint, de acordo com o ciclo de seis etapas denominado “Sprint: Execução e teste” da 

Figura 14. 

Análise de requisitos 

Cada requisito foi analisado para determinar, com mais detalhes, as 

necessidades do usuário e a melhor forma de implementação. Para isso, foram utilizados: 

  Referências que detalham regras de modelagem com a linguagem simbólica 

de sistemas energéticos (ODUM, 1994; ODUM; ODUM, 2000); 

                                                

15 Pacote Java SE Development Kit versão 1.8.0_74. 
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 Consultas a usuários da metodologia emergética e a manuais de Java 

(CODEACADEMY, 2015; ORACLE, 2016a, 2016c) e de JavaFX (LOWE, 

2015; ORACLE, 2016b); 

 Conteúdo das bibliotecas externas Graph Editor (TESIS DYNAWARE, 

2015), para criação e edição de diagramas em JavaFX, e Fancy Chart Control 

(TESIS DYNAWARE, 2014), para exibição de gráficos de linha associados a 

um conjunto de dados. 

Foram elaborados casos de uso para o novo software para explorar melhor os 

requisitos funcionais do sistema, do ponto de vista do usuário, como explicado na Seção 

8.1. Casos de uso são descrições formais das interações entre o usuário e o sistema, 

listando uma sequência de etapas de um cenário de sucesso na interação e, em seguida, 

descrevendo extensões (variações) possíveis em algumas etapas (FOWLER, 2003).  

Projetar, implementar, testar requisitos e integrar 

O planejamento da inserção de cada requisito foi feito dentro da arquitetura 

MVC de organização das classes do código mediante diagrama UML de pacotes feito 

com o Astah Professional (ASTAH, 2017) (Figura 15).  

Após a implementação dos requisitos, foram feitos testes de execução do 

código com o Eclipse (THE ECLIPSE FOUNDATION, 2017), verificando-se a 

funcionalidade desejada. Os problemas foram resolvidos utilizando a ferramenta Debug 

do software, com a qual se determinam pontos do código em que o software interrompe 

a execução para análise detalhada por parte do desenvolvedor. Assim, é possível avançar 

a execução linha a linha, verificando-se erros no valor de variáveis e expressões e na 

própria sequência de execução do código. 

Para determinar se o requisito está implementado, foram considerados: 

 Requisito funcional: relacionado a uma função a ser executada pelo 

sistema (IEEE COMPUTER SOCIETY, 2014). Este tipo de requisito foi 

considerado pronto quando o software realizou a função durante a execução 

do programa sem mostrar erros na janela “Console” do Eclipse, que mostra 

as saídas da execução; 

 Requisito não-funcional: restringe o funcionamento do software ou 

garante sua qualidade, atuando na performance, facilidade de manutenção do 

software, segurança, entre outros (IEEE COMPUTER SOCIETY, 2014). Este 

tipo de requisito foi considerado pronto quando o software realiza todas as 
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etapas de disponíveis no software para modelagem e simulação do 

minimodelo TANK (ODUM; ODUM, 2000) sem mostrar erros na janela 

“Console” do Eclipse. 

Com o requisito pronto, o código foi integrado à linha principal de 

desenvolvimento e, em cada Release, foi gerado um arquivo executável de extensão .jar 

do programa. 

Documentar requisitos 

A documentação dos requisitos consistiu em registrar sua execução no 

Product Backlog, guardar imagens das telas do programa e usá-las na descrição da 

funcionalidade para o manual do usuário. Além disso, quando pertinente, foram 

desenhados ou atualizados os diagramas da Tabela 8 com uso do Astah Professional 

(ASTAH, 2017). 

Tabela 8 – Diagramas utilizados para documentar o EmSimFX e seu conteúdo. 

Tipo de diagrama Conteúdo 

Casos de uso (UML) Opções de interação com o usuário.1 

Diagrama de navegação Forma de acesso a cada uma das telas disponíveis no programa. 

Pacotes (UML) Organização dos pacotes do programa e suas interdependências.1 
1(FOWLER, 2003). 

Foi utilizado o plug-in Easy Code Reverse v.1.0.3 do software Astah 

Professional (ASTAH, 2017) para transformar o código do programa em diagramas de 

classe UML. 

 Revisão do Sprint 

Na revisão do Sprint, conforme orientação da metodologia Scrum 

(SCHWABER; SUTHERLAND, 2016), o software foi testado utilizando-se os 

minimodelos listados nas Tabelas 10 a 16. O detalhamento dos testes realizados é feito 

na Seção 4.4 e eles levaram ao levantamento de novos requisitos, que foram incluídos no 

Product Backlog e priorizados. Ao longo do projeto, quando houve Releases, o 

planejamento de Sprints e Releases de todo o projeto foi refeito. 

 Retrospectiva do Sprint 

Nesta estapa, foi revisto o processo de desenvolvimento adotado em cada 

Sprint, para avaliar as melhores práticas e sugerir novas. Essa retrospectiva é indicada na 

metodologia Scrum para tornar o processo mais dinâmico, eficiente e adaptável a cada 

Sprint (SCHWABER; SUTHERLAND, 2016). A Tabela 6 mostra a sequência de Sprints 

realizados, seus objetivos e requisitos executados. 
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4.2. Definição das telas e símbolos 

A Figura 16 mostra um diagrama de navegação entre as telas que foram 

disponibilizadas no EmSimFX e como elas se relacionam com as etapas da Figura 19. As 

setas indicam que, com um controle presente em uma tela (origem da seta), abre-se ou 

modifica-se outra (destino da seta). 

Com essas telas, é possível inserir e manipular ícones no diagrama e utilizá-

los para simular o modelo. Para isso, foram definidos valores de atributos para cada um 

dos ícones. Além de “nome” e “tipo”, que já estavam disponíveis nos ícones da biblioteca 

Graph Editor (TESIS DYNAWARE, 2015), foi necessário adicionar alguns outros. São 

eles:  

 Nome padrão: nome atribuído automaticamente ao ícone, quando 

desenhado; 

 Mostrar nome e mostrar subtipo: determinam, respectivamente, se o nome 

determinado pelo usuário e o subtipo do ícone são visíveis dentro da caixa 

que o representa;  

 Subtipo: especifica em qual das variações de certo tipo de símbolo o ícone 

se encaixa. Alguns símbolos não possuem subtipo (estoque, transação, 

amplificador, feedback) e, para eles, este atributo tem o mesmo valor do tipo. 

O subtipo e o tipo do ícone influenciam diretamente a definição das equações 

padrão; 

 Largura e altura padrão: determinam a largura e a altura de desenho de 

cada ícone, que podem ser modificadas pelo usuário; 

 Permitido inverter e permitido girar: determinam, respectivamente, se é 

possível inverter ou girar o ícone no diagrama. 

Esses atributos foram adicionados modificando-se a biblioteca GraphEditor e 

utilizando-a no código do EmSimFX. A Tabela 9 mostra os valores padrão escolhidos 

para eles em cada ícone. Verifica-se que as fontes com albedo e a retroalimentação não 

possuem esses atributos, porque são um conjunto dos outros ícones. A tabela não 

apresenta subtipos para a interação nem para o interruptor, porque seus atributos são 

iguais em todos os subtipos (o que diferencia um do outro é o método para construção 

das equações padrão associado a ele). Uma descrição com detalhes da implementação dos 

ícones se encontra na Seção 5.2. 
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Figura 16 – Diagrama de navegação entre telas do EmSimFX. 

*Barras de ferramenta: acesso às mesmas telas que os menus correspondentes; **Acesso às telas se dá através da opção de menu de mesmo nome. 

Fonte: elaboração própria.
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Tabela 9 – Valores padrão dos atributos dos ícones no EmSimFX. 

Ícone (Tipo – Subtipo) Nome padrão Mostrar nome Mostrar subtipo Largura padrão (px) Altura padrão (px) 
Pode ser 

girado 

Pode ser 

invertido 

Caminho – Saída 

SEM_NOME Falso Falso 60 25 Verdadeiro Verdadeiro Caminho – Junção 

Caminho – Separação 

Caminho variado Variado Verdadeiro Falso 60 40 Verdadeiro Verdadeiro 

Fonte constante 
E Verdadeiro 

Falso 
55 55 Verdadeiro Verdadeiro 

Fonte variável Verdadeiro 

Estoque Q Verdadeiro Verdadeiro 70 60 Falso Falso 

Sumidouro SEM_NOME Falso Falso 70 40 Falso Falso 

Interação SEM_NOME Falso Verdadeiro 80 40 Verdadeiro Verdadeiro 

Transação SEM_NOME Falso Falso 80 40 Verdadeiro Verdadeiro 

Amplificador SEM_NOME Falso Falso 80 40 Falso Falso 

Sistema Sistema 

Verdadeiro Falso 400 250 Falso Falso Sistema – Produtor Produtor 

Sistema – Consumidor Consumidor 

Caixa preta Processo 

Verdadeiro Falso 75 40 Verdadeiro Verdadeiro Caixa preta – Produtor Produtor 

Caixa preta – Consumidor Consumidor 

Interruptor SEM_NOME Falso Falso 75 40 Verdadeiro Verdadeiro 
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A classe abstrata GNodeSkin da biblioteca Graph Editor determina o desenho 

dos ícones e foi herdada no EmSimFX, criando-se a classe abstrata 

EmSimFXAbstractNodeSkin, dentro do pacote customskins.nodes mostrado na Figura 15. 

Construíram-se classes de desenho para cada ícone, herdando-se a classe 

EmSimFXAbstractNodeSkin. 

4.3. Modelagem e simulação com uso do EmSimFX 

A Figura 17 apresenta o procedimento de modelagem e simulação com o qual 

o EmSimFX, objeto deste trabalho, deve ser utilizado. As etapas facilitadas pelo software 

estão em cinza e foram utilizadas para priorizar os requisitos no Product Backlog. 

 

Figura 17 – Procedimento de modelagem e simulação considerado para ser utilizado com o EmSimFX – 

etapas desempenhadas pelo software em cinza (JORGENSEN, 1986; ODUM; ODUM, 2000). 

Fonte: elaboração própria. 

O problema deve ser estudado previamente para identificar as forças atuantes 

e as relações entre elas e os componentes internos desde uma perspectiva histórica e 

geográfica visando descobrir as questões críticas e delimitar as fronteiras do sistema com 

a ajuda de mapas da área de estudo. Com estas informações e de acordo com a 

disponibilidade de dados definem-se as escalas de tempo e de espaço.  

O EmSimFX pode ser utilizado, então, para visualizar e simular os 

minimodelos de Odum e Odum (2000) listados nas Tabelas 10 a 16, já disponíveis no 

software, ou outros minimodelos. Essa prática permite reconhecer as conformações 

básicas encontradas em diversos sistemas socioecológicos, ajudando a identificar as 
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forças variáveis externas, variáveis de estado e processos internos do sistema em estudo 

com mais segurança. 

Tabela 10 – Minimodelos que estão disponíveis no software EmSimFX sob a classificação “Modelos 

Didáticos Iniciais”. 

# Modelo Descrição Página* 

1 TANK Estoque 78 

2 DRAIN Drenagem de um tanque 90 

3 EXPO Crescimento exponencial 122 

4 PC&CYCLE Produção, consumo e reciclagem 85 

5 LOGISTIC Crescimento logístico 206 

Fonte: *(ODUM; ODUM, 2000). 

Tabela 11 – Minimodelos que estão disponíveis no software EmSimFX sob a classificação “Modelos de 

Crescimento”. 

# Modelo Descrição Página* 

6 RENEW Crescimento baseado em recursos renováveis 194 

7 NONRENEW Crescimento baseado em recursos não-renováveis 201 

8 TWOSOURCE Crescimento baseado em recursos renováveis e não-renováveis 204 

9 SLOWREN Crescimento baseado em uma fonte de reposição lenta 198 

Fonte: *(ODUM; ODUM, 2000). 

Tabela 12 – Minimodelos que estão disponíveis no software EmSimFX sob a classificação “Modelos de 
Produção e Reciclagem”. 

# Modelo Descrição Página* 

10 NETPROD Produção líquida 170 

11 FACTORS Fatores externos limitantes do crescimento 174 

12 RECYCLE ou INTLIMIT Fatores internos limitantes do crescimento 177 

13 DAYP&C ou DAYPR Produção diária e consumo 181 

14 AUTOYCL Produção e reciclagem logística e auto catalítica 187 

Fonte: *(ODUM; ODUM, 2000). 

Tabela 13 – Minimodelos que estão disponíveis no software EmSimFX sob a classificação “Modelos de 

Competição e Cooperação”. 

