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RESUMO

Os problemas ambientais elencados pelos diversos estudiosos da moderna crise ambiental
têm origem difusa e baseada em aspectos de complexa mensuração, posto que podem decorrer da
própria ação da natureza,   desde as queimadas causadas pelos raios, as erupções vulcânicas,  os
terremotos, etc,  ocorrendo periodicamente e em ciclos iniciados muito antes da presença humana
no planeta. 

Porém, com o surgimento da civilização, começam os relatos da interferência humana nos
ciclos da terra;  pode-se, então, afirmar que, desconsiderando os eventos tidos como naturais, os
problemas ambientais surgem, também, a partir das relações dos seres humanos com o ambiente em
que vivem, o que confere à temática dos sistemas ambientais a complexidade e a diversidade de
questões  que  motivam universidades,  empresas  e  as  sociedades  de  um modo  geral  em todo o
mundo, por isso,  a modelagem ambiental torna-se uma importante ferramenta na análise de  dados
e  proposição  de  soluções  mitigadoras  destes  problemas  ambientais.  Desta  forma,  o  uso  das
geotecnologias, em conjunto com as modernas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs),
constituem importante ferramental de apoio ao trabalho especialista de modelagem e tratamento dos
dados. 

Neste sentido, é importante que surjam iniciativas metodológicas e técnicas que, de um lado,
amparem o volume e a complexidade inerentes ao tratamento dos dados ambientais e, de outro,
forneçam  ao  processo  de  modelagem  a  flexibilidade  e  robustez  necessárias  à  adequação  dos
modelos ambientais  à realidade de campo. Este trabalho considera a hipótese de que é possível
modelar fenômenos ambientais levando em conta sua complexidade, volume de dados, além de suas
características  espaço  temporais,  e,  ainda  assim,  realizar  ajustes  e  simulações  necessários  aos
modelos gerados de acordo com os métodos escolhidos por um dado especialista ou um conjunto de
especialistas.

Para isso utiliza-se a abordagem computacional no  tratamento das grandes bases de dados
espaciais,  técnicas  de Inteligência  Artificial  para  suporte  às  regras  e  correlações  dinâmicas  dos
possíveis modelos e a abordagem dos Mapas Mentais como interface entre a estrutura proposta e o
usuário  especialista.  Portanto,  uma  abordagem  metodológica  vinculada  a  uma  solução
computacional ora denominada de Mapas Mentais Dinâmicos.

Palavras-chave: 1. Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente.  2. Sistemas Ambientais.   3.
Mapas Mentais.  4. Sistemas especialistas;  5. Gestão do conhecimento.  6. Sistemas de apoio e
suporte à decisão.



ABSTRACT

Environmental problems listed by many researchers of modern environmental crisis have diffuse
sources and based on complex aspects of measurement ,  since it  may stem from the very nature of the
action , since the fires caused by lightning, volcanic eruptions , earthquakes , etc. . And recurring cycles
started long before the human presence on the planet .

However , with the emergence of civilization , beginning with the reports from human interference in
the cycles of the earth , one can then say that , disregarding the events taken as natural , environmental
problems also arise from the relations of humans with the environment in which live, which gives the theme
of environmental systems , the complexity and diversity of issues that motivate universities, companies and
societies in general around the world , with an important environmental modeling tool for analyzing data and
proposing  mitigation  solutions  of  these  environmental  problems.  Thus  ,  the  use  of  geotechnology  in
conjunction with modern Information and Communication Technologies ( ICTs ),  are important  tools to
support the work of expert modeling and data processing.

So, were not identified during this research , methodological and technical initiatives on one side the
volume and complexity of the environmental data and allow the other process modeling flexibility and sturdy
necessary for adjusting to the reality of the environmental field models . This paper considers the hypothesis
that it is possible to model environmental phenomena taking into account its complexity , data amount, as
well  as their  spatial  and temporal  characteristics ,  subject  to the necessary adjustments  to  the  model  to
environmental characteristics reality .

For this we use a computational  approach to the treatment of large spatial  databases ,  Artificial
Intelligence techniques to support the rules and dynamic correlations of possible models and approach of
Mind Maps as an interface between the proposed structure and the expert user. Therefore ,  an approach
linked to a computational solution sometimes named Dynamic Mind Maps.

Keywords:  1.Modelling in  Earth Sciences  and Environment;  2.Environmental  Systems;  3.Mind Maps;
4.computational expert system; 5.Knowledge management; 6.Decision Support System.
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1. INTRODUÇÃO

Sistemas ambientais são complexos, dinamicamente modificáveis e seus componentes

fortemente correlacionados; , desta forma, os modelos ambientais devem ser estruturados com

base em outros trabalhos e modelos, a fim de possibilitarem a cooperação entre diferentes

especialistas  e  serem passíveis  de generalização para outros  ecossistemas.  (JORGENSEN,

2002).

A  abordagem  tecnológica  da  modelagem  ambiental  requer  análise  apurada,

conhecimento profundo da realidade a ser estudada  e domínio das técnicas empregadas no

estudo.  Estes  elementos  ensejam,  por  si  só,  uma  ação  multidisciplinar  e  um  nível  de

instrumentação que agravam a complexidade da tarefa de modelagem dos sistemas ambientais

para além da natureza complexa destes sistemas.

É neste cenário de alta complexidade, grande volume de dados e urgência de ações,

tanto corretivas quanto preditivas, que surge a necessidade da criação de modelos ambientais

que permitam apresentar diagnósticos, prever eventos, simular fenômenos naturais e apontar

soluções para  problemas conhecidos ou dinamicamente manifestos. 

Entretanto, a criação de modelos, sejam matemáticos, computacionais, climatológicos

ou de qualquer outra natureza,  que deem conta das necessidades ora elencadas não é uma

tarefa trivial, pois exige  a utilização de ferramentas, metodologias e técnicas diversas, ou,

ainda, a sobreposição de modelos.

O que se percebe, mesmo que de forma empírica, é que, se por um lado a utilização

das  diversas  ferramentas  de  modelagem  existentes  no  mercado  e  no  estado  da  arte

potencializam a criação de modelos ambientais,  por outro,   podem acarretar   aumento  da

demanda do tempo de projeto ou, em suas etapas,  ter ênfase  nas ferramentas, obrigando a

adequação  do  conhecimento  especialista  ao  modelo,  e  não  o  contrário,  dentre  outros

problemas.

Neste  sentido,  a  utilização  de  sistemas  de  apoio  à  modelagem  do  conhecimento

especialista e dotados de recursos avançados no auxílio à análise e interpretação dos dados,

em muito  pode  ajudar  no  que  diz  respeito  às  tarefas  passiveis  de  ser  automatizadas  na

modelagem ambiental. Esta é, portanto, a abordagem trazida no escopo desta dissertação, ou

seja, a construção de uma metodologia focada na representação do conhecimento especialista

sobre os diversos temas da análise de sistemas ambientais. 
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Desta forma, a construção de um modelo metodológico, amparado por uma solução

computacional  que  se  utilize  tanto  de  modernas  geotecnologias  quanto  de  ferramentas

computacionais diversas, apresenta uma solução de contorno à problemática enunciada neste

trabalho, além de constituir-se em uma ferramenta de apoio ao pesquisador ao possibilitar o

reuso, a integração e o compartilhamento de modelos.

Entretanto, dois importantes elementos devem ser considerados como premissas neste

cenário de desenvolvimento proposto: o  grande volume de dados e a alta complexidade das

relações, regras e restrições inerentes aos dados ambientais. Para dar conta destes requisitos, a

proposta metodológica trazida no texto desta dissertação se apoia em duas bases tecnológicas,

a  saber:   de um lado a  abordagem dos Mapas Mentais  (BUZAN ,  2005) adaptada  a  um

conceito de modelagem dinâmica, formulado nesta pesquisa, construindo, assim, a abordagem

dos  Mapas  Mentais  Dinâmicos;   e,  do  outro,  os  modelos   computacionais  existentes  no

domínio  dos  chamados  Sistemas  Especialistas  (SE)   que,  por  sua  vez,  podem  ser

potencializados  por   algoritmos  e  técnicas  propostos  na  abordagem  computacional  da

Inteligência Artificial  (IA),  especificamente  as relativas  às Linguagens Formais Nebulosas

(LFN) e Redes Neurais Simbólicas (RNS) (REZENDE, 2003).

Essas premissas são importantes no processamento de dados ambientais, uma vez que

as  estruturas  de  dados  presentes  em  mapas,  cartas  e  imagens  de  sensoriamento  remoto

demandam  muito  espaço  de  armazenamento,  suas  relações  numéricas  são  expressas  em

operações  de  ponto  flutuante  e  variam  em  função  do  tempo  e  espaço,  tornando  alguns

cruzamentos e algumas tabulações praticamente impossíveis de serem realizados utilizando

aplicativos comuns. 

Segundo Kasperbauer et. al (2013), um mapa mental é um diagrama utilizado para a

organização  e  gestão  de  ideias.  Pode  ser  utilizado  como  uma  poderosa  ferramenta  de

aprendizado,  memorização  e  organização  de  informações.  Este  potencial  uso  dos  mapas

mentais é o que se persegue nos objetivos deste trabalho enquanto solução para a criação do

sistema de regras anteriormente citado.

Para  a  criação  de  um  sistema  de  regras  baseado  em  conhecimento  especialista,

primeiro, deve-se compreender a complexidade dos conceitos inerentes ao ramo de atividade

do especialista em questão, a fim de gerar modelos matemáticos e computacionais passíveis

de ser informatizados e inseridos em um banco de dados (FLORES, 2003). 

 A  abordagem  ideal  é  a  combinação  de  técnicas  automatizadas  de  análise  e

interpretação dos dados com a habilidade humana de inferência sobre os mesmos. Por fim, a
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integração de um modelo de banco de dados onde tanto os algoritmos  quanto as regras e as

variáveis identificadas pelo especialista possam ser armazenadas e ajustadas continuamente.

Esta solução possibilita, ainda, o refinamento  tanto dos algoritmos quanto dos dados

e do próprio modelo;  estas são,  pois,  características  tipicamente  encontradas  em Sistemas

Especialistas baseados em técnicas de Inteligência Artificial  (ROCHA, 1992).

Importa considerar, entretanto, que o grande volume de dados aliada a complexidade

das estruturas necessárias à representação dos Mapas Mentais como aqui propostos, podem

demandar  capacidade  de  armazenamento,   processamento  de  dados  e  memórias  não

disponíveis em computadores comuns, normalmente encontrados no mercado e amplamente

utilizado em instituições de pesquisa. 

1.1 Motivação

Mapas  Mentais  são  estruturas  gráficas  livres,  normalmente  apresentadas  como

conexões arco/nó (KASPERBAUER, 2013). Por definição são estáticos por não se destinarem

a representar os vínculos dinâmicos ali constituídos (BUZAN, 2005). Esta característica dos

mapas  mentais  fornece  ao  presente  trabalho  um  caráter  inovador  ao  propor  que  essas

estruturas gráficas levem em conta as relações espaço-temporais e os elementos de interação

com o usuário especialista no manuseio do conteúdo graficamente representado, dando aos

mapas  mentais  uma  característica  de  dinamismo  e  sofisticação  aqui  chamada  de  Mapas

Mentais Dinâmicos.

Por  outro  lado,  até  o  presente  momento  não  se  encontrou,  na  literatura  nem  no

mercado,  abordagens  computacionais  destinadas  à  modelagem  de  sistemas  ambientais

utilizando Mapas Mentais;  tem-se,  desta  forma,  através  deste  trabalho,  uma alternativa  às

diversas  soluções  existentes  no  mercado  e  no  estado  da  arte  no  tocante  à   modelagem

ambiental. Considerando, inclusive, que a abordagem dos sistemas baseados na web, como a

que aqui é proposta, concentra diversas possibilidades de interação e compartilhamento de

recursos além de facilidades na manutenção e nas atualizações tecnológicas.
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1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

Desenvolver  uma metodologia  de modelagem atrelada  à  produção de um  software

denominado  effingere,  produto desta dissertação,  uma ferramenta computacional,  capaz de

persistir  geometrias,  dados e regras utilizando como interface Mapas Mentais  gerados em

meio  digital,   auxiliando,  desta  forma,  especialistas  e  pesquisadores  nas  atividades  de

modelagem ambiental.

1.2.2 Objetivos Específicos

 Desenvolver uma metodologia de modelagem com base na abordagem da modelagem

dinâmica  de  sistemas  proposta  por  Forrester  (1992)  e  dos  Sistemas  Especialistas,

através do uso de Mapas Mentais;

 Desenvolver o software  effingere, uma solução computacional capaz de suportar  o

processamento e  manipulação do grande volume de dados inerente  à  temática  dos

sistemas ambientais;

 Implementar uma camada de persistência para os modelos, regras e dados em uma

base de dados específica de acordo com as especificações da Comissão Nacional de

Cartografia -  CONCAR.

1.3 Procedimentos metodológicos

Apresentam-se, a seguir, os passos metodológicos utilizados no desenvolvimento desta

pesquisa,  bem como os elementos  que estruturam a proposta  trazida  nos  objetivos   desta

dissertação e detalhada, posteriormente, nos capítulos que a compõem. A figura 01 apresenta a

estrutura dos procedimentos metodológicos.
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Figura 01: Fluxograma dos procedimentos metodológicos

Fonte: Elaborada pelo autor.

1.3.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

Nesta etapa,   concentram-se as atividades  relativas  à  revisão de literatura sobre as

abordagens norteadoras do trabalho, como: Modelagem Dinâmica de Sistemas, Modelagem

Ambiental,  Sistemas  Especialistas,  Mapas  Mentais  e  Inteligência  Artificial,  bem como  o

aprofundamento  das  premissas  presentes  nas  especificações  da  Comissão  Nacional  de

Cartografia (CONCAR), utilizadas neste trabalho para a concepção da infraestrutura de dados

espaciais dentro dos padrões de interoperabilidade perseguidos por produtores e consumidores

de dados geográficas no âmbito do território nacional.

1.3.2 MAPAS MENTAIS DINÂMICOS

Nesta etapa, encontra-se todo o desenvolvimento conceitual da abordagem de mapas

mentais  dinâmicos  trazidos  na  dissertação,  suas  premissas,  antecedentes  e,  ainda,  a

contribuição deste trabalho ao conceito tradicional de Mapas Mentais.
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Construção Conceitual 

A teoria dos Mapas Mentais foi apresentada, inicialmente, pelo psicólogo Tony Buzan,

na década de 1960, existindo relatos de sua utilização na educação, medicina, engenharias,

computação, terapias ocupacionais, etc. (BUZAN, 2005).

Uma vantagem do uso de Mapas Mentais é que ela pode ser elaborada por
várias  pessoas  conjuntamente,  desde  que  os  símbolos,  códigos  e  palavras-chave
sejam de conhecimento de  todos. Pois, em geral, os mapas mentais são diagramas
de  uso  pessoal,  já  que  contêm  símbolos  e  informações  dispostas  na  ordem  e
hierarquia  que o usuário faz  delas,  exceto quando sua arquitetura  é  previamente
comunicada. (KASPERBAUER , 2013 p. 03)

Estas características dos Mapas Mentais são desejadas no escopo deste trabalho por

atender  a  vários  requisitos  aqui  trazidos  como  importantes,  podendo  atuar  como  um

mecanismo de entrada e saída dos dados, interface entre o especialista e o Banco de Dados do

Conhecimento e, ainda, Memória de Trabalho, que é um dos componentes constituintes dos

Sistemas Especialistas.

Aplicações Ambientais 

O aspecto diagramático dos Mapas Mentais potencializa seu uso como ferramenta de

modelagem conceitual  independente da área de aplicação,  uma vez que o pensamento do

especialista,  aqui  considerado  como  o  usuário  responsável  pela  modelagem,  pode  ser

expressado de forma livre e estruturado de várias maneiras através da representação arco/nó

característica  deste  tipo de diagramação.  Em relação à modelagem conceitual  de sistemas

ambientais, essa característica é um fator importante, vez que vários elementos e estruturas

inerentes  à  dinâmica  ambiental  têm  representação  não  linear,  com  pouco  ou  nenhuma

similaridade entre si, dependendo de uma diversidade de artefatos que a representem de forma

correta.

Desta  forma,  o  que  se  espera,  é  que  a  utilização  de  modelos  no  planejamento

ambiental e nos processos de tomada de decisão,  possuam uma abordagem integradora entre

os  sistemas,  sejam  ambientais  ou  econômicos,  que  ajudem  a  destacar  a  relevância  dos

recursos  naturais,  permitam  a  construção  de  indicadores  de  sustentabilidade  ambiental  e

variáveis  socioeconômicas  e  permitam  ainda  a  elaboração  de  cenários  alternativos.

(CHRISTOFOLETTI, 199)
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Construção do modelo de interação com o usuário especialista

É necessário que o mecanismo construído suporte a montagem de temas e cenários

propostos nas categorias de dados existentes na solução aqui apresentada, como, por exemplo,

hidrografia,  vegetação,  sistemas  de  transporte,  dentre  outros.  Propondo,  ainda,  uma

metodologia de interação para inserção dos dados de estudo e alimentação do modelo junto ao

usuário  especialista  e  criador  dos  Mapas  Mentais  que  constituirão  em  si  a  modelagem

conceitual proposta. 

Esta etapa foi dedicada à construção da metodologia dos artefatos de entrada e saída

sendo  construídas,  inclusive,  as  interfaces  da  aplicação  para   uso  do  especialista   cujo

conhecimento deseja-se modelar, bem como uma base de dados onde o conhecimento de cada

especialista possa ser armazenado de forma compartilhada, sem o risco de sobreposições e

perdas, permitindo, desta forma, a realização da codificação do conhecimento utilizando um

método interativo.

As  premissas  utilizadas  para  o  desenvolvimento  da  metodologia  de  modelagem
presente  nesta  dissertação  baseiam-se  no  esquema  proposto  por  Forrester  (1992)  para   a
concepção de modelos para tomadas de decisão,  onde destaca-se a estrutura seguinte:

 A  utilização  de  diferentes  fontes  de  informação:  essas  fontes,  por  sua  vez,

classificam-se basicamente  em três  tipos:   dados mentais,   dados escritos  e  dados

numéricos.

 Definição da natureza do processo de decisão: controle de mudanças, sejam naturais

ou físicas, controle do fluxo de níveis para modelos hierárquicos , controle de fluxos

contínuos para processos circulares.

 Definição das estruturas de decisões explícitas e implícitas: quando resultantes do

estado do sistema ou por ações conscientes das pessoas envolvidas no processo.

 Definição das  políticas  e  regras: entende-se  por  política  as  diferentes  formas  de

interação entre  os processos  decisórios,  e  como regras os limites  e  restrições  para

execução dos processos.

 A utilização de mecanismos de feedback para o controle da gestão e das políticas:

entender a informação como ponto de decisão e ação de partida e seus consequentes

modos de validação e retroalimentação.
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 Definição  de  mecanismos  de  confiabilidade  da  informação:   estes  mecanismos

devem se basear em três categorias de informações mentais:  1. Observações sobre a

estrutura, políticas e regras,   2. Previsões e inferências sobre o comportamento do

sistema, 3. Análise de comportamentos anteriormente observados.

Implementação do ambiente effingere.

Nesta  etapa,  foi  construída  uma  série  de  mecanismos  que  estruturam  a  solução

computacional  proposta  na  dissertação,  além  de  um  conjunto  de  artefatos  baseados  na

abordagem das ferramentas ETL, do inglês  Extract, Transform and  Load,  trata-se de um

mecanismo  que permite extrair dados de vários meios heterogêneos, ou de bancos de dados, e

colocá-los em um formato aceitável por um SIG ou um banco de dados espacial. 

O software foi totalmente concebido e desenvolvido como um produto da dissertação

em acordo com os  objetivos  perseguidos  na pesquisa,  como uma forma de dar suporte  e

permitir a validação dos aspectos metodológicos propostos neste trabalho,  constituindo-se,

portanto,  em  um  subproduto,  importante  elemento  de  autoria  e  contribuição  para  a

continuidade da pesquisa.

1.3.3 BANCO DE DADOS DO CONHECIMENTO ESPECIALISTA

A abordagem da modelagem computacional trazida no presente trabalho se baseia no

conceito dos Bancos de Dados do conhecimento Especialista (BDCE) (ROCHA, 1992),  o

qual  pode  ser  definido  como  um  conjunto  de  modelos  computacionais  composto  por

entidades, relacionamentos e regras que permitem representar o conhecimento humano sobre

determinado fenômeno ou processo, a fim de dotar sistemas robóticos e computacionais de

mecanismos  de  inteligência  artificial.  (SCHINTTMAN  ,  2005).  A figura  02  apresenta  o

modelo computacional BDCE implementado neste trabalho.
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Figura 02: Modelo Computacional BCDE utilizado.  

Fonte: Elaborada pelo autor.

1.3.4 MODELO DE IMPLEMENTAÇÃO, VALIDAÇÃO E TESTES.

Nesta  etapa,  foi  utilizada  a  metodologia  para  a modelagem do conhecimento  especialista

sobre monitoramento e repressão a crimes ambientais na Companhia de Polícia de Proteção

Ambiental (COPPA). 

Entrevista e levantamento de requisitos junto ao usuário especialista

O modelo a ser gerado tem como base o banco de dados de ocorrências e chamados

registrados na COPPA, na cidade de Salvador e sua Região  Metropolitana (RMS).  Este

banco de dados foi produzido através da digitalização das fichas das ocorrências fornecidas

pela COPPA nos anos de 2011 a 2013. Os dados encontram-se armazenados em um SIG-WEB

produzido  no  âmbito  do  projeto  Sistema  de  Informações  Geográficas  Aplicado  ao

Policiamento  Ambiental  (SIGAPA),  executado  pela  Universidade  Católica  do  Salvador

(UCSal) em parceria  com a COPPA, financiado pela  Fundação de Amparo à Pesquisa do

Estado da Bahia (FAPESB).
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1.4 Estrutura da dissertação

A  dissertação  está  estruturada  em  5  (cinco)  capítulos  distribuídos  de  modo  a

fundamentar as teorias levantadas no escopo desta pesquisa.    O primeiro  capítulo é o espaço

onde estão apresentados os conceitos introdutórios  que fundamentam o trabalho, bem como

as  principais  abordagens  teórico-metodológicas.  No  segundo  capítulo,  introduz-se  o

referencial  teórico  defendido  nessa  dissertação,  o  conceito  de  modelagem  perseguido  na

proposta  e as abordagens computacionais necessárias ao desenvolvimento da solução trazida

nos objetivos desta pesquisa. O terceiro capítulo apresenta-se  em forma de artigo intitulado:

Mapas Mentais Dinâmicos e modelagem ambiental – Uma abordagem metodológica,  Onde

está  publicado o conceito de dinamismo espaço-temporal aplicado ao conceito clássico de

mapas mentais, além de apresentar o software effingere de autoria própria e subproduto deste

trabalho.  No quarto capítulo,  apresenta-se o artigo intitulado:   Mapas Mentais  Dinâmicos

como suporte  à  decisão  na  análise  de  ocorrências  na  Companhia  de  Polícia  de  Proteção

Ambiental (COPPA) - Estudo de Caso,  que discute o modelo gerado a partir do conhecimento

especialista  como  elemento  de  validação  da  metodologia  e  da  ferramenta  computacional

desenvolvida  neste  trabalho.  No  último  capítulo,  têm-se  a  discussão  sobre  os  resultados

obtidos, limitações e sugestões de evolução deste trabalho de pesquisa.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1  Sistemas Ambientais

A  urgência  no  enfrentamento  de  questões  ambientais  complexas,  a  exemplo  da

qualidade do ar e da água, uso e ocupação do solo, estudo do comportamento de reservatórios,

preservação da biodiversidade, dentre outras, tem motivado pesquisadores e governos em todo

o mundo. Entretanto, analisar as várias questões ambientais, no intuito de conhecer, delimitar,

sistematizar  e  propor  soluções  aos  problemas  existentes  não  é  algo  trivial,  por  conta  da

dinâmica que a temática cogita.

Neste  contexto,  o  campo das  Ciências  Ambientais  propõe,  de  modo  inter,  trans  e

multidisciplinar, buscar auxílio em diversos ramos do conhecimento, a exemplo da biologia,

da geografia e da física,  além da sociologia,  da economia e política, integrando, assim, áreas

diversas tanto das ciências naturais quanto sociais e fundamentando sua atuação com base no

estudo das interações dos seres vivos entre si e com o meio.