# Modelo Descrição Página* 

15 
COMPETE ou 

TWOPOP 
Competição entre duas populações em crescimento exponencial 215 

16 EXCLUS Competição por fontes de energia limitadas 212 

17 INTERACT Duas populações interagindo de forma competitiva 219 

18 COOP Cooperação de duas populações no uso de uma fonte renovável 222 

Fonte: *(ODUM; ODUM, 2000). 

Tendo em mente uma sugestão inicial para a organização do sistema, o 

usuário utiliza o EmSimFX para desenhar as fontes, estoques, processos e interações em 

um diagrama de sistemas energéticos do sistema estudado. O modelo desenhado deve 

representar a estrutura trófica do sistema real e estar organizado de acordo com sua 

hierarquia de energia (ODUM; ODUM, 2000). Se desejar, o usuário pode delimitar partes 
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do diagrama em subsistemas para melhor visualização e inserir comentários sobre o 

funcionamento do sistema real e sobre considerações feitas.  

Tabela 14 – Minimodelos que estão disponíveis no software EmSimFX sob a classificação “Modelos de 

Séries e Oscilação”. 

# Modelo Descrição Página* 

19 PREYPRED Oscilação predador-presa 228 

20 OSCILLAT Oscilação em três níveis 230 

21 FIRE Oscilação chaveada 234 

22 PULSE Pulsos e reciclagem 237 

23 DESTRUCT Energia aplicada à reciclagem 240 

24 CHAOS 
Caos causado pelo controle de um par oscilante 

sobre outro 
244 

Fonte: *(ODUM; ODUM, 2000). 

Tabela 15 – Minimodelos que estão disponíveis no software EmSimFX sob a classificação “Modelos de 

Sucessão e Evolução”. 

# Modelo Descrição Página* 

25 WETLAND Pradaria úmida 250 

26 CLIMAX Sucessão 253 

27 NUTRSPEC Excesso de recursos e diversidade 258 

28 SPECAREA Espécies e área de suporte 262 

29 SPECIES Especiação e diversidade em uma ilha 265 

Fonte: *(ODUM; ODUM, 2000). 

Tabela 16 – Minimodelos que estão disponíveis no software EmSimFX sob as classificações “Economia” 

e “Modelos de Relações Internacionais e Comércio”. 

# Modelo Descrição Página* 

30 SALES Vendas com preços inversamente proporcionais à oferta 272 

31 TANKSALE Uso econômico de reservas 274 

32 BANK Empréstimos, interesses e banca financeira 276 

33 ECONP&C Produção, consumo e dinheiro circulante 281 

34 ECONUSE Os recursos da natureza e o laço de controle da economia 283 

35 MONEYGRO Crescimento controlado pelo dinheiro 292 

36 BUYPOWER Poder de compra no crescimento auto catalítico com não-renováveis 294 

37 ROTATION Economia agrária baseada em rotação de terra de cultivo 300 

38 ENTRADE Comércio e potência emergética 306 

Fonte: *(ODUM; ODUM, 2000). 

Em seguida, o usuário pode gerar uma janela em que são mostradas equações 

default geradas automaticamente com base no diagrama desenhado e passíveis de 

modificação de acordo com as regras apresentadas na Tabela 4 e na Figura 4. As seguintes 

equações são inseridas no sistema: 

 Cada estoque gera uma equação diferencial de balanço entre os fluxos de 

entrada e de saída; 
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o A equação diferencial de um estoque pode ser transformada em uma 

equação não-diferencial que expressa a quantidade total deste estoque em 

função de outros estoques e variáveis; 

 Cada fonte com albedo gera uma equação correspondente ao retorno de 

energia para fora do sistema; 

 Cada fonte variável possui uma equação de variação com o tempo; 

 Cada caminho de subtipo “Variado” gera uma equação de balanço, em que 

uma saída é a soma das entradas menos a soma das demais saídas; 

Elas podem, então, ser editadas e sua ordem de chamada pode ser modificada 

no programa. O usuário pode, também, adicionar restrições aos valores das variáveis, por 

exemplo, para eliminar os valores negativos de uma variável que representa quantidade 

de matéria. Durante a edição do sistema de equações, o usuário deve escolher os nomes 

dos coeficientes de cada fluxo (em geral, denominados Ki, em que i é um número inteiro 

positivo), que representam o efeito de forças contrárias ao fluxo. 

São, então, coletados dados experimentais, levantados da literatura, de 

relações físicas conhecidas para os fluxos e estoques (balanços de massa, de energia ou 

proporcionalidade entre os elementos do sistema) ou da experiência do modelador. Com 

eles, o usuário realiza o cálculo e a calibração dos coeficientes do modelo.   

O cálculo inicial dos coeficientes é realizado utilizando-se dados do sistema 

em estado estacionário, de forma que apenas os valores dos coeficientes sejam 

desconhecidos. Por exemplo, tomando-se um fluxo hipotético J0 de expressão igual à 

Equação 16, seja k0 o coeficiente do fluxo, R um fluxo de albedo e N o valor de um 

estoque do sistema, o valor de k0 pode ser calculado pela Equação 17 se os demais forem 

conhecidos. 

 J0 = k0*R*N (16) 

   k0 = J0/(R*N) (17) 

A etapa de cálculo dos coeficientes do modelo deve ser realizada com outras 

ferramentas, como: uma planilha de cálculo eletrônico, como o Microsoft Excel; um 

programa computacional para análise de dados, como o MATLAB (THE MATHWORKS 

INC, 2017); uma linguagem de programação para criação de rotinas de ajuste de dados, 

como BASIC, TRUE BASIC, VISUAL BASIC. 

Os valores desses coeficientes obtidos na etapa anterior são, então, inseridos 

no programa, assim como os das outras constantes, valores iniciais dos estoques, o tempo 
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inicial, t0, o tempo final, tF, e o tamanho do passo de integração, dt. A lógica de simulação 

do programa é a apresentada na Figura 18. 

 

Figura 18 – Lógica de programação para simulação das equações de modelo no EmSimFX.  

*X é o nome genérico de uma variável plotada.  
**Valores de fluxos de albedo de energia, quantidades totais de material, áreas, entre outros.  

***Método de Euler para integração numérica. 

Fonte: elaboração própria. 

São realizados testes com base em conhecimento prévio sobre o 

comportamento do sistema e em dados experimentais ou do sistema real e o diagrama é 

modificado conforme necessário. Os valores dos coeficientes podem ser modificados, 

pouco a pouco, para que o modelo se ajuste melhor aos dados coletados. 
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energéticos. A ordem de realização dessas etapas depende da fase de aprendizado e de 

construção do modelo em que o usuário se encontra, o que é ilustrado na Figura 19.  

É possível investigar os minimodelos das Tabelas 10 a 16 com o software: 

escolhe-se o modelo para visualizá-lo, ler as informações previamente inseridas e 

verificar o funcionamento do modelo, realizando-se sua simulação. Esta última pode ser 

feita repetidas vezes, modificando-se os parâmetros inseridos e observando-se mudanças 

no comportamento das variáveis. Esses passos são apresentados na Figura 19a. Como as 

informações e parâmetros dos minimodelos já foram definidos e estão disponíveis no 

programa, neste caso não é preciso editar equações ou a lógica de simulação. 

 

Figura 19 – Forma de utilização do software dividida em alguns processos. (a) Investigar minimodelos; 

(b) Desenhar diagramas; (c) Verificar modelo; (d) Validar modelo. 

Fonte: elaboração própria. 

Essa investigação permite que o usuário aprenda a metodologia e ganhe 

segurança para utilizá-la em seus próprios estudos. A Figura 19b ilustra os primeiros 

passos da metodologia com o processo de desenho do diagrama e inserção dos 

comentários relevantes sobre o modelo pelo usuário.  

(c)

(b)

(a)

Investigar 
minimodelos

Ler 
comentários

Verificar 
modelo

Simular modelo

Desenhar 
diagramas

Inserir 
comentários

Obter 
equações

Editar/inserir 
equações e 
restrições

Editar 
ordem de 
simulação

Verificar 
modelo

Simular modelo

Ajustar 
modelo

Comportamento 
adequado?

Validar 
modelo

Início Fim

Início

Fim

Sim

Não

Andamento de etapas 

no mesmo processo

Inclusão de uma etapa 

(origem) em outra (destino)

Andamento de etapas 

entre processos

Legenda:



80 

 

 

Para verificar o modelo, é preciso simulá-lo. Como indicado na Figura 19c, 

o usuário obtém as equações do modelo e as analisa para avaliar se há necessidade de 

editá-las, de inserir restrições ou de modificar a ordem de cálculo. Insere os 

parâmetros calculados com outro software e pode, então, simular o modelo algumas 

vezes, realizando testes para confirmar se o modelo apresenta o comportamento conforme 

o conhecimento adquirido sobre o sistema estudado. 

Foi necessário, então, desenvolver a lógica de programação para interpretar o 

diagrama e gerar um sistema de equações correto de acordo com a metodologia de Odum 

e Odum (2000). 

4.4. Análise das simulações com o EmSimFX 

No caso de requisitos relacionados ao desenho de diagramas e geração 

automática de equações, foi feita uma análise visual, conferindo se o programa produzia 

resultados iguais aos dos minimodelos (ODUM; ODUM, 2000).  

Para os requisitos relacionados à edição de equações e da lógica de simulação 

e à realização de simulação, foram realizadas simulações. Na janela de gráfico, são 

apresentados todos os pontos da curva ao lado direito. Esses resultados numéricos do 

EmSimFX foram validados exportando-se os valores de cada ponto da curva para um 

arquivo XLS e comparando-os com os gerados pela simulação dos modelos com o 

Método de Euler para integração numérica no Microsoft Excel, software comumente 

utilizado em simulações de modelos que utilizam a linguagem, também seguindo a lógica 

da Figura 18. 

A comparação entre os resultados foi feita calculando-se os erros absolutos 

dos valores das variáveis no ponto i na curva n no EmSimFX em relação aos valores nos 

mesmos pontos obtidos no Excel, como mostra a Equação 18. Foi calculada, então, a 

média desses erros absolutos, E̅, e seu desvio padrão, SE, de cada curva segundo as 

Equações 19 e 20, respectivamente. A variável N é definida como o número de pontos na 

curva. 

 Ei,n = Xi,n
EmSimFX − Xi,n

Excel  (18) 

 E̅ =
∑ Ei,n

N
i=1

N
  (19) 

 SE = √
∑ (E−E̅)2 N

i=0

(N−1)
  (20) 

Os dados inseridos em cada minimodelo são fornecidos por Odum e Odum 

(2000) e a Figura 20 apresenta a configuração da planilha no Microsoft Excel para cálculo 
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dos pontos e simulação do modelo no caso do minimodelo TANK, apresentado na Figura 

32.  

 

Figura 20 – Planilha em Microsoft Excel montada para simular o modelo TANK. Apenas as linhas 0 a 26 

são mostradas, para simplificar.  

Fonte: elaboração própria. 

Foi feita, também, a comparação com os resultados visuais do software 

EmSim 1.2.0 para avaliar o perfil da curva gerada pelo EmSimFX e também para verificar 

se houve aumento da facilidade de edição de parâmetros e de visualização de resultados 

devido à interface com o usuário (apresentação das janelas). A comparação dos resultados 

numéricos das duas versões não pôde ser feita, neste caso, porque a versão nova do 

software utiliza o Método de Euler e a versão antiga utiliza o Método de Runge-Kutta de 

Quarta Ordem para integração numérica das equações do modelo. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todas as telas disponíveis no programa são apresentadas na Seção 5.1, com 

explicações sobre as funções de cada opção mostrada nas telas e seu uso em modelagem 

e simulação. Na Seção 5.2, apresenta-se a forma como os símbolos da linguagem de 

sistemas energéticos foram implementados. Na Seção 5.3, os processos da Figura 19 

(Seção 0) são descritos passo a passo para ilustrar o uso do software. Os resultados de 

simulação dos minimodelos das Tabelas 10 a 16 são apresentados na Seção 5.4. 

5.1. Telas do EmSimFX 

Ao ser inicializado, o EmSimFX carrega a tela principal e exibe a tela 

mostrada na Figura 21, que alerta para a licença do software. A Licença Pública Geral 

define o EmSimFX como um software livre, permitindo que o usuário execute, copie, 

distribua e modifique o programa e exigindo que, quando o faça, que mantenha o software 

livre.  

 

Figura 21 – Tela com informações sobre a licença do EmSimFX. 

Fonte: elaboração própria. 