Esta visão sistêmica e integradora  do ambiente e da natureza  no conjunto de suas

relações nos remete ao conceito de sistema originado  nos  anos 1920 e proposto  por Ludwig

Von  Bertalanffy nos  anos  seguintes,  o  qual  concebe  o  sistema  como  um  conjunto   de

componentes integrados, que guardam relações entre si, sendo que essas relações podem se

estabelecer de forma dinâmica,  criando um modelo de cooperação para realização de uma

atividade ou, ainda, um agrupamento delas para atingir um objetivo comum. O sistema assim

concebido é capaz de operar sobre um conjunto de entradas e gerar saídas que resultam na

transformação de energia e matéria recebidas como entrada (BRAUCKMANN, 2000).

2.2  Dinâmica dos Sistemas Ambientais

Segundo Pouvreau  (2013), de acordo com a teoria de sistemas, o todo é maior que a

soma de suas partes, de modo que não se pode entender organismos vivos em toda a sua

complexidade estudando seus órgãos, células e propriedades físico-químicas individualmente,

antes,  deve-se focar no estudo do conjunto levando em conta o caráter  dinâmico de suas

relações  e  correlações.  Entretanto,   algumas  correntes  teóricas  ligadas  ao  estudo  do

comportamento dos sistemas afirmam existirem características e comportamentos do todo que

não  refletem,  necessariamente,  as  características  e  o  comportamento  dos  seus  elementos

componentes,  recorrendo à abordagem da Dinâmica de Sistemas no intuito  de entender  a
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complexidade que lhe  é subjacente e no que tange as relações do sistema como um todo e

suas partes.

A Dinâmica de Sistemas, surge, então, como um ramo originado na teoria clássica dos

sistemas para enfrentamento  dos aspectos  mais complexos,  que envolvem as relações  dos

sistemas entre si (inter-sistemas) e de um dado sistema em particular com seus componentes

(intra-sistemas)  (ENVER  et  al,  1989).  Essa  abordagem  constitui,  assim,  um  ferramental

importante  para  a  compreensão  da  complexidade  dos  sistemas  em  termos  de  suas

propriedades,  comportamentos  e  de  sua  natureza  espaço-temporal.  De  acordo  com  essa

abordagem,  os  sistemas  podem interagir  entre  si  em ciclos,  independente  de  suas  partes

componentes  em um processo  não linear  de  retroalimentação;   isso  permite,  inclusive,  o

desenvolvimento  de  metodologias  e  técnicas  de  modelagem  e  simulação  de  processos

sistêmicos que ajudam a esclarecer aspectos aparentemente dispersos da natureza dos sistemas

(BROWN, 2001).

Segundo  Crépin   et  al.  (2011) e  com base  neste  conceito,  podemos  afirmar  que

Sistemas  Ambientais  são  essencialmente  dinâmicos  visto  que  suas  propriedades  e  seus

comportamentos alteram-se em função do tempo e do espaço. Para Saravanan  (2005) todo ser

vivo, independente de sua forma ou tamanho, depende do ambiente para a sua existência e

também compete  com outros seres  vivos para a  obtenção dos  elementos  essenciais  à sua

sobrevivência. Estes seres formam grupos com certa similaridade de características que os

identificam;  os diferentes grupos, por sua vez, oriundos de diferentes classes competem entre

si pela sobrevivência do grupo, e, assim, estabelece-se a complexidade da dinâmica das inter-

relações entre os organismos que são a base dos estudos dos Sistemas Ambientais. A figura 03

mostra um exemplo da dinâmica relacional dos componentes ambientais, o que nos ajuda a

entender  a  natureza  complexa  das  questões  intrínsecas  a  essas  relações,  exigindo

investigações  mais  profundas  e  usando  métodos  não  lineares  e  estáticos,  a  exemplo  da

modelagem assistida por computador. 
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Figura 03:  Componentes dos Sistemas Ambientais. 

Fonte: Adaptada de SARAVANAN (2005)

2.3  A abordagem relacional entre sistemas e modelos

Modelos são formas de representação conceitual do conhecimento humano acerca de

determinado objeto ou fenômeno, constituem instrumentos que ajudam a explicar relações,

diagnosticar problemas ou, ainda, prever soluções em cenários de incerteza. Segundo Rennó

(2012),  um  modelo  pode  ser  utilizado  para  explicitar  hipóteses,  avaliar  diferentes

combinações  de  eventos  ou  simular  condições  inexistentes  ou  muito  raras,  sendo  que  o

modelo  ideal  deve  explicar  observações  passadas,  predizer  observações  futuras,  ser

generalizável, fácil de usar, ser simples e capaz de estimar o grau de confiança dos resultados.

Segundo  Laake  (2011),  quando  se  estuda  aspectos  quantitativos  complexos  de

componentes de sistemas ambientais, como a forma da superfície da terra, por exemplo, tem-

se o distanciamento da abordagem linear simplificada da teoria dos sistemas, quando se leva

em consideração,  por  exemplo,  a  ligação  da  superfície  com as  camadas  de  rocha  e  suas

deformações  por  processos  tectônicos.  Pode-se  notar,  com  frequência,  a  existência  de

correlação entre as formas e estruturas na superfície e no subsolo. Essa premissa nos leva a

crer  que  é  possível,  a  partir  do  mapeamento  das  características  da  superfície,  inferir   as

características do subsolo. 
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Se usarmos a abordagem proposta pela teoria da Dinâmica de Sistemas, poderemos

explicar  a  estrutura  da  subsuperfície  com base  na  forma  e  na  estrutura  da  superfície,  se

considerarmos  que  a  forma  da  superfície  depende  da  topografia,  inclinação  do  terreno  e

demais  componentes  geomorfológicos.  Desta  forma,  ao  utilizarmos  elementos  conhecidos

sobre  o  objeto  de  estudo  em  questão,  que  é  a  superfície  terrestre,  para  explicar  o

comportamento  ou  características  desconhecidas,  a  exemplo  do  subsolo,  estaremos

construindo desta forma, um modelo geomorfológico estático do conhecimento sobre a terra e

sua subsuperfície. Se existir, inclusive, informação disponível sobre a mudança de elevação

ao longo do tempo, então, poderemos propor um modelo geomorfológico dinâmico. A figura

04 adaptada de Laake  (2011) apresenta um exemplo de modelo geológico com base nas

premissas anteriormente citadas.

Figura 04:  Exemplo de modelo geológico estático x dinâmico. 

Fonte: Adaptada de LAAKE (2011)

O conceito de modelagem está presente em vários ramos do conhecimento humano e é

usado de maneira similar para descrever processos e métodos de representação que apoiam

especialistas no desenvolvimento das atividades em suas áreas de interesse.  Estudiosos da

área ambiental em todo o mundo tem se utilizado de modelos matemáticos  e computacionais

com o objetivo de produzir, a partir deles, modelos ambientais para diversas áreas de estudo

da natureza. Desta forma, a modelagem de sistemas ambientais pode ser entendida como o

processo de representação  de  objetos  e  fenômenos  ambientais  a  partir  do estudo de  suas

propriedades, comportamentos e relações. Esse conceito de modelagem ambiental baseia-se,

ainda, em vários outros conceitos de modelagem para a produção de seus modelos. 

Segundo Christofoletti (1999), A relação entre sistemas e modelos perpassa uma série

de  abordagens  tanto  reducionistas  quanto  holísticas  e  estão  correlacionadas  com  as
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concepções  de  mundo,  as  noções  de  unidade,  totalidade  e  complexidade  e  fortemente

dependentes  de  definições  tipológicas  que  ajudam  a  caracterizar  e  descrever  os  modelos

elaborados, estes modelos, enquanto forma de representação da realidade se apresentam de

forma material ou simbólica e se categorizam de forma estrutural ou relacional. A figura 05,

apresenta um quadro classificatório dos modelos em função de sua categorização.

Para o autor, a categoria relacional é determinante para o correto enquadramento das

perspectivas funcional e conceitual e ajudam a entender a interdependência existente entre os

fatores e processos, seja no plano material focando aspectos físicos e limites impostos pela

realidade, seja no campo da abstração como uma abordagem mais conceitual. 

A  categoria  estrutural  por  sua  vez,  diz  respeito  à  construção  e  composição  de

elementos que descrevem o modelo como objetos e ações, Objetos são entidades estáticas de

representação simbólica, como a planta de um edifício ou a maquete de um parque industrial.

As  ações  dizem respeito  à  dinâmica  da  natureza  dos  elementos  e  estão  relacionadas  aos

aspectos espaço temporais.

A abordagem  sistêmica  torna-se  fundamental  para  orientar  os  procedimentos  da

modelagem sobre sistemas ambientais. Por outro lado, a questão relacionada com

tipologia  de  modelos  possui  significância  genérica  para  conhecer  as  proposições

realizadas  e  analogias,  assim  como  referências  para  novas  iniciativas.

(CHRISTOFOLETTI, 1999, p. 18)

Figura 05: Quadro classificatório dos modelos. 

Fonte: Adaptada de CHRISTOFOLETTI (1999) 
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A Modelagem de Sistemas Ambientais, compreende ainda, um conjunto de processos

e estruturas de dados, que  são compostos por uma série de etapas que envolvem a construção

de  cenários  ambientais  em  meio  computacional,  aplicação  de  equações  matemáticas,  de

teorias empíricas e conceituais, que fundamentam fenômenos ambientais de interesse diverso

para elaboração de diagnósticos e prognósticos que forneçam a possibilidade de dimensionar

estruturas e gerenciar o ambiente de modo sustentável. 

Para  Michaud   (2006),   modelos  baseados  em  conhecimento  são  mais  do  que

mecanismos de representação do que se sabe sobre a realidade, antes,  encerram uma série de

funções com duplo objetivo:  de um lado podem ajudar a entender a realidade a partir do

conhecimento que se tem do passado e do presente, e, de outro lado, permitem criar cenários

que descrevam a realidade futura ou a que se deseja projetar.  A figura 06 mostra a dupla

função do conhecimento e dos modelos baseada nesta premissa.

Figura 06:  dupla função do conhecimento e dos modelos. 

Fonte: Adaptada de MICHAUD (2006) 

2.4 Sistemas Especialistas

Sistemas Especialistas  (SE) são sistemas computacionais  dotados da capacidade de

reproduzir e aplicar o conhecimento de um especialista humano sobre um determinado tema

ou domínio, a fim de resolver questões ou apresentar alternativas de resolução em cenários

considerados complexos (REZENDE , 2003).

Um Sistema Especialista se divide em duas palavras, que são Sistema - "Conjunto de
elementos, materiais ou ideais, entre os quais se possa encontrar ou definir alguma
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relação" e Especialista - "Pessoa que se consagra com particular interesse e cuidado
a certo estudo. Conhecedor, perito", sendo uma classe de programa de computador
desenvolvido por pesquisadores  de  Inteligência  artificial  durante os  anos  1970 e
aplicado  comercialmente  durante  os  anos  1980.  Em  síntese,  são  programas
constituídos por uma série de regras  (as vezes  também heurísticas)  que analisam
informações  (normalmente fornecidas  pelo usuário do sistema) sobre uma classe
específica ou domínio de problema.  (FLORES, 2003, p. 8)

A utilização de sistemas especialistas na modelagem ambiental é um assunto que tem

despertado interesse de vários grupos de pesquisa em todo o mundo, dado as vantagens desta

abordagem na análise e resolução de problemas ambientais complexos, sobretudo em cenários

recorrentes dentro da temática ambiental, como destaca  Mendes (2013):

 Quando  a  solução  do  problema  necessita  de  inferências,  inputs e  ajustes  do

especialista responsável pelo processamento;

 Quando a quantidade de variáveis correlacionadas for maior que a capacidade humana

de rastreá-las ou de compreender suas correlações;

 Sempre que a diagramação ou a confecção de algorítimos não sejam suficientes para a

descrição de um problema;

 Sempre que o volume de processamento necessário para a resolução do problema não

seja conveniente às exigências do modelo;

 Quando  for  necessário  preservar  e  transmitir  o  conhecimento  de  um  especialista

humano  em  uma  determinada  área.  Segundo  Morales  (1997),  Rezende  (2003)  e

Mendes (2013),  os Sistemas Especialistas possuem uma estrutura básica composta

por:

1. Base de Conhecimento;

2. Mecanismo de Inferências;

3. Memória de Trabalho.

Sendo que a Base de Conhecimento (BC) é o elemento que armazena o conhecimento

abstrato. Normalmente, a BC é conhecida como base de regras onde o conhecimento abstrato

é armazenado em um conjunto de regras de produção do tipo: Se (situação) Então (conclusão

ou ação). (MORALES , 1997).

O Banco de Dados do Conhecimento Especialista aqui proposto,  além das regras de

modelo  fornecidas  pelo  especialista  em  questão,  prevê  a  inclusão  do  modelo  de  dados

especificado  pela  Comissão  Nacional  de  Cartografia  –  CONCAR,  responsável  pela
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coordenação e gestão da  Infraestrutura Nacional  dos Dados Espaciais  (INDE) no âmbito

nacional (BRASIL, 2011).

A CONCAR possui uma especificação das informações geográficas, com o estudo do

modelo conceitual  para dados geográficos OMT-G e Unified Modeling Language (UML),

organizada em Diagrama de Classes (DC) e Relação de Classes e Objetos (RCO), distribuída

em categorias que facilitam a carga, extração e consulta dos dados pelos diversos usuários,

sejam  produtores ou consumidores (CONCAR, 2013).

Dentre os objetivos deste modelo,  destaca-se a promoção do compartilhamento,  da

disseminação e interoperabilidade dos dados espaciais produzidos no Brasil. Para tanto, esta

especificação é dividida nas seguintes categorias, conforme mostra a figura 07.

Figura 07: Categorias das informações geográficas.

Fonte:  CONCAR (2013)

 Hidrografia - Categoria que representa o conjunto das águas interiores e oceânicas da

superfície  terrestre,  bem  como  elementos,  naturais  ou  artificiais,  emersos  ou

submersos, contidos nesse ambiente.

 Relevo - Categoria que representa a forma da superfície da Terra e do fundo das águas

tratando, também, os materiais expostos, com exceção da cobertura vegetal.

 Vegetação - Categoria que representa, em caráter geral, os diversos tipos de vegetação

natural e cultivada.
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 Sistema de Transportes -  Categoria que agrupa o conjunto de sistemas destinados ao

transporte e deslocamento de carga e passageiros, bem como as estruturas de suporte

ligadas a estas atividades.

 Energia  e  Comunicações -  Categoria  que  representa  as  estruturas  associadas  à

geração, transmissão e distribuição de energia, bem como as de comunicação.

 Abastecimento de Água e Saneamento Básico - Categoria que agrupa o conjunto de

estruturas associadas à captação, ao armazenamento, ao tratamento e à distribuição de

água, bem como as relativas ao saneamento básico.

 Educação e Cultura - Categoria que representa as áreas e as edificações associadas à

educação e ao esporte, à cultura e ao lazer.

 Estrutura Econômica - Categoria que representa as áreas e as edificações onde são

realizadas  atividades  para  produção de  bens  e  serviços  que,  em geral,  apresentam

resultado econômico.

 Localidade - Categoria que representa os diversos tipos de concentração de habitações

humanas.

 Pontos de Referência - Categoria que agrupa as classes de elementos que servem

como  referência  a  medições  em  relação  a  superfície  da  Terra  ou  de  fenômenos

naturais.

 Limites -  Categoria  que representa os distintos níveis político-administrativos  e as

áreas  especiais;  áreas  de  planejamento  operacional,  áreas  particulares  (não

classificadas  nas  demais  categorias),  bem  como  os  elementos  que  delimitam

materialmente estas linhas no terreno.

 Administração Pública - Categoria que representa as áreas e as edificações onde são

realizadas as atividades inerentes ao poder público.

 Saúde e Serviço Social - Categoria que representa as áreas e as edificações relativas

ao serviço social e à saúde.

O conjunto das especificações propostas pela CONCAR é utilizado neste trabalho para

modelar a estrutura do banco de dados físico, necessário para o armazenamento, a consulta e

recuperação dos dados pertinentes aos modelos gerados pelo usuário especialista. Estes dados,

uma  vez  inseridos  através  da  interface  dos  Mapas  Mentais,  ficam  armazenados  em  um

servidor de banco de dados mantido pelo sistema effingere,. 

Este servidor fornece informações aos vários componentes do sistema, permitindo que

rotinas diferentes tenham acesso ao mesmo conjunto de dados, independente do cenário, e até
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mesmo, do usuário que os criou. Essa característica potencializa a capacidade de integração

da  solução  com outras  aplicações  existentes  e,  ainda,  entre  os  diversos  especialistas  que

compartilham dados de um mesmo modelo ou de modelos  diversos entre si.  A figura 08,

apresenta um exemplo de modelo de dados de hidrografia baseado nas especificações técnicas

da CONCAR, o qual permite entender a forma de armazenamento dos dados e suas relações

entre  si,  os  demais  diagramas  do  modelo  encontram-se  relacionados  no  anexo  A desta

dissertação.

Figura 08: Exemplo de modelo de dados de hidrografia.

Fonte:  CONCAR (2013)
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Os tipos de dados possíveis de serem inseridos no sistema gerenciador de banco de

dados, são denominados primitivas, e dizem respeito a tipologia e a natureza da informação

que será armazenada. A figura 09 apresenta os tipos de primitiva de acordo com o modelo da

CONCAR.

Figura 09: Tipos de primitiva de dados.

Fonte:  CONCAR (2013)

Quanto ao Mecanismo de Inferências, também conhecido como Motor de Inferências,

busca-se um artefato tecnológico dotado de um poder de processamento que suporte o grande

volume  de  dados  necessários  à  maioria  dos  modelos  ambientais  e  que  também  tenha

flexibilidade  tal  que  permita  a  generalização,  o  compartilhamento  e  o  desenvolvimento

colaborativo enunciados nesta proposta. 

O  mecanismo  de  inferências  (MI)  é  o  processador  ou  interpretador  de
conhecimento, sendo considerado o coração do SE . Este é responsável por buscar,
selecionar  e  avaliar  as  regras  que foram pegas  na  base  de conhecimento.  A sua
principal função é combinar o conhecimento abstrato contido na base de regras, com
o  conhecimento  concreto  armazenado  na  base  de  fatos,  inferindo  conclusões  e
gerando novos fatos (MORALES, 1997).

Para tanto, será utilizada uma variante das RNS desenvolvida como uma Linguagem 

Formal Nebulosa (LFN), na expectativa de que esta dê conta de permitir a plena interação 

entre o especialista e o Banco de Dados do Conhecimento.

2.5 Linguagens Formais Clássicas e Nebulosas

Segundo Rebello (1997),  uma Linguagem Formal Nebulosa pode ser definida como 

aquela necessária para processar o conhecimento especializado que define uma aplicação. De 

acordo com este e outros autores, as sentenças desta Linguagem Formal Nebulosa são 

armazenadas na base de dados sob uma sintaxe de redes de conhecimento.
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Este conceito de redes de conhecimento formalizadas em linguagens, atende a uma

abordagem da IA conhecida como Redes Neurais Simbólicas (RNS), onde, de acordo com

este  paradigma,  o  conhecimento  se  materializa  entre  os  nós  de  uma  rede  em  um

comportamento  análogo  ao   do  cérebro  humano,  e  novos  conhecimentos  podem  ser

introduzidos  por  aprendizado  de  acordo  com  regras  no  modelo  punição/recompensa.

(ROCHA , 1992)

Uma vez definidas, tais redes permitem a representação do conhecimento específico e

a navegação entre os seus elementos através de uma simulação do raciocínio, utilizando, por

exemplo, a inteligência artificial. Dentro dessa premissa, foi desenvolvido o sistema KARDS,

um ambiente computacional implementado como uma LFN, que tem como objetivo ser um

ambiente de programação inteligente para processamento de agentes do conhecimento em

diversas áreas como engenharias, medicina, computação, etc. (REBELLO , 1997).

Várias implementações deste sistema KARDS foram desenvolvidas nas engenharias

elétrica, mecânica e de petróleo, apresentando resultados julgados como satisfatórios por seus

autores e usuários (CORREA , 2006). Entretanto, o modelo deste sistema prevê a utilização de

sentenças matemático/computacionais bem definidas e suas implementações mais populares

exigem  que  o  usuário  especialista  tenha  conhecimento  de  linguagens  computacionais  de

programação ou suporte técnico qualificado para tanto. 

O modelo que aqui se propõe é que um mecanismo de LFN possa ser implementado

em mais alto nível, desonerando o especialista da necessidade do conhecimento de linguagens

e técnicas de programação de computadores e da ausência de formalismos matemáticos e

computacionais, tornando, assim, o modelo mais acessível para outras áreas do conhecimento

não necessariamente ligadas diretamente à matemática ou a computação. 

A expectativa é que o uso dos Mapas Mentais atenda a estes requisitos, atuando ao

mesmo tempo como interface de entrada/saída de dados e Memória de Trabalho, segundo o

conceito de Sistemas Especialistas trazidos neste trabalho.

2.6 Mapas Mentais

Segundo BUZAN (2009), Mapas Mentais constituem um método para sistematizar,

organizar  e  priorizar  informações,  geralmente  utilizando  papel  usando  palavras-chave e

imagens-chave que desencadeiam lembranças  específicas  e  estimulam novas  reflexões   e

ideias. A estrutura de um Mapa Mental padrão pode ser descrita então como um conjunto de
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chaves,  palavras-chave e  imagens-chave,  responsáveis  por  descrever  tanto  o  conteúdo

quanto a forma de organização dos mapas mentais e possuem as seguintes características:

chaves: Funcionam como um mecanismo de ativação da memória e também uma forma de

associar dados constantes dos Mapas Mentais, o que nos permite a recuperação destes dados.

Exemplo: Numerar, itemizar, criar mnemônicos ou outra forma particular de identificação;

Palavras-chave:  Constituem uma forma de  referenciar  e  associar  o  conteúdo  dos  Mapas

Mentais,  permitem ainda  explicar  a  relação  existente  entre  nós  de  um mapa,  estabelecer

conceitos entre seus elementos, além de constituir uma forma de filtragem e classificação de

conteúdo, para o autor:

Palavras-chave  e  seus  contextos  são  ativadores

fundamentais da memória. E é sobretudo a rede dentro da

mente que nos ajuda a entender e interpretar a realidade.

Imagens-chave: Conceitualmente se assemelham às palavras-chave, sua característica gráfica

entretanto potencializam a memorização, a associação direta com outros elementos ainda de

facilitar a identificação e a abstração de elementos do Mapa Mental.

Dentre  as  vantagens  dos  Mapas  Mentais  enquanto  recurso  de  organização  mental

destacam-se:

 Melhoria da identificação da ideia central e maior clareza quanto a sua definição;

 Através da hierarquização ou da associação seja direta ou indireta pode-se visualizar a

importância de cada elemento componente do Mapa dentro de um cenário;

 Novos conceitos,  elementos  e ideias  podem ser  facilmente  acrescentados ao Mapa

inicial;

 O processo de criação do Mapa Mental por si só pode ser visto como um estimulador

de lembranças e de novas abordagens criativas.

Para Buzan, dentre outros autores, este modelo de Mapa Mental pode ser observado na

natureza quando contemplamos por exemplo as nervuras de uma folha ou os galhos e uma

árvore, o que nos permite associar e identificar vários elementos como composição celular e

estrutura orgânica da vegetação, isso nos permite com maior ou menor grau de dificuldade
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transpor conceitos reconhecidos por nós na natureza para modelos abstratos resultantes de um

processo de modelagem ambiental.  A figura 10 exemplifica um Mapa Mental que destaca um

conjunto de chaves, palavras e imagens de acordo com o conceito anteriormente citado.

Figura 10: Estrutura modelo de um Mapa Mental. 

Fonte: Adaptada de BUSKES e PACKU (2014)

Dentre as possíveis formas de representação do conhecimento em modelos ambientais,

destaca-se uma abordagem proposta por Christofoletti  (1999), onde o autor apresenta uma

proposta  básica  para  a  concepção  e  utilização  de  instrumentos  a  serem utilizados  para  a

construção de modelos:

 Uso do raciocínio  lógico,  como um mecanismo de  categorização,  identificação  de

componentes e escolha dos processos decisórios;

 Concepção de modelos escalares e análogos, como um contraponto à redução escalar

imposta  seja  por  restrições  técnicas  ou  estratégias  de  contingenciamento  dos

elementos do mundo real;

 Uso de formulações matemáticas, como uma alternativa ao tratamento de incertezas

ou de inconsistências trazidas nos dados disponíveis;

 Utilização  de  técnicas  de  análise  de sistemas  e  simulações  por  computador,  como

ferramenta de amparo aos modelos puramente verbalizados ou descritivos.