A Figura 22 mostra a tela principal do EmSimFX que possui inicialmente 

apenas os títulos dos menus, os botões para desenho dos símbolos da linguagem dos 

sistemas energéticos e os botões rápidos para salvar, desfazer e refazer ações e simular o 

modelo. Assim, há apenas as informações mais relevantes para realização das ações da 

Figura 19 com eficiência. 
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Figura 22 – Telas do EmSimFX – Tela principal e suas áreas. 

Fonte: elaboração própria. 

A divisão entre a área de desenho e a área para telas adicionais é móvel, 

possibilitando o aumento da área de desenho conforme a necessidade do usuário. O 

trabalho com diferentes modelos é possível com as abas verticais ao lado da área de 

desenho, identificando o modelo por seu nome, se houver. Quando há mudanças não 

salvas no modelo de uma aba, é agregado um asterisco ao nome da aba – ele é removido 

quando o modelo é salvo. A miniatura do diagrama é utilizada para ter uma visão geral 

do desenho e possui um retângulo que indica a parte dele que está sendo exibida na área 

de desenho. Deslizando este retângulo pela miniatura, o usuário visualiza diferentes 

partes do diagrama na área de desenho. 

Observando-se a tela principal do EmSim 1.2.0, na Figura 23, nota-se que há 

um excesso de barras de ferramenta e de opções de menu em sua apresentação inicial. 

Essas barras podem ser destacadas da janela principal, mas a manipulação das janelas é 

bastante difícil, já que não há distinção entre elas na barra de tarefas do computador, como 

mostra a figura. Além disso, alguns dos botões dessas barras não funcionam de forma 

apropriada.  
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Figura 23 – Comparação entre as telas principais do EmSim 1.2.0 e do EmSimFX. A barra de tarefas do 

computador exibe apenas uma janela do EmSim 1.2.0, mesmo quando já mais de uma aberta.  

Fonte: elaboração própria. 

A simplicidade do software é importante para que seu uso e para que o 

processo de aprendizagem de modelagem e simulação sejam mais intuitivos. A tela do 

EmSimFX é mais simples, tem maior resolução devido ao uso do JavaFX, apresenta os 

nomes dos símbolos mais claramente e possui menos menus, não confundindo o usuário.  

A Figura 24a mostra todas as opções de menu. Quando uma opção é 

finalizada com a pontuação “...”, isso significa que uma janela será aberta quando a opção 

for selecionada. Há, também, indicações dos atalhos para algumas opções de menu à 

direita. Por exemplo, um arquivo novo pode ser aberto selecionando-se a opção “Novo” 

do menu “Arquivo” ou pressionando-se as teclas Ctrl e N do teclado simultaneamente.  

O menu “Minimodelos” possui opções para carregar os minimodelos salvos 

no programa, como mostra a Figura 24b.  

Barra de tarefas do computador
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Figura 24 – Telas do EmSimFX – Menus. (a) Todos os menus; (b) Todos os minimodelos 

disponibilizados no menu “Minimodelos”. *Itens do menu de acordo com as Tabelas 10 a 16. 

Fonte: elaboração própria. 

As principais funções do sistema (diagramação do sistema real, geração 

automática das equações do modelo, edição do sistema de equações e da lógica de 

simulação, realização de simulações com o modelo) são acessadas de maneira bastante 
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intuitiva nos menus e botões, como destacado nas explicações a seguir, o que está de 

acordo com um dos objetivos específicos deste trabalho. 

As telas associadas ao menu “Arquivo”, para gerenciamento dos arquivos de 

modelos do EmSimFX, estão na Figura 25.   

 

Figura 25 – Telas do EmSimFX associadas ao Menu “Arquivo”. 

Fonte: elaboração própria. 

O desenho de diagramas começa selecionando-se o subtipo do ícone, se 

houver, no menu abaixo do botão correspondente ao ícone (barra de botões indicada na 

Figura 22). Em seguida, pressionam-se os botões os botões para inserir os símbolos 

desejados. Os atributos dos ícones, cujos padrões são apresentados na Tabela 9, são 

editados no painel de edição de ícone mostrado na Figura 26. Quando o ícone é 

selecionado no diagrama, este painel é inserido no controle denominado Accordion, do 

JavaFX, presente na área para telas adicionais. O Accordion pode abrigar vários painéis, 

que são expandidos pelo usuário para exibição de seu conteúdo um de cada vez. 

O painel de edição de ícone pode exibir diferentes informações de acordo com 

o ícone selecionado. Seu título possui o nome do modelo em que o ícone se encontra e 

seu nome. A Figura 26a mostra o painel correspondente aos ícones “Caminho”, “Fonte”, 

“Interação”, “Caixa Preta” e “Interruptor”. Os ícones “Estoque” e “Sumidouro” não 

podem ser girados nem invertidos e, portanto, a Figura 26b mostra seu painel sem os 

botões para execução destas ações, que são automaticamente inseridos ou retirados do 

painel conforme essas opções são modificadas.  

Menu “Arquivo”

Janela arquivos

Janela de checagem
Janela de impressão



87 

 

 

 

Figura 26 – Possíveis exibições do painel de edição de ícones. (a) Caminho, fonte, interação, caixa preta e 

interruptor; (b) Estoque e sumidouro; (c) Transação; (d) Sistema; (e) Amplificador. 

Fonte: elaboração própria. 

A seleção do ícone “Transação” gera o painel da Figura 26c com a opção de 

selecionar a posição do fluxo monetário (acima ou abaixo do fluxo de matéria/energia) 

pressionando-se o botão correspondente. Além disso, não apresenta a possibilidade de 

editar os conectores para evitar erros na geração das equações.  

O ícone “Sistema” não pode ter conectores e nem ser girado/invertido, pois é 

apenas uma delimitação das fronteiras do modelo (Figura 26d).  

Também não é permitido girar nem inverter o ícone “Amplificador”, porque 

sua posição é essencial para a geração das equações relacionadas a ele. Por isso, seu painel 

bloqueia a modificação desses atributos – os controles estão desbotados e não podem ser 

modificados, como mostra a Figura 26e.  

Barras de ferramentasPainel de edição de ícone

(a)

(b)

(e)

(c)

(d)
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O nome do ícone pode, então, ser editado inserindo-se o nome desejado no 

campo correspondente e pressionando-se o botão ao lado direito do campo, que atualiza 

o atributo, assim como sua exibição no ícone e no título do painel. Os atributos “mostrar 

nome”, “mostrar subtipo”, “invertível” e “rodável” podem ser modificados selecionando 

ou retirando a seleção das caixas relacionadas. Podem ser adicionados e removidos 

conectores aos ícones selecionando-se o lado e o tipo de conector (entrada ou saída) e, 

então, pressionando-se o botão superior “Adicionar conector” ou o central “Remover 

conector” conforme a necessidade. O botão inferior “Remover conectores não utilizados” 

realiza a ação descrita no nome, deixando o desenho menos poluído. 

A edição do diagrama é feita com as opções dos menus “Exibir”, “Editar” e 

“Desenho”, que também podem ser acessadas pelas barras de ferramenta mostradas na 

Figura 26a, se o usuário desejar. Essas barras são ativadas e desativadas pelo menu 

“Exibir”, com as opções “Barra de Ferramentas” mostradas na Figura 24a. Assim, a tela 

principal permanece simples e todas as ações de desenho e edição de diagramas são 

facilitadas conforme a preferência do usuário. 

A opção “Grade” do Menu “Exibir” permite exibir ou retirar uma grade 

quadriculada do fundo da área de desenho. A opção “Duplicar” do menu “Desenho” copia 

e cola os ícones selecionados e a opção “Conectar” da mesma barra cria uma conexão 

entre dois ícones selecionados. 

As Figura 27a, 27b e 27c mostram outros painéis utilizados na montagem e 

na manipulação do diagrama e que também ficam visíveis na área para telas adicionais. 

O painel “Localizar/Substituir” das Figuras 27a e 27b é exibido selecionando-se a opção 

de mesmo nome no menu “Editar” e é utilizado pelo usuário para inserir o nome de um 

ícone que deseja encontrar. O programa selecionará este ícone e, no caso da aba 

“Substituir” da Figura 27b, substituirá seu nome por outro inserido pelo usuário no painel.  

O painel “Selecionar”, por sua vez, facilita a manipulação dos ícones no 

diagrama, por permitir que o usuário selecione ou limpe a seleção de vários elementos de 

uma vez. Ele é inserido na área para telas adicionais pela opção de mesmo nome no menu 

“Desenho”. A janela “Informações sobre o diagrama” da Figura 27d é aberta pelo menu 

“Editar”, podendo ser utilizada para registrar informações importantes sobre o modelo 

construído pelo usuário, resultantes do seu estudo prévio. Esta é uma etapa importante 

mostrada na Figura 17, para facilitar a leitura do diagrama por outras pessoas ou pelo 

mesmo usuário no futuro. 
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Figura 27 – Telas adicionais do EmSimFX. (a) e (b) Painel “Localizar/Substituir”, aba “Localizar”;  

(c) Painel “Selecionar”; (d) Tela “Informações sobre o diagrama”. 

Fonte: elaboração própria. 

A Figura 28 mostra um diagrama no EmSimFX e um correspondente no 

EmSim 1.2.0. A versão atual apresenta todos os ícones retangulares e linhas retas e é 

possível identificar os tipos dos ícones. Na versão anterior, os ícones são representados 

pelos símbolos da linguagem de sistemas energéticos. Apesar de a versão anterior ter mais 

similaridade com a linguagem, a versão atual tem maior utilidade no ensino e no estudo 

das relações de causa e efeito entre os elementos do sistema, já que nela foram 

desenvolvidas de forma correta e mais amigável ao usuário as funcionalidades 

relacionadas à simulação de modelos.  

 

Figura 28 – Diagramas das duas versões do EmSim – PC&CYCLE (ODUM; ODUM, 2000) e equações 

associadas. (a) EmSimFX; (b) EmSim 1.2.0. 

Fonte: elaboração própria. 

De fato, o maior foco deste trabalho foi desenvolver a simulação com base 

nos diagramas de acordo com a metodologia de Odum e Odum (2000). A capacidade de 

(a)

(b)

(c) (d)

(a) (b)

Energia disponível: JR = J/(1 + K0*N)

Nutrientes disponíveis: dN/dt = Jn + K4*Q + K5*Q – K6*JR*N – K7*N

Matéria orgânica armazenada: dQ/dt = K1*JR*N – K2*Q – K3*Q
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relacionar o recurso visual do desenho com a visualização do comportamento dinâmico 

das variáveis do sistema em gráficos é a principal forma de entender o funcionamento do 

modelo e verificar sua correspondência com o sistema real, o que torna a nova versão 

ferramenta extremamente rica. 

Assim, atingiu-se o objetivo de gerar diagramas suficientemente claros com 

o EmSimFX para facilitar sua montagem e posterior simulação dos modelos. Futuramente 

pode ser feito o aprimoramento da apresentação do diagrama com o uso de recursos do 

JavaFX, da biblioteca GraphEditor e com o estudo do funcionamento do EmSim 1.2.0, 

com metodologia similar à utilizada para desenvolver a versão atual do programa. 

Uma vez pronto o diagrama, o usuário pode visualizar e editar o sistema de 

equações, editar a lógica de simulação e inserir os parâmetros na janela de edição do 

modelo mostrada na Figura 29a acessada pelo menu “Simulação”, na opção “Selecionar 

parâmetros” – ou na opção “Simular” se for a primeira vez que o usuário simula o modelo.  

As equações são exibidas e editadas nos campos de texto na parte superior 

da janela. É preciso que haja um espaço entre cada um dos seus termos. Se isso for feito, 

os campos disponíveis para inserir valores para os parâmetros podem ser atualizados com 

o botão à direita do campo de texto. Caso contrário, é mostrada uma mensagem na tela 

indicando o erro.  

Além disso, ainda na janela apresentada na Figura 29a, a escala de cada curva 

no gráfico a ser simulado pode ser escolhida em um campo à direita do botão para 

atualizar as equações. Pode ser alterada a ordem de cálculo das equações durante a 

simulação pressionando-se os botões com flechas para cima ou para baixo ao lado do 

campo para seleção de escala. O cálculo será feito na ordem exibida na janela. 

Para modificar a equação para uma não-diferencial, pode ser utilizado o menu 

“Editar” na parte superior direita da janela, que é detalhado na Figura 29c. A janela de 

edição também permite a inserção e remoção de curvas do gráfico pelo menu “Curvas” 

na parte superior e adicionar restrições aos valores das variáveis e parâmetros do 

diagrama no botão com o símbolo de soma também na parte superior, que insere campos 

de texto para que o usuário defina a expressão condicional da restrição. É necessário 

pressionar o botão à direita de cada restrição para que ela seja considerada na simulação. 
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Figura 29 – Telas do EmSimFX associadas ao Menu “Simular” – PC&CYCLE (ODUM; ODUM, 2000). 
(a) Janela de edição do modelo; (b) Janela de gráfico; (c) Detalhamento da barra superior da janela de 

edição do modelo. 