25

Percebe-se desta forma que  a estrutura dos Mapas Mentais anteriormente apresentada

nesta seção está em sintonia com o conceito de modelagem trazida por este e outros atores

como  Ford  (2014)  para  quem  as  funções  de  modelos  ambientais  como  os  de  mudança

climática, dizem respeito às contribuições trazidas por cada elemento do modelo em separado

e resultam em um cenário que descreve as várias interações e contribuições destes elementos

dentro do modelo,  de forma análoga às  conexões  presentes  no conceito  de Mapa Mental

discutido anteriormente. 

As diversas formas de representação possíveis de um fenômeno ou objeto de estudo

em ciências ambientais, dizem respeito aos aspectos que se deseja destacar em uma análise

específica,  de modo que a sistemática adotada na representação pode influenciar não só o

comportamento dos dados como induzir o especialista a conclusões equivocadas ao ainda à

limitações de abordagem (FORD, 2014).

O autor destaca que a correta sistematização do método de modelagem, é determinante

para que se tenha uma efetiva colaboração interdisciplinar entre especialistas de diferentes

áreas  de  conhecimento.  Neste  sentido,  possibilitar  a  criação  de  mecanismos  comuns  de

análise, métodos de intermediação compartilhados e padronização tanto da linguagem quanto

da forma de modelar é essencial para este modelo desejado de cooperação interdisciplinar, tais

elementos estão naturalmente presentes no conceito de Mapas Mentais aqui apresentados.  A

figura 11 mostra um exemplo de modelo de mudanças climáticas cuja estrutura remete ao

conceito de diagramação proposto pela abordagem dos Mapas Mentais.

Figura 11: Exemplo de modelo de representação baseado em Mapas Mentais.

Fonte:  Adaptada de FORD (2014)
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2.7  A complexidade dos modelos computacionais utilizados na modelagem ambiental

A principal limitação de um modelo escalar, dotado do nível de flexibilidade como   o

que aqui é proposto, é a capacidade computacional requerida, inicialmente desconhecida pelo

motor  de  inferências  do  sistema  e  que  pode  alcançar  níveis  altíssimos  em  termos  de

necessidade de processador e memória. Von Neumann (1966)  através do seu estudo sobre

autômatos celulares, apresenta importante contribuição para o campo da moderna ciência da

computação,  ao  propor  um  modelo  de  auto-reprodução   a  partir  de  uma  máquina  de

computação universal. Neste conceito, uma máquina de computação universal seria capaz de

simular e reproduzir a capacidade de processamento de qualquer outra máquina ou ainda um

conjunto delas. Essa abordagem teórica, do ponto de vista das aplicações interdisciplinares da

computação nos permite duas importantes inferências:

 A  possibilidade  de  estimar  a  complexidade  algorítmica  de  um  dado  modelo

computacional, seu tempo de processamento requerido para um determinado conjunto

de dados e ainda a natureza dos estados de máquina necessários para dar vazão a uma

demanda computacional específica.

 Simular  novas  máquinas  funcionais  tanto  em  termo  de  estrutura  quanto  de

configuração lógica, capaz de suportar um modelo computacional proposto.

Em um cenário de alta complexidade, onde não se pode prever a priori a quantidade de

recursos necessários para execução de um sistema computacional específico, como o proposto

neste trabalho, a abordagem de Von Neumann, se torna essencial, tanto do ponto de vista da

estimativa dos recursos necessários, quanto da escalabilidade do aparato computacional capaz

de suportar a carga computacional requerida no modelo.

É possível entender o processo de evolução de um sistema, de um indivíduo, ou de

uma  população,  sendo  esta  concebida  como  um  conjunto  de  indivíduos  de  um  sistema,

analisando o seu conjunto de estados dentro de uma grade regular de células, conectadas entre

si  através  de  regras  que  definem  seu  comportamento  e  sua  lógica  de  evolução  (VON

NEUMANN,  1966).  Este  conceito  está  presente  em  várias  abordagens  computacionais

modernas como da computação em grade Grid Computing dentre outras bases conceituais da

chamada supercomputação (PESAVENTO, 1996).

Este  último  autor  propõe  uma  implementação  computacional  da  teoria  de  Von

Neumann, factível de ser implementada em sistemas computacionais de escala, como uma



27

forma  de  estimar  a  complexidade  e  o  volume de  processamento,  a  fim de  subsidiar  um

modelo cooperação entre computadores em rede:

 Área de leitura circular (The Reading Loop Area) - Neste conceito, o conjunto das

informações  unitárias  (genéticas)  são  armazenadas  em uma  fila,  a  área  de  leitura

circular deve ser capaz de ler a informação genética armazenada na fitl, e, em seguida,

enviar os bits de informação recolhidos para a área de memória de forma circular,

promovendo desta  forma um ciclo de leitura  extensível,  que permite  ao construtor

tanto direcionar as ações do circuito quanto distinguir sobre o estado de cada gene na

fila (0 e 1 bits).

 Área de memória (The Memory Area) - A área de memória é divida em cinco células

unidirecionais  interligadas  por  uma  relação  de  vizinhança  entre  si,  cada  célula

funciona como uma unidade de memória. A área de memória recolhe então os bits

oriundos da área de leitura circular e redireciona de acordo ao modelo de vizinhança

de cada unidade de memória. A regra de transição garante que os elementos preservem

seu estado durante o processo de transmissão e de saída entre diferentes unidades de

vizinhança. Portanto, os elementos confluentes M1, ..., M5, são estimulados pelos bits

que  vem da área  de leitura  circular,  a  permanecer  no estado transitório  durante  o

percurso em torno da cinco células unidirecionais vizinhas.

 Área de escrita circular (The Writing Loop Area) -  Constitui-se em uma área da

malha de escrita composta por linhas de transmissão que transportam os padrões de

estimulo (evolutivos)  para as células na área em branco

 do autômato. É feita então a  decodificação dos genes quíntuplos que chegam da área

de memória e suas transições de estado de células para a área em branco do  autômato

(estado construtor). 

 Área de controle do Estado (The State Control Area) - Contém o estado construtor

em forma de um contador múltiplo. Quando uma mudança de estado é detectada pelo

primeiro  decodificador  no  circuito  de  controle  de  escrita,  uma única  instrução  de

estimulo é transportada para o ponto de entrada desta área. Tais instruções de estimulo

visam incrementar o contador múltiplo, o qual, por sua vez, envia vários estímulos,

chamados  controladores  de  tráfego,  para  as  outras  áreas.  Isso  faz  com  que  as

mudanças de estado sejam conhecidas e armazenadas na memória do construtor.
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Essa  metodologia  de  estimativa  e  escalabilidade  computacional,  uma vez  adotada,

pode dotar o sistema proposto da capacidade de integração com sistema computacionais de

grande porte, capazes de emprestar ao sistema a potência necessária em termos de capacidade

de processamento  e  armazenamento,  utilizando  por  exemplo  um  cluster de  computadores

conforme a abordagem da computação de alto desempenho ou do inglês, High Performance

Computing (HPC).

Cluster de computadores  ou supercomputadores,  como são chamados na literatura,

dizem respeito a estruturação de um conjunto de computadores denominados processadores

ou nós, em rede, interligados de modo a cooperarem entre si em torno de uma tarefa complexa

que  requeira  grande  capacidade  computacional,  considera-se  que  uma  tarefa  requer  a

utilização da HPC quando a performance requerida estiver  estimada em alguns  teraflops.

(HART, 2011)

Flops, do inglês FLoating-point Operations Per Second (operações de ponto flutuante

por  segundo),  diz  respeito  a  um  método  de  mensuração  do  desempenho  de  um  dado

computador  em  termos  de  sua  capacidade  de  realizar  cálculos  utilizando  expressões

numéricas  em ponto  flutuante.  Por  convenção,  o  desempenho  de  um supercomputador  é

descrito utilizando unidades múltiplas de  flops: megaflops, gigaflops, teraflops, petaflops e

exaflops. 

A abordagem ideal é implementar no sistema effingere o algoritmo proposto por Von

Neumann  (1966),  capaz  de  dotar  o  sistema  da  capacidade  de  estimar  seu  esforço

computacional  em  tempo  real  em  termos  de  crescimento  de  complexidade,  utilizando  a

metodologia proposta por Pesavento (1996) o qual implementa o algoritmo citado em termos

de arquitetura  computacional  moderna  e  possível  de  ser  implementada  em linguagens  de

programação  científicas.  Uma vez  implementado,  tal  recurso  permitiria  a  aplicação  fazer

utilização de uma arquitetura de supercomputadores porventura disponível.

O  próximo  capítulo  apresenta  a  solução  computacional  proposta,  seu  modelo

conceitual  e  os  argumentos  de  validação  e  teste  tanto  da  solução  quanto  da metodologia

proposta.
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Resumo.   
Mapas  Mentais  são  estruturas  diagramáticas  em  forma  de  arco/nó,  que  possibilitam
representar estruturas e processos em várias áreas do conhecimento humano, desta forma
podem constituir poderoso ferramental para modelagem de sistemas ambientais dentre outras
aplicações.  Este trabalho propõe uma metodologia ora identificada como Mapas Mentais
Dinâmicos, a fim de emprestar aos Mapas Mentais a possibilidade de agregar conjuntos  de
entradas, processos e saídas às representações diagramáticas,  possibilitando, desta forma,
não somente estruturação conceitual do modelo como, também, recursos para  a análise, o
diagnóstico  e  a  ação  dentro  de  uma  dinâmica  ambiental  conhecida,  alimentando,  desta
forma, uma base de dados de conhecimento especialista sobre modelagem ambiental.  Este
ambiente computacional permite a criação de cenários que são conjuntos de mapas mentais
com uma dada finalidade e que encerram um determinado objetivo. Pode-se, ainda, invocar
agentes do conhecimento  que são mecanismos capazes de processar automaticamente um ou
mais mapas mentais, tal qual faria o especialista humano e escrever dados e regras na base
de conhecimento de acordo com o modelo da Comissão Nacional de Cartografia – CONCAR,
o que garantirá a interoperabilidade dos dados, além de permitir validação e consistência
destes dados.  Estas categorias encerram um  conjunto de dados e regras que podem ser
entendidos  como  valores e atributos  validados e  armazenados de acordo com o padrão
estabelecido e controlados por uma coleção de restrições, funções e gatilhos relacionados
aos dados. Este aparato computacional classifica-se no escopo dos sistemas especialistas,
cuja finalidade é permitir inferências e análises a partir do modelo computacional e apoiar
especialistas humanos nas rotinas de tomada de decisão.

Palavras-chave:  Modelagem ambiental. Sistemas especialista. Mapas mentais. Sistemas de
apoio à tomada de decisão.

1. Introdução

A modelagem de sistemas ambientais assistida por computador envolve uma série de ele-

mentos e variáveis de ordem física e conceitual, estes, por sua vez, impõem complexidade

própria aos usuários como: curva de aprendizado, acesso ao suporte computacional, capacida-

de de armazenamento e processamento de dados. Por outro lado, fornecem organicidade, pos-

sibilidade de integração entre dados, geração de esquemas, resumos, resolução de modelos

matemáticos, dentre outras possibilidades de automação (FOLLADOR  et al. 2011) . A diagra-
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mação como ferramenta de modelagem  é uma  exemplificação dos benefícios desta interação

humano-computador (LAMB  et al. 2014).

O processo de diagramação e esquematização do modelo em muito pode ajudar um usuá-

rio especialista no que se refere à  organização dos dados, entretanto, a diversidade de variá-

veis, bem como a natureza complexa das tais, tornam certas análises impossíveis de serem re-

alizadas por sistemas computacionais comuns encontradas no mercado ou no estado da arte.

Neste sentido, modelos baseados no conhecimento especialista tornam-se soluções interessan-

tes, uma vez que  consigam dar conta das relações dinâmicas existentes nos dados e, ainda, no

caso dos modelos, permitindo que novos diagramas possam ser gerados em decorrência de in-

terações ou a partir  do estado de outros diagramas previamente modelados (PAEGELOW,

2008). 

A metodologia proposta neste trabalho baseia-se em duas premissas:  a primeira é a exis-

tência de conexão entre elementos do modelo, de modo que informações possam ser transferi-

das entre eles; a segunda é que exista a possibilidade de correlacionar e interpretar, de forma

automatizada, as informações ali contidas. 

 Um Mapa Mental Dinâmico potencializa a solução baseada em sistemas especialistas por

materializar as duas premissas anteriormente consideradas, uma vez que sua estrutura diagra-

mática em forma de conexões arco/nó garante conectividade entre os elementos, a construção

de meios matemáticos e computacionais que permitam estabelecer regras e persistência dos

dados que levem em conta as relações espaço temporais dos elementos contidos no modelo

(STARK  et al, 1993), constitui a solução de um ambiente computacional que permita a mode-

lagem conceitual dinâmica perseguida neste trabalho. A metodologia proposta é, então, mate-

rializada na solução computacional denominada effingere, que em latim significa “modelar”.

Esta solução disponibilizada totalmente em ambiente web, permite que especialistas de dife-

rentes áreas do conhecimento e em diferentes locais compartilhem dados,  regras e modelos.

Dentre as vantagens deste tipo de solução, destacam-se  economia de recursos por utilizar

uma estrutura de dados nas nuvens, otimização das tarefas de manutenção,  disponibilização

mais célere de novas versões, correções de defeitos e atualizações tecnológicas.

2. O sistema effingere

O  Ambiente  de  modelagem  effingere objetiva  ser  uma  ferramenta  para  modelagem

conceitual  e  para  criação  de  meta-modelos  onde  o  usuário  especialista  possa  representar,
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graficamente e de forma simples, o conhecimento acerca do objeto ou o fenômeno estudado a

partir  da criação de Mapas Mentais  (BUZAN, 2004) que representam tanto dados quanto

regras do modelo. 

O conjunto destes Mapas Mentais constitui  um cenário. Cenários servem para agrupar

Mapas Mentais relativos ao mesmo tema ou assunto; por exemplo, o conjunto de modelos que

compõe o estudo sobre uma determinada bacia hidrográfica. Neste exemplo, um Mapa Mental

pode representar o modelo de qualidade da água, outro a eficiência volumétrica, outro, o uso e

a ocupação do solo  e assim por diante.

O cenário encerra o plano de modelagem elaborado pelo especialista, sendo, este mesmo,

um documento que descreve uma parte ou todo o modelo e tudo o que ele representa. Um

cenário pode significar todo o modelo enquanto conjunto dos mapas ou, ainda, pode ser parte

de  um modelo  maior  composto  por  vários  cenários.  Em linhas  gerais,  um cenário  pode,

também, ser entendido como um plano de ação em um dado projeto.

A regras e os dados presentes nos modelos representados pelos Mapas Mentais devem ser

capazes de apoiar o especialista humano no processo de tomada de decisão, através de sub

rotinas de Análise, Diagnóstico e Ação com as seguintes características:

 A sub-rotina de análise deve permitir o exame minucioso do fenômeno ou objeto do

modelo  a  partir  detalhamento  de  suas  partes,  possibilitando  olhar  em separado  os

vários componentes do estudo em questão;  é um instrumento para testes e inferências

dos  limites,  tendências  ou  variações  do  objeto,  permitindo  conhecer  possíveis

implicações a partir dos efeitos ou causas presentes no conjunto de dados.

 A sub-rotina de  diagnóstico objetiva  a  classificação do fenômeno a partir  de suas

características  e  seus  comportamentos  revelados  no  modelo;   essa  sub-rotina

possibilita  que o especialista  gere classes  de  objetos,  agrupe objetos  que possuem

características comuns e identifique conjuntos de atributos e relações que explicam ou

determinam a existência do objeto ou fenômeno.

 Por fim, a sub-rotina de Ação tem como objetivo processar um conjunto de algoritmos

e  scripts pré  configurados  no  sistema  ou  desenvolvidos  pelo  próprio  usuário

especialista;  estas ações permitem, então, atuar sobre as relações de causa e efeito
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presentes  no  modelo,  simular  a  manifestação  de  forças  no  ambiente  ou  idealizar

dinamicamente um procedimento.

As ações realizadas pelo sistema com maior ou menor nível de automação em cada

uma  das  sub-rotinas  constituem  os  Agentes  de  Representação  do  Conhecimento  (ARC);

estes,  por sua vez,  possibilitam, de maneira  cíclica,  formalizar  os processos de aquisição,

formatação, execução e refinamento do conhecimento representado no modelo. Os modelos

materializados nos ARC  constituem um sistema especialista capaz de suportar uma base de

conhecimento acerca das temáticas presentes em seus diversos cenários (MENDES , 1997).

2.1 – Arquitetura da solução

O sistema é composto por dois blocos principais: a  base de conhecimento (BC) e o ambiente

de Edição de Mapas Mentais EMM, conforme pode ser visto na figura 12.

Figura 12: Arquitetura da solução.
Fonte: Elaborada pelo autor
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2.1.1 Base de conhecimento (BC)

Este  bloco permite  a  criação  de  agentes  (Mecanismos  capazes  de  executar,  de  forma

automática, as rotinas presentes no Mapas Mentais Dinâmicos). Um agente pode processar

comandos  e  scripts existentes  em um Mapa Mental,  partes  dos  Mapas  (nós  específicos),

recuperar, escrever, alterar e eliminar dados e regras existentes na Base de Conhecimento.

2.1.2 -  Ambiente de Edição de Mapas Mentais (EMM)

Neste ambiente é possível criar os cenários que descrevem o modelo, criar os diagramas

em forma de Mapas Mentais componentes destes cenários, declarar e atribuir variáveis, criar

scripts e estruturas de dados responsáveis pela representação do conhecimento especialista em

questão.  Os  modelos  baseados  em Mapas  Mentais  são  formados  por  um nó  central  que

identifica  a  temática  do mapa e  por  nós  de Entradas,  onde o usuário informa e adiciona

informações ao modelo, nós de processo, responsáveis pela execução de  scrips, rotinas de

decisão, filtragem de dados e cálculos matemáticos e por nós de saída onde o usuário pode

visualizar  gráficos,  mapas,  tabelas  e  mensagens  resultantes  dos  processos  ou  de

transformações nas variáveis de entrada. A figura 13 demonstra a estrutura básica de um Mapa

Mental em um modelo padrão.
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Figura 13: Estrutura padrão do Mapa Mental Dinâmico.
Fonte: Elaborada pelo autor

3. Materiais e Métodos

O ambiente  effingere é concebido para ser um sistema web,  de modo que seus usuários

necessitem,  apenas,  de  um  navegador  de  internet  (browser)  para  acessá-lo,  não  sendo

necessárias  instalações nem configurações adicionais de nenhuma natureza nos equipamentos

onde  o  sistema  for  executado.  Para  tanto,  todas  as  ferramentas  de  suporte  encontram-se

instaladas em um servidor responsável por manter os recursos necessários à sua execução. 

Para tanto, a interface disponível para o usuário foi desenvolvida em linguagem HTML5

(Hyper Text Markup Language versão 5) e estilizada com CSS3 (Cascade Style Sheet versão

3) de acordo com modernos padrões internacionais de desenvolvimento para a web. Para  a

comunicação entre as rotinas que rodam no navegador do usuário e o servidor do sistema é

utilizada a linguagem PHP (PHP: Hypertext Preprocessor).

Para  renderização  de  elementos  gráficos  e  componentes  inteligentes  é  utilizada  a

linguagem Java,  para comunicação  com sistemas  de  arquivos  e  bibliotecas  de terceiros  a

exemplo  de  shapelib  (para  tratamento  de  dados  vetoriais  em formato  ESRI  shapefile),  r-
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project (para acesso às bibliotecas do sistema estatístico R)  e libkml (para tratamento de

arquivos no formato google KML (Keyhole Markup Language)).

Para a manipulação de arquivos em disco,  como armazenamento de imagens e outras

operações que requeiram acentuado grau de confiabilidade é utilizada a linguagem  C++. Por

fim, é  utilizado o Sistema Gerenciador de Banco de Dados Objeto Relacional (SGBDOR)

postgreSQL.

A escolha  destas  ferramentas  atende à  premissa de utilização de software livre e  de

código aberto (TAURION, 2004). As ferramentas concebidas em acordo com  as premissas do

modelo  internacional  de  desenvolvimento  de  Software  Livre  asseguram,  além  da  plena

liberdade de acesso e distribuição,  a possibilidade do não pagamento de licenças e outros

custos associados à  utilização de patentes dos componentes nele utilizados. Isso representa

grande incentivo para instituições que não possuem pessoal técnico especializado em seus

quadros,  bem como para àquelas  sem fins lucrativos,  a  exemplo  das  instituições  públicas

(JESUS, 2009).

4. Exemplo de Modelagem do Conhecimento Especialista sobre manejo de aninais de
vida selvagem no ambiente effingere.

Para  efeito  de  demonstração  do  ambiente  e  da  metodologia,  foi  implementado  no

ambiente  effingere um  modelo  de  conhecimento  especialista  sobre  manejo  de  animais

realizado  pelo  GAMA (Grupo de  Manejo  de  Animais)  da  Companhia  de  Policiamento  e

Proteção Ambiental do estado da Bahia (COPPA).  O modelo descreve o conhecimento que

deve apoiar a autoridade policial na tomada de decisão sobre manejo de animais  de vida

selvagem em ambientes onde estes possam estar em situação de risco ou, ainda, oferecendo

risco à população local (CARVALHO  et al, 2011). Neste exemplo, o especialista deve decidir

se deve evacuar  o local da ocorrência ou se deve aguardar a chegada da unidade de apoio em

uma ocorrência de ataque de um enxame de abelhas. 

Como  variáveis  de  entrada,  carregou-se  no  modelo  um  arquivo  shapefile que  será

referenciado  neste Mapa Mental como RMS, conforme mostra a figura 14. 
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Figura 14: Mapa da RMS utilizado no modelo.
Fonte: Elaborada pelo autor

Além disso,  foi  incorporada  ao  modelo  uma tabela  de  dados  chamada  tipo_ocor  em

formato  de  planilha,  representando  os  tipos  de  ocorrência  possíveis  de  serem  atendidas

naquela região, a figura 15 apresenta um trecho desta tabela de dados.

Figura 15: Fragmento da tabela de ocorrências utilizada no modelo.
Fonte: Elaborada pelo autor
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Em seguida, acrescentou-se um arquivo de dados oriundo do aplicativo google earth,  em

formato  KML, contendo uma camada  de objetos  espacias  representando  a  localização  de

escolas, hospitais e residências, conforme pode ser visto na figura 16.

Figura 16: Camada de dados KML utilizada no modelo.
Fonte: Elaborada pelo autor

Incorporou-se ao modelo,  em seguida, uma outra tabela de dados contendo os tipos de

unidade  de  apoio  ao  procedimento  policial,   denominada  unidades_apoio,  a  figura  17

apresenta uma amostra desta tabela.
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Figura 17: Fragmento da tabela de unidades de apoio utilizada no modelo.
Fonte: Elaborada pelo autor

Por fim, o modelo prevê a inserção manual de duas variáveis denominadas prioridade e

local,  o  valor  dessas  variáveis  devem  ser  fornecidas  manualmente  pelo  especialista  no

momento da execução do modelo, de modo que para cada possível interação com este cenário

estes valores  possam ser alterados, fazendo com que o sistema apresente a resposta adequada

para cada tipo de ocorrência específica e correlacionada com a localidade da ocorrência. A

figura 18 mostra os itens de entrada do mapa mental construído neste exemplo e denominado

Manejo de Animais.

Figura 18: Itens de entrada do Mapa Mental Manejo de Animais.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Como variáveis de processos, primeiramente é instanciado um nó de decisão que verifica

se a primeira ocorrência do atributo localidade, no mapa anteriormente carregado no modelo

denominado  RMS,  armazena  o  valor  =  “Salvador”  e  se  a  primeira  célula  da  tabela

denominada tipo_ocor contém o valor = “Abelhas”. Em  caso afirmativo, a variável Local é
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carregada com o valor da primeira célula do atributo Localidade do  shape RMS e, ainda, a

variável origem é carregada com  o atributo tipo_local deste mesmo arquivo;  caso o teste de

decisão  do  nó  tenha  resultado  negativo,  o  modelo  estará  finalizado  pela  diretiva

FIM_MODELO.

O segundo nó decisão verificará se a variável origem foi carregada com os valores escola

ou  hospital;   em  caso  afirmativo,  instanciará  as  variáveis  Prioridade=ALTA,

tempo_resposta=60 e destino igual à  primeira ocorrência do atributo escola na variável Layer,

nada será feito caso o teste de decisão seja falso. Em seguida, um nó de cálculo instanciará

uma  variável  distância  como  resultado  da  subtração  da  variável  origem  com  a  variável

destino.  Na sequência,  um nó do tipo filtro criará uma variável  denominada tabela_apoio,

contendo as unidades locais. E, finalmente, o último nó de decisão verificará se a variável

distância  tem valor  maior  que  10  e  se  o  tempo  de  resposta  é  superior  a  200;   em caso

afirmativo, a variável Ação será carregada com o valor “Evacuar”, caso contrário, com o valor

“Aguardar Unidade”.  A figura 19 mostra os nós de processo do Mapa Mental Manejo de

Animais.