Fonte: elaboração própria. 

Depois de realizar todas essas ações, pode-se simular o modelo 

pressionando-se o botão “Simular” da mesma janela, o que gerará a janela de gráfico da 

Figura 29b. As curvas mostradas nesta figura são do minimodelo PC&CYCLE (Figura 

28) e foram simuladas com as informações mostradas na Figura 29a. As janelas podem 

ser exibidas simultaneamente, porém a atualização do gráfico na janela de gráfico não é 

feita automaticamente com a inserção de valores na janela de edição do modelo. Para 

atualização do gráfico, é necessário pressionar o botão “Simular” novamente, o que gerará 

uma nova janela de gráfico. 

A Figura 29b mostra duas abas à direita com o nome das variáveis simuladas 

e contendo as coordenadas de cada ponto da curva correspondente. Assim, fica fácil 

visualizar os resultados numéricos da simulação, que podem ser exportados para um 

arquivo de formato .xls pressionando-se o botão à esquerda no canto inferior direito da 

janela. Com o botão à direita deste de exportação de dados, pode ser importado um 

conjunto de dados para inserir nova curva no gráfico. As curvas são identificadas por 

diferentes cores. Todos esses recursos foram implementados utilizando o código 

FancyChart em JavaFX (TESIS DYNAWARE, 2014). 

Ordem de cálculo

Habilitar/desabilitar 
equações

Novas curvas para plotar

Editar cabeçalho das equações

(a)

(b)

(c)
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Os botões das telas do EmSimFX que não possuem um texto descritivo, ou 

seja, aqueles com ícones possuem a denominada Tooltip, uma ferramenta do JavaFX que 

exibe uma janela preta à direita de um botão, menu ou outro controle na tela, contendo 

uma descrição do conteúdo ou da finalidade daquele controle. 

Como comentado anteriormente, todas essas possibilidades conferem ao 

software grande flexibilidade na simulação de modelos. De fato, todos os 38 minimodelos 

das Tabelas 10 a 16 foram construídos e simulados com o programa com grande 

facilidade e acurácia, como mostrado na Seção 5.4. Além disso, a interface gráfica que 

fornece as funcionalidades de edição de modelo e simulação é simples e clara e as 

equações e parâmetros apresentados automaticamente estão de acordo com as regras 

determinadas por Odum e Odum (2000). 

A comparação entre as janelas de simulação do EmSimFX e as da sua versão 

anterior, na Figura 30, mostra o grande avanço alcançado com a nova versão. O EmSim 

1.2.0 apresenta janelas pouco amigáveis ao usuário e de manipulação difícil, como 

comentado no início desta seção e mostrado na figura.  

A janela de gráfico da Figura 30c não apresenta os eixos nem escalas.  Ela 

indica as coordenadas do ponto em que o cursor está, permitindo a localização visual dos 

pontos da curva, o que acarreta erros à avaliação dos resultados numéricos das curva e 

impossibilita determinar a acurácia do software. Além disso, a janela é muito pequena 

quando aberta e não mostra o gráfico claramente – para melhor visualização, é preciso 

modificar o zoom, o que é feito de forma pouco intuitiva. Todas as informações estão em 

inglês, o que pode dificultar seu uso para ensino no Brasil. 

Além da interface gráfica, as equações geradas pelo EmSim 1.2.0 possuem 

termos repetidos e outros erros, como mostra a Figura 30a. O fato de a edição da equação 

na janela não ser possível dificulta (e muitas vezes impossibilita) a simulação dos 

modelos. A janela de script é aberta antes de simular o modelo, para que o usuário possa 

editar a lógica de simulação. Porém, não fica claro como a edição deve ser feita e são 

necessários conhecimentos de linguagens de programação não especificadas na interface. 

Portanto, a melhor função do EmSim 1.2.0 é o desenho dos diagramas, que 

têm a aparência exatamente de acordo com a metodologia de Odum e Odum (2000). O 

restante das funcionalidades é excessivamente confuso e congestionado com 

informações, o que torna o software pouco atrativo, principalmente para usuários 

iniciantes em modelagem e simulação.  
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Figura 30 – Telas do EmSim 1.2.0 associadas ao Menu “Simular” – PC&CYCLE (ODUM; ODUM, 
2000). (a) Janela de edição do modelo, de título “Integração no tempo do diagrama de sistema dinâmico”; 

(b) Janela de script, de título “Confirme ou modifique o script:”; (c) Janela de gráfico. 

Fonte: elaboração própria. 

5.2. Símbolos da linguagem de sistemas de energia 

Os símbolos da linguagem de sistemas de energia disponíveis no software 

são: caminho, fonte, estoque, sumidouro, interação, transação, amplificador, feedback, 

sistema, caixa preta e interruptor. A Tabela 17 possui sua descrição, incluindo subtipos 
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que alguns deles possuem (caminho, fonte, interação, sistema, caixa preta, interruptor). 

A tabela também apresenta os símbolos da linguagem e sua representação no EmSimFX.  

Os símbolos da linguagem são representados, no EmSimFX, por caixas 

semitransparentes que exibem o tipo do símbolo. Apenas os símbolos “Caixa Preta” e 

“Sistema” não apresentam seu tipo no diagrama, porque seu formato já indica o tipo do 

símbolo e, assim, o diagrama fica menos poluído. Alguns dos ícones, como padrão, são 

identificados com nomes (fonte, estoque e caixa preta) ou com seus subtipos (interação, 

fonte variável), que também são exibidos em seu interior, conforme mostrado na Tabela 

17. Nas bordas de cada ícone, há triângulos que representam os conectores onde são 

inseridas as conexões de entrada (triângulo com a ponta dentro do ícone) e de saída 

(triângulo com a ponta fora do ícone). 

É possível customizar o ícone desenhado, adicionando e removendo 

conectores, rodando-o ou invertendo-o, porém é importante que o subtipo adequado seja 

selecionado da forma explicada na Seção 5.3, porque ele determina os valores iniciais dos 

atributos do ícone, suas possibilidades de edição e a montagem das equações do software. 

Os valores padrão dos atributos de cada ícone estão na Tabela 9 e interface para mudança 

desses atributos é mostrada na Figura 26. Essa mudança gera atualização instantânea na 

exibição do ícone no diagrama, por exemplo, ocultando seu nome e subtipo ou girando-o 

no sentido horário ou anti-horário. 

No EmSim 1.2.0, não é possível inserir ou remover conectores dos ícones, o 

que é uma desvantagem, especialmente na construção de modelos mais complexos. A 

edição dos outros atributos dos ícones também é possível, porém é feita de forma muito 

menos intuitiva. Cada funcionalidade é acessada de uma forma diferente: clique duplo no 

ícone, clique com o botão direito no ícone, barras de ferramentas e opções de menu. Além 

disso, existem várias outras opções de desenho do diagrama presentes na janela principal 

que foram herdadas da biblioteca JGraphpad (JGRAPH LTD, 2015) em Java Swing 

utilizada nesta versão e que confundem o usuário. Para adicioná-las novamente em 

versões futuras, será necessário selecionar as funcionalidades mais utilizadas e organizá-

las melhor na interface. 
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Tabela 17 – Tipos e subtipos dos símbolos do EmSimFX. 

Tipo Subtipo 
Símbolo da 

linguagem 
Ícone do EmSimFX Descrição 

Caminho 

F
lu

x
o
 d

e 
en

er
g
ia

 o
u
 m

at
er

ia
is

 

Saída 
  

Ícone que 
representa um 

caminho que sai 

do sistema (não 

está conectado a 

nenhum símbolo). 

Junção 

  

Ícone que 
representa a 

junção de dois ou 

mais caminhos. 

Separação 

 
 

Ícone que 

representa a 

separação de um 
caminho em dois 

ou mais 

caminhos. 

Variado 

 
 

Ícone que 
representa um 

ponto em que há, 

ao mesmo tempo, 

junção e 

separação de 

caminhos. 

Fonte 

F
o
n
te

 e
x
te

rn
a 

d
e 

re
cu

rs
o

s 
u

sa
d
o

s 
p
el

o
 e

c
o

ss
is

te
m

a 

Constante 
 

 

Fonte que fornece 
um valor 

constante para o 

sistema. 

Constante 

com albedo  

 

Fonte que fornece 
um valor 

constante para o 

sistema e com 

retorno de parte 
deste valor para 

fora do sistema. 

Variável 
 

 

Fonte que fornece 
um valor variável 

para o sistema. 

Variável com 

albedo 
 

 

Fonte que fornece 

um valor variável 

para o sistema e 
com retorno de 

parte deste valor 

para fora do 

sistema. 
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Tabela 17 – Tipos e subtipos dos símbolos do EmSimFX (continuação).  

Tipo Subtipo 
Símbolo da 

linguagem 
Ícone do EmSimFX Descrição 

Estoque 
A

rm
az

en
am

en
to

 
-- 

 

 

Energia 
potencial 

armazenada 

dentro ou fora 

do sistema. 

Sumidouro  -- 
 

 

Energia 
potencial 

dispersada para 

fora do sistema. 

Interação 

T
ra

n
sf

o
rm

aç
ão

 d
e 

en
er

g
ia

 c
o
m

 

in
te

rs
ec

çã
o

 d
e 

d
u

as
 o

u
 m

ai
s 

fo
rç

as
. 

Multiplicativa 
 

 

O resultado da 

interação entre 

as forças de 
entrada é 

proporcional à 

multiplicação 

entre elas. 

Divisória 
 

 

O resultado da 
interação entre 

forças de 

entrada é 

proporcional à 
divisão entre 

elas. 

Transação  -- 
 

 

Intercâmbio de 
um recurso por 

outro controlado 

por um preço. 

Amplificador  -- 
 

 

Saída com valor 
proporcional à 

entrada de uma 

das fontes. 

Retro- 

alimentação 

 -- 

 

 

Uso de estoque 
interno para 

reforçar 

processos 

internos. 

Sistema 

D
el

im
it

aç
ão

 d
a 

fr
o
n
te

ir
a 

d
e 

u
m

 s
is

te
m

a.
 Sistema 

  

Sistema 

qualquer. 

Produtor 

 
 

Unidade 

autocatalítica 

que transforma 

energia 

dispersa. 
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Tabela 17 – Tipos e subtipos dos símbolos do EmSimFX (continuação).  

Tipo Subtipo 
Símbolo da 

linguagem 
Ícone do EmSimFX Descrição 

  Consumidor 

  

Unidade 

autocatalítica 

que aumenta a 

qualidade da 
energia 

consumida. 

Caixa preta 

C
ai

x
a 

p
re

ta
 -

 s
u
b
si

st
em

a 
d
es

co
n
h
ec

id
o
. 

Caixa 
 

 

Caixa preta de 
funcionamento 

desconhecido. 

Produtor 
 

 

Caixa preta com 

sistema 

produtor (ver 
ícone 

"Sistema"). 

Consumidor 
 

 

Caixa preta com 
sistema 

consumidor (ver 

ícone 

"Sistema"). 

Interruptor 

C
o

n
d

ic
io

n
am

en
to

 d
a 

sa
íd

a 
a 

u
m

 

v
al

o
r 

d
e 

en
tr

ad
a.

 Proteção 
 

 

Valor de saída é 
reajustado 

quando atinge 

um limite 

superior. 

Flip-Flop 

 
 

Caminho de 

saída pode 

existir ou não - 
condicionado a 

uma função 

booleana. 

 

A biblioteca Graph Editor oferece várias opções de desenho e manipulação 

de ícones na tela, mas poucas relacionadas às conexões entre eles. Não é possível, 

utilizando diretamente as classes de Graph Editor, desenhar uma conexão saindo do 

sistema sem conectá-la a um ícone nem criar junções ou ramificações das conexões. Por 

isso, foram criados os ícones de tipo “Caminho”, no início da Tabela 17, que representam 

pontos de saída, junção e/ou separação de caminhos. Outra limitação das classes da 

biblioteca é que não preveem o desenho de conexões curvas.  

Estas seriam oportunidades de aprimoramento do software em versões 

futuras, que podem ser executadas de forma similar ao que foi apresentado na Seção 4.2: 

herdando-se classes da biblioteca, como no caso da customização da exibição dos ícones 

para o EmSimFX, ou modificando ela própria, como foi feito para adicionar atributos aos 

ícones. Isto não foi feito na versão atual por se priorizar a geração de gráficos a partir dos 
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diagramas e a criação da lógica de programação para permitir flexibilidade na escolha de 

equações e restrições para simulação. 