Figura 19: Itens de Processos do Mapa Mental Manejo de Animais.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Por fim, o nó de saídas exibirá a variável Local em formato de Mapa shapefile, a variável

tabela_apoio em forma de tabela, a variável destino em formato de arquivo KML do Google e

uma  caixa  de  mensagem  com  o  valor  da  variável  Ação  que  poderá  ser  “Evacuar”  ou

“Aguardar unidade”, conforme mostra a figura 20.
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Figura 20: Exemplo de caixa de mensagem com resultado do processamento.
Fonte: Elaborada pelo autor.

 Pode-se observar neste modelo, que as variáveis de saída mudam a depender do resultado

dos nós de processamento, podemos assumir diferentes estados a depender do que ocorrer, por

exemplo, com o  nó de decisão. A figura 21 mostra as variáveis componentes do nó de saídas

do modelo.

Figura 21: Itens de Saída  do Mapa Mental Manejo de Animais.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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5. Considerações finais

A modelagem conceitual do conhecimento especialista é uma ferramenta com potencial

para auxiliar em tarefas complexas de organização, sistematização de dados e, ainda, no apoio

à tomada de decisão em ambientes onde o volume de informações ou o grau de incerteza

requeiram experiência  e elevado grau de inserção na temática. Por isso mesmo, normalmente

recorre-se às ferramentas computacionais para tarefas desta natureza , vez que a modelagem

assistida por computador pode trazer vantagens ao processo, conforme  anteriormente citado.

A possibilidade  de  preservação  da  memória  de  trabalho,  da  evolução do histórico  da

produção  do  conhecimento,  do  compartilhamento  de  recursos  as  vezes  escassos,  da

cooperação entre diferentes agentes de atuação, da colaboração entre diferentes especialistas

de uma mesma área de conhecimento, ou de áreas diferentes, o fomento ao debate em relação

aos temas e objetos, surgentes como produtos dos diversos modelos, produzidos no ambiente

dentre  outras,  são  algumas  vantagens  da  proposta  metodológica  trazida  no  escopo  deste

trabalho.

O ambiente effingere, como um exemplo de ferramenta de modelagem assistida, encerra

um conjunto  considerável  dessas  vantagens,  além de  apresentar  potencial  para o trabalho

colaborativo, compartilhamento de dados e ações interdisciplinares.  O nível de flexibilidade

oferecido pelo ambiente permite que o usuário especialista  comece com modelos simples,

com regras de baixa complexidade e evolua até modelos mais complexos com milhares de

agentes e infinitas correlações.

Entretanto, a quantidade de interações necessárias, o grande volume de dados presente

nos diversos cenários de um modelo e ainda, o grau de complexidade que pode resultar de um

modelo mesmo que simplificado de um problema real, certamente exigirá uma quantidade de

recursos  e  uma  capacidade  de  resposta  computacional  muitas  vezes  não  disponíveis  em

grupos de pesquisa. Uma possível solução de contorno, pode ser ser o uso da computação de

alto desempenho como ferramenta de amparo ao modelo aqui proposto.

A chamada Computação de Alto Desempenho ou do inglês High-performance computing

(HPC),   se  baseia  na  capacidade  de  uma  estrutura  computacional  formada  por  vários

processadores, fornecer suporte em operações computacionais onde a grande quantidade de

variáveis, relações e regras demandam a utilização de recursos computacionais superiores aos

modelos  computacionais  tido  como  tradicionais,  sendo  este,  o  cerne  da  abordagem  da

utilização dos supercomputadores ou  cluster de computadores.
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Essa característica é desejada no processamento de dados ambientais,  uma vez que as

estruturas  de  dados  presentes  em  mapas,  cartas  e  imagens  de  sensoriamento  remoto

demandam  muito  espaço  de  armazenamento,   suas  relações  numéricas  são  expressas  em

operações  de  ponto  flutuante  e  variam  em  função  do  tempo  e  espaço,  tornando  alguns

cruzamentos  e  tabulações  praticamente  impossíveis  de  serem  realizados  utilizando

computadores comuns. A utilização da HPC no ambiente effingere é uma proposta relevante

para o futuro deste trabalho.

Por  fim,  o  fato  de  o  ambiente  ser  totalmente  baseado  em  web,  sem necessidade  de

instalações e customizações, além de ser totalmente baseado em software livre, torna viável

uma série de projetos e simulações de natureza distinta, desde a demonstração do resultado de

um estudo, simulação dos efeitos de uma intervenção no ambiente,  até o treinamento e a

capacitação de novos especialistas dentro da área de conhecimento previamente modelada.
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Resumo.   
A Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA) tem como principal missão exercer
o policiamento ostensivo ambiental fardado, preventivo e repressivo, visando a preservação
da  vida  no  meio  ambiente  em  todo  território  do  Estado  da  Bahia,  devido  a  limitações
técnicas e administrativas, a companhia nem sempre pode atender de forma satisfatória, ou
mesmo adequada, às demandas da população. Dentre essas limitações destacam-se: Baixo
efetivo policial em relação à extensão territorial e densidade populacional, alta rotatividade
dos agentes  policiais,  falta  de infraestrutura  tecnológica  e  ausência  de instrumentos   de
apoio à gestão. Este cenário caótico tem como resultado,   fragilidade na sistematização dos
processos  e  dificuldade  na  organização  da  memória  e  do  conhecimento  produzido  na
corporação, dentre outros problemas. A expectativa, é que a metodologia de Mapas Mentais
Dinâmicos auxilie a organização policial em relação a disseminação e compartilhamento do
conhecimento,  criação  de  uma  memória  de  trabalho,  constituição  de  uma  base  de
conhecimento  que  auxilie  na  melhoria  da  eficiência  de  gestão  e  organicidade  dos
procedimentos internos. Para isso, a rotina operacional da cia foi modelada de acordo com a
metodologia proposta neste trabalho em três eixos temáticos a saber: Modelos de informação
para tomada de decisão, modelos para disseminação e compartilhamento das informações e
modelos para treinamento e capacitação do agente policial.

Palavras-chave: Mapas Mentais Dinâmicos, modelagem ambiental, gestão do conhecimento,
sistemas de apoio à tomada de decisão.

1. Introdução

Situada no Sítio Pombal, s/n, em Pituaçu, Salvador, a Polícia Ambiental  do estado da

Bahia foi criada em 08 de agosto de 1979, através do Decreto Estadual 26.830. Passando a ser

denominada Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA) pelo Decreto Estadual

263 de 07 de agosto de 1991. Com o objetivo de solucionar crimes ambientais, a companhia

está dividida em seis pelotões e tem como meta principal coibir as diversas formas de violên-

cia ao meio ambiente, além de prestar serviços para população como remover os animais sil-

vestres de locais indevidos e  encaminhá-los para seu habitat natural. 
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É de responsabilidade desta unidade o desenvolvimento de ações repressivas, tais como

manejo e contenção de animais silvestres, combate ao comércio ilegal e aos maus tratos de

animais silvestres em feiras livres, combate à pesca com explosivos, combate ao desmatamen-

to ilegal, extração e comércio ilegal de madeiras, combate à caça ilegal e combate ao garimpo

ilegal.

Segundo Carvalho et. al (2011), devido a diversos fatores provenientes das ações antrópi-

cas e naturais, vem ocorrendo no estado da Bahia, um aumento progressivo no número de ca-

sos envolvendo a presença de animais silvestres no meio urbano, tanto da capital quanto de

diversos municípios do estado, o que tem preocupado autoridades, pesquisadores e especialis-

tas dado a gravidade dos danos à saúde e à integridade física das pessoas,  tendo sido registra-

do  inclusive, caso de óbito.

Tal fenômeno fez com que o número de solicitações à Companhia de Polícia de Proteção

Ambiental - COPPA aumentasse muito nos últimos anos, o que vem continuamente onerando,

de maneira não planejada, a estrutura atualmente existente naquela companhia.  Além disso, a

COPPA enfrenta problemas como a alta rotatividade dos seus agentes,  falta de comunicação

rápida e efetiva com as equipes de campo, organização e sistematização dos dados de ocorrên-

cias e ausência de ferramentas de apoio logístico e operacional, sem as quais não se pode ter o

devido tratamento arquivístico e estatístico, que permitiria ao grupo policial um melhor geren-

ciamento de suas prioridades, demandas e pendências (CARVALHO, et al 2011).

Neste sentido, é importante que surjam iniciativas metodológicas e tecnológicas que auxi-

liem  o corpo policial nas rotinas de treinamento e capacitação de novos agentes,  tomada de

decisões e sistematização dos dados, inclusive para comunicação com outros órgãos integran-

tes do sistema de meio ambiente do estado, na hipótese de que estas iniciativas permitam con-

gregar os vários atores diretamente ou indiretamente ligados ao trabalho policial.

Propõem-se desta forma, a utilização do ambiente effingere,  uma ferramenta computacio-

nal construída em torno da abordagem dos Mapas Mentais Dinâmicos, como uma alternativa

tanto metodológica quanto tecnológica, para auxiliar a companhia no processo de melhoria da

sua eficiência de gestão, bem como no auxílio às rotinas diárias.

Para tanto, serão concebidos três grande modelos baseados em conhecimento da realidade

policial, estes por sua vez serão configurados em cenários de modelagem utilizando a aborda-
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gem de Mapas Mentais no ambiente effingere, os quais serão apresentados nas seções seguin-

tes deste trabalho.

2. Modelos e cenários 

Modelos  de  informação  para  tomada  de  decisão:  Modelados  através  do  cenário

denominado  Tomada de decisão, composto pelos Mapas Mentais Insetos Sociais, Animais

Silvestres e Denúncias da População. O objetivo deste modelo,  é agrupar todas as rotinas

relativas aos principais tipos de ocorrência tratadas no âmbito da COPPA, configurando os

Mapas Mentais dinâmicos com suas variáveis pertinentes na tentativa, de que possam auxiliar

os  agentes  policiais  no  processo  de  tomada  de  decisão,  com  base  nos  dados  e  regras

provenientes de uma base de conhecimento alimentada no sistema.

 Modelos para disseminação e compartilhamento das informações: Modelados através do

cenário denominado Comunicação, composto pelos Mapas Mentais Boletim de ocorrências,

Estatísticas  e  Relatórios.  O objetivo  deste  modelo,  é  facilitar  o  processo de comunicação

através da disseminação de informações constantes dos boletins de ocorrência, dos estudos

estatísticos já realizados anteriormente, bem como das informações constantes nos diversos

relatórios periodicamente produzidos na companhia. Estes instrumentos possuem informações

que uma vez compartilhadas, possibilitam a uniformização dos procedimentos, a construção

de  uma  base  sólida  do  conhecimento  organizacional  e  ainda  servem  de  base  para  o

treinamento e capacitação de novos agentes policiais.

Modelos para treinamento e capacitação do agente policial: Modelados através do cenário

denominado  Treinamento,  é  composto  pelo  Mapas  Mentais  Lei  9,605/98,  Procedimento

operacional e Busca e apreensão. Sendo comum a alta rotatividade dos agentes na companhia,

que está constantemente transferindo, ou recebendo agentes policiais transferidos de outras

unidades, a expectativa é que este modelo auxilie na rotina de capacitação de novos agentes e

na  preservação  do  conhecimento  organizacional,  que  muitas  vezes  se  perde  em meio   à

rotatividade. 

A figura 22 apresenta a estrutura de cenários para os modelos  propostos.
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Figura 22: Estrutura de cenários do modelo proposto.

Fonte: Elaborada pelo autor.

3. Materiais e métodos

O trabalho de definição das estruturas de dados, requisitos para os modelos propostos e

configuração dos Mapas Mentais, foi realizado no período compreendido entre 26/03/2013 a

03/04/2015  sob  a  coordenação  do  subcomandante  da  COPPA e  envolveu  diretamente  6

agentes  policiais  e  outros  18  agentes  indiretamente.  Neste  período  foram  realizados  9

encontros de trabalho presencial e 6 reuniões virtuais através da internet. 

Para alimentação dos modelos de tomada de decisão e comunicação, foram  extraídos

dados  do  sistema  SIGAPA (CARVALHO et.  al  2011),  os  quais  serviram de  base  para  a

geração da base de conhecimento. 