Os ícones de fonte possuem quatro subtipos resultantes da combinação entre 

fontes com e sem albedo e fontes constantes e variáveis. As fontes sem albedo são apenas 

um ícone de fonte desenhado como na Tabela 17. Já as fontes com albedo consistem em 

um ícone de fonte conectado a um ícone de separação com duas saídas: uma conectada a 

algum ícone do diagrama e outra que origina um caminho retornando para fora do sistema 

(albedo). Quando o botão de fonte com albedo é pressionado, são desenhados e 

selecionados os três ícones (fonte, caminho de separação e caminho de saída) na área de 

desenho e as conexões entre eles, resultando nos ícones da Tabela 17. As fontes 

constantes originam fluxos de energia (caminhos) que entram no sistema com valores 

constantes no tempo, valores estes fornecidos pelo usuário. As fontes variáveis, por sua 

vez, fornecem energia variável no tempo e cuja expressão matemática também é inserida 

pelo usuário como uma equação adicional do sistema. 

As interações no EmSimFX podem ser multiplicativas ou divisórias. Apesar 

de haver mais opções segundo Odum (1994), essas são as mais usuais, em especial a 

interação multiplicativa. No software, as conexões de interações multiplicativas devem 

estar na parte superior do ícone e as divisórias, na parte inferior. 

O caminho monetário e o caminho de matéria/energia relacionados ao ícone 

de transação são desenhados em direções opostas e o caminho monetário pode estar acima 

ou abaixo do caminho de matéria/energia, o que é definido pelo usuário (Figura 26). As 

conexões ligadas aos conectores superiores representam, ambas, o mesmo caminho em 

uma direção (e, por isso, com a mesma equação associada) e as ligadas aos conectores 

inferiores representam o caminho na direção oposta, como indicam os conectores 

observados na Tabela 17.  Além disso, o preço é fornecido por uma fonte constante 

conectada ao conector superior (de entrada) da transação. Assim, o preço é definido pelo 

usuário da mesma forma como se define o valor de uma fonte. 

Quando o usuário insere um ícone “Amplificador”, ele deve inserir o valor da 

constante de ganho no programa. O valor do ganho tem o nome padrão “A”, que pode ser 

modificado na equação que o contém, antes da simulação (Figura 29). O caminho de 

saída, à direita, tem valor proporcional ao do caminho de entrada à esquerda pela 

constante A. O caminho de entrada acima do ícone é, também, proporcional ao da entrada 

à esquerda. Este ícone não pode ser rodado nem invertido, para garantir a geração das 

equações do sistema segundo essa proporcionalidade, apresentada na Figura 4g. 
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A retroalimentação é desenhada com os ícones “Interação” e “Estoque” e dois 

caminhos interligando-os, conforme apresentado na Tabela 17. Os ícones de tipo 

“Sistema” apenas delimitam ícones dentro do sistema em estudo ou partes dele, sem poder 

se conectar a outros ícones. Em especial, esse sistema pode representar uma unidade 

biológica que realiza fotossíntese (subtipo “Produtor”) ou uma unidade biológica que 

consome a energia proveniente da fotossíntese (subtipo “Consumidor”). 

O ícone “Caixa Preta” representa um subsistema desconhecido, cuja 

expressão de saída está correlacionada com a expressão de entrada por meio de uma 

constante, como é apresentado na Figura 4a. 

Há dois subtipos possíveis para o ícone “Interruptor”: “Proteção” e “Flip-

Flop”. O ícone “Proteção” possui três entradas superiores que correspondem, 

respectivamente, a um sinal com o valor do caminho de entrada, o limite superior desse 

valor e o novo valor assumido pelo caminho quando atinge o limite superior. Quando 

utilizado, o programa adiciona automaticamente a restrição relacionada e o usuário 

apenas precisa definir o limite superior e o novo valor. Por sua vez, o subtipo “Flip-Flop” 

possui uma entrada superior que corresponde à variável booleana. As condições para a 

mudança dessa variável são definidas adicionando restrições na janela de edição do 

modelo. 

O ícone “Sumidouro” foi criado nesta versão do software. Na versão anterior 

ele não está disponível na tela principal, como mostrado na Figura 23, e seu desenho é 

feito através de uma configuração do ícone “Sistema”, o que não é intuitivo para o 

usuário.  

Os ícones disponibilizados pelo EmSimFX possibilitam o desenho fácil de 

todos os minimodelos apresentados na Seção 4.1.3. Foi implementado o conjunto mais 

usual dos símbolos presentes nas Tabelas 1 e 2, apresentados por Odum (1994). A lógica 

de montagem do sistema de equações dos modelos desenhados no programa gera um 

sistema de equações confiável para análise do usuário, que precisa fazer poucas 

modificações para simulação do modelo desejado. 

Para uma versão futura, podem ser adicionados tipos e subtipos de ícones no 

software utilizando-se a metodologia de desenvolvimento de softwares deste projeto. A 

lógica de geração de equações deve, então, ser adaptada levando-se em conta os ícones 

adicionados e retirados. 

Outra possibilidade de aprimoramento do software é a flexibilização do 

desenho das conexões: oferecer a opção de desenhar conexões curvas, de escolher 
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subtipos de diferente desenho para elas (caminho material como uma linha cheia, sensor 

como uma linha pontilhada, dinheiro como uma linha tracejada), de inserir atributos 

(valores, expressões, unidades) vinculados à montagem das equações. Dessa forma, o 

programa gerará equações ainda mais adequadas à necessidade do usuário e ilustrará com 

mais clareza a linguagem de sistemas energéticos. 

5.3. Demonstração de uso do software 

As orientações sobre as telas e ícones do EmSimFX, presentes 

respectivamente nas Seções 5.1 e 5.2, são detalhadas nesta seção em demonstrações de 

uso do software nos diferentes processos apresentados na Figura 19: 

 Investigação de minimodelos; 

 Desenho de diagramas; 

 Verificação do modelo; 

 Validação do modelo. 

Primeiramente, para usar o EmSimFX, é necessário instalar o Java 

(ORACLE, 2017) no computador e abrir o arquivo .jar do EmSimFX, disponibilizado no 

site do Laboratório de Engenharia Ecológica e Informática Aplicada (ORTEGA, 2016). 

Para o processo de investigação de minimodelos, o usuário deve selecionar 

um dos disponíveis no menu “Minimodelos” do software (Figura 24b) para que ele seja 

exibido na área de desenho da tela principal, como mostrado na Figura 31a. Os 

comentários sobre o diagrama são visualizados pela opção “Informações sobre o 

diagrama” do menu “Editar”. 

O botão rápido “Simular” pode ser, então, acionado para observar o 

comportamento dinâmico das variáveis do sistema (Figura 31b). Este botão tem a mesma 

função que a opção “Simulação dinâmica” do menu “Simular” e, como já há parâmetros 

definidos para os minimodelos, o programa não solicita que o usuário os insira 

novamente. Caso deseje alterar algum parâmetro para realizar testes de simulação e 

observar o novo comportamento das variáveis com as modificações, o usuário pode 

pressionar “Selecionar parâmetros” do menu “Simular” (Figura 31c).  

Quando o usuário estiver seguro o suficiente para desenhar o próprio 

modelo, há algumas regras que devem ser seguidas. Os ícones são desenhados na área de 

desenho ao pressionar os botões da barra de botões de desenho. Se o símbolo tiver opções 

de subtipo, seleciona-se uma da lista de opções de menu embaixo dos botões do ícone 

correspondente e pressiona-se o botão. Quando o cursor é posicionado acima do menu de 



101 

 

 

subtipos, uma caixa aparece ao lado do menu indicando o subtipo atualmente selecionado. 

Essas ações são ilustradas nos passos 1 a 3 da Tabela 18, que indica como desenhar o 

modelo PC&CYCLE de Odum e Odum (2000). 

 

Figura 31 – Formas de investigar os minimodelos de Odum e Odum (2000) com o EmSimFX.  
(a) Inserção do diagrama do minimodelo PC&CYCLE na tela; (b) Visualização da simulação do 

minimodelo PC&CYCLE; (c) Edição de parâmetros do minimodelo para realização de testes de 

simulação. 

Fonte: elaboração própria. 

No EmSimFX, todas as informações são inseridas pelo usuário nos ícones 

desenhados e, a partir deles, o programa levanta os dados de conexões, suas expressões e 

monta as equações. A edição de informações de ícones é feita no painel de edição de 

ícones, como exemplificado no passo 4 da Tabela 18 para a edição do nome da fonte 

constante. 

O passo 5 indica como salvar o modelo ao longo do processo de montagem 

de estoques, interações e caixas. As conexões entre os ícones são desenhadas pelo usuário 

utilizando-se os conectores disponíveis. No ícone de origem da conexão, seleciona-se o 

conector de saída desejado, arrasta-se o mouse com o botão esquerdo pressionado e solta-

se o botão acima do conector de entrada do ícone de destino da conexão. Apesar de estar 

claro no desenho qual é o conector de origem e de destino, o usuário não pode arrastar o 

(a) (b)

(c)
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mouse na ordem contrária (do conector de destino para o de origem), porque o programa 

identifica a origem e o destino de acordo com a ordem de desenho.  

Tabela 18 – Passo a passo da construção do minimodelo PC&CYCLE (ODUM; ODUM, 2000).  

Imagem Descrição 

1. 

 

Selecionar a opção fonte constante no botão de menu.  

2. 

 

Apertar botão de fonte para desenhar a fonte constante.  

3. 

 

Desenhar uma fonte constante com albedo 

selecionando opção correspondente no botão de menu 

e apertar botão de fonte (mais detalhes no item 5.1).  

4. 

 

Selecionar símbolo de cada fonte para mudar seu nome 

para J (fonte constante com albedo) e Jn (fonte 

constante). 

5. 

  

Salvar modelo (Arquivo > Salvar como... ou Ctrl + S). 

Desenhar e conectar estoques, interação e caixas (mais 

detalhes no item 5.1) com a ajuda das opções dos 

menus “Exibir”, “Editar” e “Desenhar”.  

6. 

  

Desenhar junção de caminhos, adicionar conectores, 

desenhar sumidouro abaixo dos demais ícones do 

sistema e conectar com desenho (mais detalhes no item 
5.1).  

7. 

  
Representar as fronteiras do sistema com o ícone 

“Sistema”, inserindo nele o nome do minimodelo 

PC&CYCLE. Para desenhar um caminho para fora do 
sistema, escolher "Saída" no botão de menu de 

"Caminho" (mais detalhes no item 5.1).  

Os conectores de entrada devem estar desenhados ao lado esquerdo ou 

inferior do ícone e os de saída devem estar ao lado direito ou superior, exceto em algumas 

exceções: 

Salvar 
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 Retroalimentação: para que as conexões do desenho não fiquem muito 

entrelaçadas, um ícone de estoque de uma retroalimentação tem um conector 

de saída à esquerda para conectá-lo à interação; 

 Estoques monetários: quando se desenha um modelo com troca de dinheiro 

por materiais ou serviços, o fluxo de dinheiro deve estar no sentido oposto ao 

do fluxo de materiais ou serviços. Para facilitar o desenho, os conectores 

podem ser colocados livremente no estoque monetário; 

 Ícones de transação: como explicado anteriormente, este ícone representa 

uma troca de recursos em direção oposta e, por isso, há conectores entrando 

e saindo de ambas as laterais do ícone; 

 Caminhos de energia dissipada (conectados ao sumidouro de energia): os 

fluxos de energia dissipada devem sair sempre do lado inferior dos ícones. 

O passo 6 da Tabela 18 mostra que o ícone “Sumidouro” deve ser posicionado 

abaixo de todos os outros ícones e para fora do ícone “Sistema”, que delimita as fronteiras 

do sistema estudado. Podem ser adicionados conectores ao sumidouro para acomodar 

todas as conexões que chegam a ele ou essas conexões podem chegar a um ícone 

“Caminho” de subtipo “Junção” que, por sua vez, é conectado ao sumidouro.  

As fronteiras são delimitadas inserindo-se o ícone “Sistema” e pode conter 

caminhos de saída, como mostrado no passo 7. 

Comentários podem ser inseridos no diagrama na janela “Informações sobre 

o diagrama”, acessada pelo menu “Editar”. 

Para verificar o modelo, o usuário primeiramente obtém as equações 

acessando a janela de edição de modelo como mostra a Figura 31c. Neste exemplo, a 

Figura 29 mostra os parâmetros que devem ser inseridos na janela de edição de modelo 

para o PC&CYCLE. Então, as equações podem ser editadas, podem ser inseridas 

restrições e equações adicionais e a ordem de cálculo pode ser alterada como mostram os 

passos 1 a 4 da Tabela 19, que descreve detalhadamente como verificar modelos com o 

EmSimFX. 

Quando um modelo já foi simulado e não foi modificado, ele pode ser 

simulado novamente abrindo a janela de gráfico diretamente (sem abrir a janela de edição 

do modelo). Isso é possível selecionando a opção “Simulação dinâmica” do menu 

“Simular”, pressionando o botão “Simular” da tela principal ou pressionando Ctrl + Shift 

+ S no teclado. 



104 

 

 

Atualizar 

 

Tabela 19 – Passo a passo para verificação do minimodelo PC&CYCLE (ODUM; ODUM, 2000). 

Imagem Descrição 

1. 

 

  
 

Inserir informações da Figura 29 - Editar expressões 

das equações do modelo no campo de texto. Editar o 

cabeçalho das equações clicando com o botão direito 

no cabeçalho ou pelo menu "Editar" da janela16. 

2. 

  

Inserir informações da Figura 29 - Atualizar 

parâmetros com o botão à direita da expressão de 

equação16. Inserir valores dos parâmetros17. 

3. 

 

Inserir informações da Figura 29 - Adicionar 
restrições16 e editar fatores de escala17 para a 

apresentação das curvas no gráfico. Após adicionar 

as restrições, é preciso pressionar o botão "atualizar". 

4. 

 

Desabilitar curva JR (para que não seja plotada no 

gráfico). Se necessário, em outros modelos, é 

possível alterar a ordem de cálculo durante a 

simulação com as setas ao lado das equações e 

adicionar curvas. 

5. 
 

Pressionar o botão "Simular" para gerar a janela do 

gráfico. 

As informações importantes aparecem na tela e desaparecem ao se avançar 

no procedimento apresentado nas Tabelas 18 e 19 e nas Figuras 19 e 31, deixando a 

interface limpa, organizada e objetiva. É possível, em cada passo, encontrar as opções e 

os controles desejados facilmente na tela principal e nos menus, assim como na janela de 

edição do modelo, o que torna o uso do EmSimFX muito prático. 

A plataforma JavaFX integrada ao Java 8 possui todos os controles básicos 

para a interface com o usuário, que são facilmente ajustados no código-fonte em Java. 

Além disso, a plataforma possui a grande vantagem de permitir o desenho das telas de 

forma interativa com o software Scene Builder (POTTS et al., 2014), que gera um arquivo 

em linguagem FXML acessível com uso da linguagem Java. Isso acelerou o processo de 

                                                

16 Verificar se há espaços entre os elementos de soma e igualdade da equação, para que não 

haja erros na atualização de parâmetros. Isso é necessário nos cabeçalhos, expressões e nas restrições.  

Ex.: JR = J/(1 + K0*N). 
17 Separação dos decimais é feita usando-se ponto. 

Campo de texto 

Atualizar 

Habilitar/ 
desabilitar

Novas 
curvas

Ordem
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construção de telas e janelas simples para interação com o usuário e, para destacar o uso 

dessa plataforma no software, a nova versão do software foi denominada EmSimFX. 

A plataforma também facilitou a separação de responsabilidades no código-

fonte de acordo com a arquitetura MVC, possibilitando a utilização de classes de controle 

(camada Controller) para realizar o intercâmbio de informações entre a interface (camada 

View, constituída pelos arquivo FXML) e as classes do código que executam a 

organização dos dados inseridos no programa e os cálculos de acordo com o processo de 

modelagem e simulação com a linguagem simbólica (camada Model). 

Dessa forma, a adaptação do código-fonte e da interface às necessidades 

específicas dos usuários da metodologia de Odum e Odum (2000)  (Figura 19) constitui 

um aprimoramento na interação do usuário com o EmSim, atingindo-se os objetivos 

específicos deste projeto de facilitar o acesso às funções básicas, incluir novos ícones na 

biblioteca do programa, implementar a função de edição do sistema de equações, 

melhorar a apresentação dos gráficos e eliminar os recursos da álgebra emergética. 

A Figura 17 indica que o software apenas não realiza o trabalho intelectual 

do pesquisador (etapas 1, 2, 4, 5 e 11 da Figura 17), a calibração, que pode ser feita com 

outros softwares sem comprometer a praticidade do processo de modelagem e simulação, 

e a validação do modelo. Isso mostra o sucesso do processo de desenvolvimento utilizado, 

que utilizou revisão contínua do trabalho, redefinindo os objetivos a cada Sprint e 

permitindo, assim, a implementação dos requisitos da Tabela 6. Com isso, o software foi 

mantido simples e focando na execução de suas funções básicas de forma a facilitar o 

trabalho do usuário, como era objetivo deste trabalho. 

Em uma versão futura, poderá ser incluída no EmSimFX a função de inserção 

dos dados levantados para os fluxos e estoques para cálculo dos parâmetros (calibração) 

com uso das equações 16 e 17. A validação do modelo pode ser implementada, também, 

com a impressão no gráfico do novo conjunto de dados coletados para comparar com a 

curva gerada pelo modelo, importados de arquivos XLS (opção mostrada na Figura 29), 

na forma de pontos. 

A principal prioridade deste trabalho foi gerar gráficos de simulação corretos 

para os minimodelos e, para isso, foi necessário desenvolver a lógica de programação 

para interpretar o diagrama e gerar um sistema de equações correto de acordo com a 

metodologia de Odum e Odum (2000). Esta prioridade foi dada devido ao fato de que, na 

metodologia emergética, utilizada por profissionais de diversas áreas do conhecimento, a 

simulação dos modelos desempenha papel fundamental, possibilitando a validação de 
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modelos e seu posterior uso para cálculo da transformidade e da emergia e auxiliando, 

assim, a compreensão de sistemas complexos.  

O diferencial do EmSimFX em relação à sua versão anterior, neste quesito, é 

a praticidade das funções “Editar sistema de equações derivados dos diagramas e inserir 

restrições” e “Editar sistema de equações derivados dos diagramas e inserir restrições” da 

Figura 17. Com elas, é possível simular uma grande variedade de modelos, o que confere 

ao software grande valor para pesquisa e ensino, em especial para os usuários que não 

têm grande familiaridade com modelos e métodos matemáticos. 

5.4. Resultados de minimodelos 

Alguns minimodelos da Seção 4.1.3 representam funcionalidades importantes 

implementadas no software EmSimFX. São eles: 

1. TANK: modelo simples com simulação da curva referente a um estoque; 

2. SLOWREN: modelo simples com simulação das curvas de dois estoques; 

3. RENEW: modelo simples com equação referente a fonte com albedo; 

4. NETPROD: modelo simples com edição de fator de escala, equação 

referente a fonte variável, inserção de curvas no gráfico pelo usuário (P e 

dQ) e retirada de uma curva do gráfico (SR); 

5. FIRE: modelo simples com interruptor do tipo “Proteção” (restrição 

adicionada automaticamente) e modificação do cabeçalho da equação; 

6. DESTRUCT: modelo simples com interruptor do tipo “Flip-Flop”, adição 

de restrição manualmente; 

7. CLIMAX: modelo de complexidade média; 

8. NUTRSPEC: modelo de complexidade média com equação referente ao 

ícone “Caminho Variado”; 

9. ECONP&C: modelo de complexidade média com o ícone “Transação” e 

edição da ordem de cálculo; 

As Figuras 32 a 40 mostram os diagramas destes minimodelos construídos 

com o EmSimFX, as equações de modelo, os parâmetros de simulação utilizados e os 

gráficos de simulação obtidos com o EmSimFX, com o Microsoft Excel e, em alguns 

casos, com o EmSim 1.2.0. A configuração exata da janela de edição de parâmetros para 

cada um é apresentada na Seção 8.1, cujas equações, restrições e parâmetros foram 

retirados de Odum e Odum (2000). 
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Figura 32 – Minimodelo TANK. (a) Diagrama e equações de modelo; (b) Parâmetros de simulação; (c) Gráfico de simulação com o EmSim 1.2.0; (d) Gráfico de simulação 

com o EmSimFX; (e) Gráfico de simulação com o Microsoft Excel. 

Fonte: elaboração própria. 
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Figura 33 – Minimodelo SLOWREN. (a) Diagrama e equações de modelo; (b) Parâmetros de simulação; (c) Gráfico de simulação com o EmSim 1.2.0; (d) Gráfico de 

simulação com o EmSimFX; (e) Gráfico de simulação com o Microsoft Excel. 

Fonte: elaboração própria. 
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Figura 34 – Minimodelo RENEW. (a) Diagrama e equações de modelo; (b) Parâmetros de simulação; (c) Gráfico de simulação com o EmSim 1.2.0; (d) Gráfico de simulação 

com o EmSimFX; (e) Gráfico de simulação com o Microsoft Excel. 

Fonte: elaboração própria. 
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Figura 35 – Minimodelo NETPROD. (a) Diagrama e equações de modelo; (b) Parâmetros de simulação; (c) Gráfico de simulação com o EmSimFX; (d) Gráfico de simulação 

com o Microsoft Excel. 

Fonte: elaboração própria. 
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Figura 36 – Minimodelo FIRE. (a) Diagrama e equações de modelo; (b) Parâmetros de simulação; (c) Gráfico de simulação com o EmSimFX; (d) Gráfico de simulação com o 

Microsoft Excel. 

Fonte: elaboração própria. 
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Figura 37 – Minimodelo DESTRUCT. (a) Diagrama e equações de modelo; (b) Parâmetros de simulação; (c) Gráfico de simulação com o EmSimFX; (d) Gráfico de 

simulação com o Microsoft Excel. 

Fonte: elaboração própria. 
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Figura 38 – Minimodelo CLIMAX. (a) Parâmetros de simulação; (b) Diagrama e equações de modelo; (c) Gráfico de simulação com o EmSimFX; (d) Gráfico de simulação 

com o Microsoft Excel. 

Fonte: elaboração própria. 
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Figura 39 – Minimodelo NUTRSPEC. (a) Diagrama e equações de modelo; (b) Parâmetros de simulação; (c) Gráfico de simulação com o EmSimFX; (d) Gráfico de 

simulação com o Microsoft Excel. 

Fonte: elaboração própria. 
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Figura 40 – Minimodelo ECONPC. (a) Diagrama e equações de modelo; (b) Parâmetros de simulação; (c) Gráfico de simulação com o EmSimFX; (d) Gráfico de simulação 

com o Microsoft Excel. 

Fonte: elaboração própria. 
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Os minimodelos TANK, SLOWREN e RENEW das Figuras 32a, 33a e 34a 

são desenhados com os mesmos recursos descritos na Seção 5.3. Para NETPROD (Figura 

35a), são utilizadas também uma fonte variável com albedo, uma caixa produtora e uma 

caixa consumidora. Ambas as caixas têm saída diretamente proporcional à entrada por 

uma relação multiplicativa (K*entrada). Quando há um interruptor, como nos modelos 

FIRE e DESTRUCT das Figuras 36a e 37a, as conexões que entram acima do ícone são 

fluxos de informação (como sensores).  

Os modelos NUTRSPEC e CLIMAX (Figura 39a e Figura 38b) possuem um 

amplificador e o modelo ECONP&C (Figura 40a) possui uma transação. As conexões 

monetárias que passam pelas transações e por dois estoques monetários formam um fluxo 

monetário circular que pode ser visto no centro do modelo. 

Verifica-se que a lógica de definição das equações padrão gera equações de 

acordo com as definições matemáticas da Figura 4 e da Tabela 4 e deixa o usuário 

confortável para continuar o processo de simulação. A interface gráfica flexível permite 

que o usuário forneça todas as informações necessárias para simulação dos minimodelo, 

editando as equações e seus parâmetros.  

Os resultados gráficos de simulação dos minimodelos TANK, SLOWREN e 

RENEW do EmSimFX (Figuras 32d, 33d e 34d) são comparados visualmente aos da 

versão anterior (Figuras 32c, 33c e 34c). Cada uma das versões utiliza um método de 

integração diferente: o EmSimFX utiliza o Método de Euler, enquanto o EmSim 1.2.0 

utiliza o Método de Runge-Kutta de Quarta Ordem. Por este motivo, não é possível 

comparar as duas versões em termos de valores numéricos das curvas produzidas. Nota-

se, porém, que as curvas são parecidas, o que pode indicar que ambas as versões realizam 

os cálculos iterativos corretamente. 

O uso da biblioteca Graph Editor e a facilidade de trabalho oferecida pela 

plataforma JavaFX possibilitaram a configuração das funções de desenho do programa, 

produzindo diagramas com melhor resolução na tela do que o Java Swing, utilizado na 

versão anterior, o que se verifica nas Figuras 32 a 40. Com a implementação da 

funcionalidade de desenho de diagramas em que se pudessem identificar os ícones de 

Odum no EmSimFX, foi possível desenvolver a função de simulação de maneira correta 

e bastante amigável ao usuário. 

O EmSim 1.2.0 possui algumas limitações na opção de simulação que 

dificultam seu uso, assim como a verificação de seus resultados numéricos. Permite plotar 

apenas as curvas referentes às equações diferenciais, como se vê na Figura 34. No 
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EmSimFX, o usuário é livre para inserir ou retirar curvas do gráfico, tornando o software 

adaptável às suas necessidades. 

A versão anterior não permite, por exemplo, mostrar a curva de variação da 

fonte de NETPROD no gráfico, apresentada nas Figura 35c (EmSimFX) e 35d (Microsoft 

Excel). No caso de FIRE e DESTRUCT, o software gera equações confusas e, como não 

podem ser editadas, não é possível gerar curvas corretas para o modelo. Para o 

minimodelo CLIMAX, novamente, o programa EmSim 1.2.0 não permite a adição das 

curvas dB e Pg, relevantes para o usuário. Além disso, como mostra a Figura 41, o 

programa gera equações diferenciais incorretas: dB/dt possui um termo K*D*D*B em 

vez de K*D*D e falta-lhe o termo K*IR*D na equação dD/dt (ODUM; ODUM, 2000) – 

as equações corretas podem ser verificadas nas Figuras 38 e 48. 

 

Figura 41 – Janelas de edição de modelo para o minimodelo CLIMAX. (a) EmSimFX; (b) EmSim 1.2.0. 

Fonte: elaboração própria. 

O EmSim 1.2.0 também não permite uma verificação mais precisa dos valores 

gerados pela integração numérica, pois os valores de cada ponto da curva não estão 

(a)

(b)
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acessíveis ao usuário nem no gráfico nem fora dele. Os eixos do gráfico não aparecem 

inicialmente na tela e, mesmo quando desenhados, não apresentam a escala adotada. O 

software permite marcar pontos da área do gráfico com o mouse, registrando-se o valor 

de x e de y, mas é uma marcação visual e, portanto, não é possível se certificar de que 

esses pontos pertencem à curva. As Figuras 32c, 33c e 34c ilustram essas questões. 

No EmSimFX, o usuário pode passar o cursor por cima de um ponto para 

gerar na tela uma caixa contendo o valor de x e de y dele, como mostram as Figuras 32 a 

40. Essas figuras indicam que os pontos em tF (tempo final de simulação) gerados para 

esses minimodelos com o EmSimFX e com o Microsoft Excel, ambos utilizando o 

Método de Euler para integração numérica, possuem as mesmas coordenadas o que sugere 

que a versão atual do EmSim produz corretamente os resultados gráficos dos 

minimodelos. 

Assim como foi feito com os modelos das Figuras 32 a 40, todos os 

minimodelos apresentados na Seção 4.1.3 puderam ser diagramados e simulados com 

facilidade com o EmSimFX, produzindo resultados idênticos aos gerados com o software 

Microsoft Excel. Na Tabela 20, são identificados os nomes de cada curva simulada com 

os modelos da Seção 4.1.3 e são apresentadas as médias dos erros absolutos (Equação 19) 

e os desvios-padrão desses erros (Equação 20). Todas as curvas de todos os minimodelos 

apresentaram erro médio nulo e desvio-padrão nulo, o que mostra que o EmSimFX realiza 

as simulações corretamente, produzindo valores numéricos exatos. 

A notável exatidão e a acurácia do software mostram que a lógica de 

simulação das equações inseridas pelo usuário (Seção 0) é flexível o suficiente para 

interpretar uma variedade grande de configurações feitas na janela de edição de modelo 

pelo usuário, 38 das quais foram testadas com os minimodelos da Seção 4.1.3, e gerar 

gráficos corretos de simulação. Isso é uma enorme vantagem do EmSimFX, pois o torna 

confiável e promove seu uso. 

A diversidade de opções de manipulação das equações (edição das 

expressões, edição de fator de escala, inclusão e remoção de curvas do gráfico, mudança 

na ordem de simulação, inserção de restrições) inserida na nova versão do software e a 

acurácia dos resultados obtidos com os 38 minimodelos simulados o torna único entre os 

softwares livres disponíveis atualmente. O EmSimFX é, então, apropriado para uso tanto 

em investigação acadêmica de sistemas socioecológicos quanto no ensino de modelagem 

e simulação de sistemas, já que pode ser utilizado para simular uma grande variedade de 

minimodelos e possibilita a criação de outros novos para estudo e compreensão. 



119 

 

 

Tabela 20 – Erros e desvios padrão dos resultados numéricos das curvas de todos os minimodelos 

simulados com o EmSimFX. 

# 
Variável 

Curva 1 

Variável 

Curva2 

Variável 

Curva 3 

Variável 

Curva 4 

Curva 1 Curva 2 Curva 3 Curva 4 

�̅� SE �̅� SE �̅� SE �̅� SE 

1 Q -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- 

2 Q -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- 

3 Q -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- 

4 Q N -- -- 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- -- -- 

5 Q -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- 

6 JR Q -- -- 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- -- -- 

7 Q E -- -- 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- -- -- 

8 JR Q N -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- 

9 Q E -- -- 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- -- -- 

10 Q S P dQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 M P -- -- 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- -- -- 

12 Q M -- -- 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- -- -- 

13 Q N E -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- 

14 C N -- -- 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- -- -- 

15 Q1 Q2 -- -- 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- -- -- 

16 IR Q1 Q2 -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- 

17 Q1 Q2 -- -- 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- -- -- 

18 IR Q1 Q2 -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- 

19 H C -- -- 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- -- -- 

20 P H C -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- 

21 Q N -- -- 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- -- -- 

22 JR Q M C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 IR M A -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- 

24 P Q H C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 IR Q1 Q2 Q3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 D B dB Pg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

27 N B M Y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28 N A -- -- 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- -- -- 

29 N P -- -- 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- -- -- 

30 Q M p -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- 

31 Q M -- -- 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- -- -- 

32 D M L -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- 

33 Q C M1 M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34 Q A M -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- 

35 A M -- -- 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- -- -- 

36 Q F P Pr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

37 Q B A1 A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

38 A B -- -- 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- -- -- 

5.5. Comparação entre o EmSimFX e o EmSim 1.2.0: resumo 

As etapas da Figura 17 foram utilizadas para produzir um quadro de 

comparação entre as duas versões do EmSim, que é apresentado na Tabela 21. 
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Tabela 21 – Comparação entre o EmSimFX e o EmSim 1.2.0. 

Etapa EmSim 1.2.0 EmSimFX 

Estudar problema --- --- 

Limitar fronteiras e escalas --- --- 

Investigar minimodelos --- Há 38 minimodelos disponíveis, com seus parâmetros. 

Escolher componentes --- --- 

Desenhar diagrama de 

sistemas energéticos 

São disponibilizados ícones na forma dos símbolos da linguagem 

de sistemas energéticos; 

Os ícones “Fonte com Albedo”, “Sumidouro” e “Retroalimentação” 

são trabalhosos de desenhar; 

Há diversas opções de formatação e manipulação dos ícones, porém 

são apresentadas de forma confusa. 

São disponibilizados ícones próprios que representam os 

símbolos da linguagem de sistemas energéticos; 

O desenho dos ícones “Fonte com Albedo”, “Sumidouro” e 

“Retroalimentação” é feito facilmente na tela principal; 

Há opções simples e suficientes de formatação e manipulação 

dos ícones; 

Inserir comentários Disponível. Disponível. 

Gerar equações 
O programa gera equações com termos em ordem confusa, 

caracteres inadequados e de difícil verificação. 

O programa gera equações organizadamente e nas quais se 

identificam os termos dos fluxos apresentados na Figura 4. 

Editar equações/restrições --- Disponível de forma prática e intuitiva. 

Editar ordem de simulação --- Disponível de forma prática e intuitiva. 

Definir unidades --- --- 

Levantar valores reais --- --- 

Calibrar coeficientes --- --- 

Simular para verificação 

O programa gera gráficos sem eixos, escalas ou legenda e que não 
possibilitam identificação exata das coordenadas dos pontos da 

curva (impossível analisar resultados numéricos). 

O programa gera gráficos com eixos, escalas e legenda e os 
pontos da curva são mostrados no gráfico ou em tabelas na 

mesma janela. Podem ser exportados para arquivo XLS. 

Ajustar modelo 
Os parâmetros podem ser modificados na janela de edição de 

modelo. 

Os parâmetros e o sistema de equações podem ser revisados e 

modificados na janela de edição de modelo. 

Validar modelo --- --- 

Realizar cálculos 

emergéticos 

O programa disponibiliza o cálculo de transformidades com a 

álgebra emergética. 
--- 
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Verifica-se que foram adicionadas, no EmSimFX, as funcionalidades de “Editar 

equações/restrições” e “Editar ordem de simulação”, o que permite a flexibilidade para simular 

uma grande variedade de modelos. A função “Ajustar modelo” pode ser feita, assim, com mais 

facilidade. A etapa de “Investigar minimodelos” permite um ganho de experiência para o 

usuário iniciante na metodologia. 

Em geral, a interface do EmSim 1.2.0 é muito confusa e desestimula o usuário, que 

pode desistir de utilizá-lo antes de buscar mais informações sobre seu funcionamento nos 

manuais (KOSTJUKOVA; ORTEGA, 2009; VALYI, 2013). A funcionalidade “Realizar 

cálculos emergéticos” não foi incluída, porque o foco deste trabalho foi aprimorar a modelagem 

e a simulação de quantidades. Considera-se que a flexibilidade do software na modelagem de 

sistemas complexos deve ser aprimorada antes de possibilitar o cálculo de emergia e 

transformidades do sistema com o software. 

O EmSimFX é o primeiro software livre que possibilita desenho de diagramas de 

acordo com as regras da linguagem de sistemas de energia, geração de equações de modelo, 

edição de equações e realização de testes de simulação dessas equações com uma interface 

simples e intuitiva, já que os demais softwares que realizam essas funções não possuem versão 

livre 
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6. CONCLUSÃO 

A maior contribuição deste trabalho foi desenvolver a lógica de programação para 

interpretação do diagrama e geração um sistema de equações correto de acordo com a 

metodologia de Odum e Odum (2000), com flexibilidade de edição e interface amigável ao 

usuário. 

O uso da plataforma JavaFX permitiu desenvolver uma versão do EmSim com 

interface enxuta, que exibe apenas as informações necessárias para o usuário, e adaptável, pois 

possibilita ao usuário escolher as informações que aparecem na tela principal, além das 

essenciais já presentes. As informações são apresentadas de forma simples e intuitiva na tela 

principal e na janela de edição do modelo, conforme os ícones e opções de menu são 

selecionados. A construção dessas telas foi facilitada pelo uso da plataforma JavaFX juntamente 

com os arquivos em formato FXML gerados com o software Scene Builder. 

A forma de utilizar o EmSimFX foi demonstrada com a apresentação detalhada das 

telas, dos ícones e formas de desenho e com a montagem do modelo PC&CYCLE, passo a 

passo, para auxiliar na realização de simulações dos modelos desenhados pelo usuário. 

Confirmou-se, assim, a simplicidade da utilização do software para suas funções básicas, 

apresentadas nos objetivos específicos desta dissertação: diagramação do sistema, geração 

automática das equações do modelo, edição do sistema de equações e da lógica de simulação e 

realização de testes de simulação com o modelo. 

A presença dos ícones mais usuais desenvolvidos por Odum (1994), mesmo que de 

forma menos esquemática, e o oferecimento de mais opções de trabalho com os gráficos 

aumentou a usabilidade e utilidade do software em relação à sua versão anterior. De fato, é 

possível a construção de um número maior de minimodelos com a nova versão do software, 

devido à possibilidade de editar as expressões do sistema de equações e o fator de escala, de 

incluir e remover curvas do gráfico, de modificar a ordem de simulação e de inserir restrições. 

Além disso, a manipulação das janelas do software, um grande problema da versão anterior, 

ocorre fácil e normalmente na nova versão. 

O software é bastante confiável, já que produziu resultados numéricos corretos e 

curvas de acordo com o esperado em todos os 38 minimodelos montados e simulados. A 

exatidão e a acurácia dos resultados permite concluir que o EmSimFX é apropriado para a 

construção de grande variedade de modelos para aprendizagem e investigação de sistemas.  

A facilidade de uso, a confiabilidade e os novos recursos do EmSimFX, mostradas 

neste trabalho, aliadas ao fato de que é um software livre, constituem grande incentivo para seu 

uso. Considera-se, então, que o objetivo geral deste trabalho foi atingido, pois o software 
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permite a difusão mais ampla do pensamento sistêmico em ensino e pesquisa e contribui para 

o aprimoramento contínuo de uma ferramenta de modelagem e simulação com a linguagem dos 

sistemas energéticos de Odum (1994). 

Esta dissertação será utilizada como base para elaboração de um manual do usuário 

e do desenvolvedor em português e em inglês, que serão disponibilizados na internet e dentro 

do próprio software para incentivar seu uso e contínuo aprimoramento. 

6.1. Sugestões de trabalho 

Para aumentar a adaptabilidade do software às necessidades do usuário e permitir 

seu uso em uma gama maior de estudos, podem ser adicionadas funcionalidades relacionadas à 

manipulação e edição dos gráficos após a simulação (na janela de gráfico), como:  

 Edição de eixos; 

 Aumento e diminuição de zoom;  

 Inserção e omissão de curvas; 

 Inserção de conjunto de pontos experimentais; 

 Ajuste de parâmetros da curva de forma dinâmica – com visualização automática 

da modificação nas curvas. 

A possibilidade de inserção de informações relacionadas às conexões do diagrama, 

como valores de calibração, unidades e expressões, pode facilitar e flexibilizar o uso do 

software pelo usuário. Essa modificação também permitiria a geração de equações mais 

congruentes com as necessidades do usuário, mas deve incluir mecanismos de verificação das 

regras relacionadas a cada símbolo.  

A visualização dos diagramas pode ser aprimorada para mostrar de forma mais clara 

os símbolos de Odum (1994) e deve ser implementada a possibilidade de usar conexões curvas, 

em vez de linhas retas. As curvas podem ser diferenciadas por seu tipo (fluxo material, fluxo 

monetário, fluxo de informações, entre outros) além disso, podem ser inseridas novas 

possibilidades de tipos e subtipos de ícones. 
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8. APÊNDICE  

8.1. Casos de uso do EmSimFX 

A relação entre o usuário e o software EmSimFX pode ser representada pelos 

denominados casos de uso, que são uma técnica utilizada em engenharia de software para 

identificar os requisitos funcionais de um sistema (FOWLER, 2003). Cada um desses casos de 

uso enumera a sequência de etapas que descrevem uma interação típica do usuário com o 

sistema para cumprir um objetivo, em um cenário de sucesso do uso do software. Não são 

fornecidos neles detalhes sobre a interface com o usuário (telas, mecanismos de visualização 

de dados, entre outros), mas sim as intenções dele.  

Em alguns passos da sequência de um caso de uso podem ser oferecidas alternativas 

para visualizar outras possibilidades de interação com o usuário, como, por exemplo, outros 

tipos de informação que podem ser inseridas. 

No caso do EmSimFX, os objetivos do usuário são mostrados na Figura 19: (a) 

investigar minimodelos; (b) desenhar diagramas de sistemas energéticos; (c) inserir e ler 

comentários; (d) obter equações; (e) editar/inserir equações e restrições; (f) editar ordem de 

cálculo das equações; (g) verificar modelo (simular); (h) ajustar modelo; (i) validar modelo 

(simular).  

A Tabela 22 possui a descrição dos casos de uso do EmSimFX relativos a esses 

objetivos. Segundo a notação comumente utilizada com a prática, nas descrições dos passos da 

sequência, sublinham-se as partes da frase que fazem referência a outros casos de uso, como no 

caso de uso “Investigar minimodelo” da Tabela 22, a etapa 3 da sequência é “O pesquisador 

verifica o modelo”. Isso indica que “Verificar modelo” é outro caso de uso do software. A 

Figura 19 indica como alguns casos de uso podem estar inseridos em outros em cada processo 

de utilização do software. 

Tabela 22 – Descrição dos casos de uso do EmSimFX. 

Caso de uso: 

Investigar 

minimodelo 

Resumo 

O usuário investiga informações de desenho, simulação e 

informações adicionais relacionadas aos minimodelos de Odum e 

Odum (2000) para elaborar o diagrama do sistema em estudo. 

Pré-condição Não há. 

Pós-condição Não há. 

Sequência para 

cenário de 

sucesso 

1. O usuário seleciona um dos modelos disponíveis no programa. 

2. O usuário lê informações do modelo. 

3. O usuário verifica o modelo. 
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Tabela 22 – Caso de uso do EmSimFX (continuação). 

Caso de uso: 

Desenhar 

diagrama 

Resumo O usuário desenha o diagrama do sistema em estudo. 

Pré-condição O usuário deve ter estudado o sistema. 

Pós-condição O diagrama aparece na tela com todas as especificações escolhidas. 

Sequência 

para cenário 

de sucesso 

1. O usuário insere na tela os símbolos que quer desenhar. 

2. O usuário edita, gira ou inverte os símbolos conforme necessidade. 

3. O usuário conecta os símbolos. 

4. O usuário edita atributos do ícone e número de portas. 

5. O usuário insere informações sobre o modelo no programa. 

6. O usuário salva o modelo. 

Alternativas 
1a. Já há um diagrama salvo que o usuário quer editar. 

.1: O usuário seleciona o diagrama salvo 

Caso de uso: 

Inserir e ler 

comentários 

Resumo 
O insere informações sobre o modelo baseadas em estudo prévio e 

considerações feitas. 

Pré-condição O diagrama deve estar desenhado na tela. 

Pós-condição O diagrama possui informações associadas a ele. 

Sequência 

para cenário 

de sucesso 

1. O usuário identifica partes do diagrama que devem ser explicadas. 

2. O usuário verifica as informações já disponíveis sobre o modelo no 

programa. 

3. O usuário modifica essas informações conforme necessidade. 

Caso de uso: 

Editar/inserir 

equações e 

restrições 

Resumo 
O usuário edita as equações padrão geradas pelo programa para adaptá-lo às 

informações estudadas. 

Pré-condição O programa deve ter gerado as equações padrão do diagrama desenhado. 

Pós-condição O programa guarda as informações do sistema de equações. 

Sequência 

para cenário 

de sucesso 

1. O usuário edita as expressões das equações diferenciais. 

2. O usuário transforma equações diferenciais de estoques em equações 

não diferenciais de balanço. 

3. O usuário adiciona equações ou expressões para serem plotadas no 

gráfico ou para facilitar o entendimento do sistema. 

4. O usuário adiciona restrições do tipo "se... então" aos valores das 

variáveis. 

5. O usuário atualiza os parâmetros do modelo de acordo com o sistema 

de equações. 

Caso de uso: 

Editar ordem de 

cálculo das 

equações 

Resumo 
O usuário edita a lógica de simulação do seu sistema de equações para 

adaptá-lo às suas características específicas. 

Pré-condição O programa deve ter gerado as equações padrão do diagrama desenhado. 

Pós-condição Não há 

Sequência 

para cenário 

de sucesso 

1. O usuário modifica a ordem de cálculo dos valores das equações 

durante o método iterativo. 

2. O usuário desabilita equações que não quer que sejam plotadas. 

3. O usuário insere o fator de escala de cada curva no gráfico. 
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Tabela 22 – Caso de uso do EmSimFX (continuação). 

Caso de uso: 

Simular 

modelo 

Resumo 
O usuário insere as informações necessárias e obtém um gráfico de 

simulação do modelo matemático que representa o diagrama. 

Pré-condição O diagrama do modelo deve estar desenhado na tela. 

Pós-condição 
Os resultados de simulação são mostrados na tela e os parâmetros e 

restrições são guardados. 

Sequência para 

cenário de sucesso 

1. O usuário ajusta o modelo. 

2. O usuário insere os parâmetros (valores iniciais, totais e 

constantes). 

3. O programa gera o gráfico de simulação correspondente e os 

valores dos pontos de cada iteração. 

Alternativas 

1a. O modelo matemático está correto. 

  .1: O usuário mantém as equações como estão. 

2a. Os parâmetros já foram inseridos e são adequados. 

 .1: O usuário mantém os parâmetros como estão. 

Caso de uso: 

Ajustar 

modelo 

Resumo O usuário realiza simulações para verificar se o modelo está correto. 

Pré-condição O diagrama do modelo deve estar desenhado na tela. 

Pós-condição O diagrama está correto e salvo. 

Sequência para 

cenário de sucesso 

1. O usuário edita as equações e insere restrições no modelo 

matemático gerado pelo programa. 

2. O usuário edita a lógica de simulação das equações. 

3. O usuário faz modificações no desenho do modelo, se 

necessário. 

4. O usuário salva o modelo. 

Caso de uso: 

Verificar 

modelo 

Resumo O usuário realiza simulações para verificar se o modelo está correto. 

Pré-condição O diagrama do modelo deve estar desenhado na tela. 

Pós-condição O diagrama está correto e salvo. 

Sequência para 

cenário de sucesso 

1. O usuário simula o modelo e verifica os resultados gráficos. 

2. O usuário simula o modelo algumas vezes, variando parâmetros 
para verificar se o comportamento está de acordo com o 

esperado. 

3. O usuário faz modificações no desenho do modelo 

4. O usuário ajusta o modelo. 

5. O usuário salva o modelo em sua forma final. 

Alternativas 

3a. O diagrama está correto. 

  .1: O usuário mantém o desenho do modelo. 

3a. O modelo matemático está correto. 

 .1: O usuário mantém as equações como estão. 

Caso de uso: 

Validar 

modelo 

Resumo 
O usuário utiliza outro conjunto de dados experimentais para 

verificar se o modelo continua com os resultados corretos. 

Pré-condição O diagrama do modelo deve estar desenhado na tela e ter parâmetros 

corretos salvos. 

Pós-condição O diagrama está validado e salvo. 

Sequência para 
cenário de sucesso 

1. O usuário insere novo conjunto de dados experimentais relativos 

às fontes. 

2. O usuário verifica o modelo, observando se as respostas dos 

estoques estão de acordo com os dados experimentais e de 

entrada (valores das fontes e novos parâmetros relativos a valores 

iniciais e totais). 
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8.2. Janelas de edição de parâmetros dos minimodelos apresentados na Seção 5.4 

 

Figura 42 – Informações de simulação do minimodelo TANK. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Figura 43 – Informações de simulação do minimodelo SLOWREN. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Figura 44 – Informações de simulação do minimodelo RENEW. 

Fonte: elaboração própria. 
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Figura 45 – Informações de simulação do minimodelo NETPROD. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Figura 46 – Informações de simulação do minimodelo FIRE. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Figura 47 – Informações de simulação do minimodelo DESTRUCT. 

Fonte: elaboração própria. 
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Figura 48 – Informações de simulação do minimodelo CLIMAX. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Figura 49 – Informações de simulação do minimodelo NUTRSPEC. 

Fonte: elaboração própria. 
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Figura 50 – Informações de simulação do minimodelo ECONP&C. 

Fonte: elaboração própria. 
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9. ANEXOS 

9.1. Desenvolvimento Ágil de Software 

 Manifesto Ágil (BECK et al., 2001, apud AGILE ALLIANCE, 2015a) 

• Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas; 

• Software funcional mais que documentação abrangente; 

• Colaboração do cliente mais que negociação de contratos; 

• Responder a mudanças mais que seguir um plano. 

 Princípios Ágeis (BECK et al., 2001, apud AGILE ALLIANCE, 2015b) 

• Garantir a satisfação do consumidor entregando rapidamente e continuamente 

software funcionais; 

• Até mesmo mudanças tardias de escopo no projeto são bem-vindas para garantir 

a vantagem competitiva do cliente; 

• Software funcionais são entregues frequentemente (semanas, ao invés de meses); 

• Cooperação diária entre pessoas que entendem do 'negócio' e desenvolvedores; 

• Projetos surgem através de indivíduos motivados, entre os quais existe relação 

de confiança; 

• A maneira mais eficiente e efetiva de transmitir informações é conversas cara a 

cara; 

• Software funcionais são a principal medida de progresso do projeto; 

• Processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, 

desenvolvedores e usuários devem ser capazes para manter um ritmo constante 

indefinidamente; 

• Design do software deve prezar pela excelência técnica; 

• Simplicidade é essencial; 

• As melhores arquiteturas, requisitos e projetos emergem de equipes auto-

organizadas; 

• Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como para tornar-se mais eficaz, 

então sintoniza e ajusta seu comportamento apropriadamente. 