Por conta das limitações técnicas e administrativas da companhia, que não possui acesso

satisfatório  à  internet,  a  parte  de  sistematização  foi  realizada  no  laboratório  de

geoprocessamento - LABGEO da Universidade Católica do Salvador – UCSal, bem como

foram utilizados computadores pessoais dos agentes e técnicos envolvidos no projeto. 

Entretanto,  o  sistema  effingere foi  concebido  no  modelo  web em  uma  abordagem

cliente/servidor o que possibilita a centralização, manutenção e compartilhamento dos dados.

Os Mapas Mentais forma gerados a priori através da ferramenta freemind (DARDEN, 2014) e

exportadas em formato XML (eXtensible Markup Language) para o ambiente effingere. 
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4. Modelagem de cenários

4.1 Cenário de tomada de decisão

Segundo Dagnino e  Viarengo (2014),  sistemas computacionais  de  apoio  à  tomada de

decisão,  ou  do  inglês  Decision  Support  System  (DSS), são  sistemas  de  informação  ou

baseados em inteligência artificial, que visam dotar computadores da capacidade humana de

escolher  entre  possíveis  alternativas,  através  da análise  de dados e  variáveis,  previamente

configurados, e assim, executar procedimentos internamente armazenados.

4.1.1 Insetos sociais

Construiu-se um modelo baseado em Mapas Mentais acerca dos procedimentos internos

da companhia de policia e proteção ambiental,   para auxilio no tratamento de ocorrências

envolvendo  insetos  sociais  a  exemplos  de  ataque  de  abelhas.  Este  modelo  leva  em

consideração  a  localização  geográfica  da  ocorrência,   o  comportamento  observado  dos

insetos, se estão atacando, migrando, etc. E tem como saída o tipo de procedimento que será

realizado pela equipe da policia, seja intervenção, fiscalização ou apenas controle do enxame.

A figura 23 apresenta o modelo construído com suas variáveis iniciais.
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Figura 23: Modelo do cenário Insetos sociais.

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.1.2 Animais Silvestres

Este  modelo,  objetiva  apoiar  a  equipe  policial,  na  tomada  de  decisão  acerca  dos
procedimentos a serem adotados no que se refere à intervenção, fiscalização e controle das
ocorrências envolvendo manejo de animais de vida livre, levando em consideração as espécies
envolvidas, suas subespécies, bem como as instruções normativas orientadoras do trabalho
policial. Para isso, se apoia em outros dois modelos mentais que são, o catálogo de espécie e a
base de conhecimento sobre aquelas espécies, ambos produzidos e de autoria dos agentes da
COPPA. A figura 24 apresenta o modelo criado e sua  a estrutura.
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Figura 24: Modelo do cenário Animais Silvestres.

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.1.3 Denúncias da população

O objetivo deste modelo, é orientar o agente policial quanto ao conjunto de providências a
serem tomadas em relação às denúncias apresentadas pela população. Essas denúncias podem
ser  oferecidas  pelo  cidadão,  entidades  de  classe,  ministério  público  ou  quaisquer  outros
agentes sociais, através de telefone, ofício ou correspondência endereçada à companhia. As
providências  são  determinadas  levando  em consideração  a  localização  geográfica  de  sua
ocorrência, a natureza dos fatos (tipologia), que pode ser relativa à maus tratos de animais,
risco à segurança da população, à integridade física do denunciante, dentre outros, e a partir
disso, resultam em intervenção, encaminhamento ou arquivamento da denúncia. A figura 25
apresenta o modelo de denúncias da população gerado.

Figura 25: Modelo do cenário Denúncias da população.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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4.2 Cenário de comunicação

Neste cenário, o conjunto de mapas do modelo leva em consideração a possibilidade de
contribuir com a melhoria do processo de comunicação entre os agentes policiais. Fazendo
com  que  dessa  forma,  as  informações  produzidas  na  companhia,  bem  como  aquelas
resultantes  da  própria  atividade  policial  não  se  percam,  mas  sejam  compartilhadas  e
disseminadas  no  ambiente  da  corporação,  servindo  ainda  de  apoio  à  geração  da  base  de
conhecimento organizacional e ainda como instrumento de formação continuada dos agentes.

Neste  sentido,  Mapas  Mentais  enquanto  instrumentos  de  organização  e  comunicação,
constituem  importante  ferramental  ao  possibilitar  que  pessoas  diferentes,  com  diferentes
atribuições  na  organização  e  em  diferentes  níveis  de  responsabilidade,  compartilhem
informações produzidas como fruto do seu trabalho ou apreendidas  do ambiente, gerando
assim vantagem competitiva para as equipes (RHODES, 2013).

4.2.1 Boletim de ocorrências

O boletim de ocorrências,  é  o instrumento através  do qual são feitos  os registros  das
várias  solicitações  e  intervenções  sob a  responsabilidade  da  companhia,  é  um documento
oficial  e  serve  de  base  para  a  geração  de  estatísticas,  prestação  de  contas  aos  órgão  de
fiscalização e controle e ainda para informação da população. O cenário ideal, é aquele em
que todos os agentes têm ciência de todas as ocorrências, suas especificidades, implicações,
desdobramentos e das decisões geradas a partir  delas.  Desta forma, modelou-se um Mapa
Mental composto pelo vários elementos componentes do boletim de ocorrência, o objetivo é
que este modelo possa ser consultado e compartilhado pelos agentes de forma atemporal e de
maneira simples, contribuindo assim com seu processo de comunicação interna. A figura 26
mostra o modelo gerado a partir destes objetivos.

Figura 26: Modelo do cenário Boletim de ocorrências.

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.2.2 Estatísticas

O  objetivo  deste  modelo,  é  o  compartilhamento  dos  estudos,  análises  e  inferências
realizadas através das estatísticas geradas no âmbito da corporação, na expectativa de que,
assim como o boletim de ocorrências, sirva  de base para a melhoria do processo interno de
comunicação e disseminação das informações. O modelo considera a periodicidade do estudo,
os aspectos técnicos envolvendo os dados analisados e tem como saída a alimentação da base
de conhecimento da organização, conforme pode ser visto na figura 27.
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Figura 27: Modelo do cenário Estatísticas.

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.2.3 Relatórios

Periodicamente,  são  gerados  relatórios  diversos  das  atividades  desenvolvidas  na
companhia, como uma forma de munir a alta gestão de instrumentos de acompanhamento e
controle. Desta forma, gerou-se um modelo baseado na natureza dos relatórios gerados, que
leva em consideração a periodicidade e a tipologia dos relatórios. Propõe-se neste trabalho, a
inserção  de  métodos  matemáticos  e  computacionais,  com  o  objetivo  de   de  apoio  à
metodologia  de sistematização  e  futura  alimentação  da  base de conhecimento  oriunda do
modelo  estatístico  previamente  citado.  A proposta  está  atualmente  sendo  trabalhada  pela
equipe de acompanhamento e controle da companhia. A figura 28 mostra o modelo gerado e
sua estrutura proposta.



53

Figura 28: Modelo do cenário Relatórios.

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.3 Cenário de treinamento

Dentre os problemas elencados na introdução deste trabalho, destaca-se a alta rotatividade
e a movimentação dos agentes policiais no âmbito da corporação. De fato, durante o período
desta  pesquisa,  duas  transferências  e  três  substituições  foram  realizadas  o  que  pode
comprometer a continuidade dos trabalhos da companhia. Uma expectativa, é que a utilização
de Mapas Mentais,  ajude na preservação e na disseminação do conhecimento corporativo,
minimizando os impactos negativos da alta rotatividade.

Para Resende (2013), a utilização de Mapas Mentais, constitui importante ferramenta de
auxílio  na  formulação  de  uma  metodologia  de  aprendizado  continuado,  potencializa  o
aprendizado  em  conjunto,  a  cooperação  entre  equipes,  além  de  ser  um  instrumento  de
preservação das ideias entre fases de um processo de aprendizagem, no qual as etapas estejam
fragmentadas.  Essa característica é desejada neste cenário de capacitação e treinamento de
agentes policiais.

4.3.1 Lei 9.605/98 (Lei dos crimes ambientais)

Neste cenário, explora-se a legislação específica sobre crimes ambientais, organizando-a
em seções do mapa de modo que a navegabilidade auxilie o agente policial, e este consiga
localizar  e recuperar informações  constantes do documento legal  de forma simples.  Desta
forma, sempre que diante de um fato novo, de resolução duvidosa, conflitante, ou ainda que
requeira maior embasamento e fundamentação legal, o agente poderá usar o Mapa Mental
como  mecanismo  de  consulta.  A  figura  29  exemplifica  a  utilização  do  modelo  para
armazenamento dos dispositivos legais.
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Figura 29: Modelo do cenário Lei 9.605/98.

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.3.2 Procedimento operacional

Saber  como proceder  diante  de situações  novas  ou muito  específicas,  é a  causa mais
comum de dúvida  entre  novos agentes.  Atualmente  a  companhia  não tem um manual  de
procedimentos, ou pelo menos um guia para dirimir as dúvidas mais básicas da rotina policial.
A expectativa, é que este modelo sirva de base para este tipo de situação. Além disso, espera-
se  que  este  possa  ser  continuamente  editado  e  atualizado,  ajudando  o  processo  de
aprendizagem dos agentes, tanto os novos quanto dos mais experientes. A figura 30 mostra o
modelo de procedimentos gerado pela equipe da COPPA.

Figura 30: Modelo do cenário Procedimento operacional.

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.3.3 Busca e apreensão

Este modelo tem por objetivo auxiliar os agentes acerca dos procedimentos de busca e
apreensão. Muitas vezes, no seu trabalho de campo, o agente não consegue reconhecer  se está
diante de um fato delituoso, nem sabe como tipificar a ação, como enquadrar o infrator e
ainda qual encaminhamento dar ao material apreendido, seja um animal, madeira de extração
ilegal, equipamentos de pesca e caça, etc. A disposição do modelo em forma de Mapa Mental
ajuda o agente  a navegar  facilmente entre instruções e procedimentos  e ainda auxilia  no
processo decisório, como mostra a figura 31.
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Figura 31: Modelo do cenário Busca e apreensão.

Fonte: Elaborada pelo autor.

5. Considerações finais

Este trabalho relata a experiência de utilização de uma metodologia de modelagem de

cenários diversos, envolvendo a realidade de campo da atividade policial da companhia de

polícia e proteção ambiental COPPA, através da utilização da abordagem dos Mapas Mentais

Dinâmicos.   Acredita-se que esta tecnologia possa ajudar  tanto o comando da companhia

quanto seus agentes em três situações distintas: No processo de tomada de decisão, a partir da

análise de dados e regras presentes em um sistema computacional; na comunicação interna, ao

permitir a disseminação e o compartilhamento das informações; e por fim, no treinamento e

capacitação de novos agentes, característica essa, de alta relevância, devido à alta rotatividade

de pessoal na corporação policial.

Explorou-se   neste  trabalho,  o  desenvolvimento  de  forma  colaborativa,  de  uma

metodologia de modelagem tanto de dados quanto do conhecimento especialista, produzida de

forma  coletiva,  levando-se  em  consideração  a  realidade  de  cada  envolvido  e  a  baixa

disponibilidade de recursos. Tal empreendimento só foi possível, por conta de duas premissas:

A utilização de software livre, gratuito e de código aberto; e a existência de uma ferramenta

flexível, que potencializa a produção individual de forma simples, flexível e com potencial de

integração como os Mapas Mentais.

A vinculação das duas abordagens, tanto a dos Mapas Mentais quanto a do Software Livre

(SL), permite que potenciais soluções desta natureza seja desenvolvidas, além de valorizar a

capacidade  de  colaboração  de  todos  em  um  dado  projeto,  e  não  somente  as  técnicas

materializadas em forma propriedade intelectual (EMANUEL e  SURJAWAN, 2012).

Enquanto  ferramenta  de  suporte  à  tomada  de  decisão,  os  Mapas  Mentais  são  aqui

considerados  como  adequados  ao  permitir  o  tratamento  de  dados  que  são  baseados  em

conhecimento (CARVALHO, 2005),  manipular um número grande de variáveis e determinar
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escolhas  baseadas  nessas  variáveis,  considerando  suas  correlações,  tipologia  e  regras  de

processamento  (POLIS,  2013),  flexibilidade  ao  permitir  a  manipulação  de  dados

semiestruturados e não somente aqueles pertencentes à uma estrutura rígida e previamente

definida (FAN e SHEN, 2011).  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Este trabalho de pesquisa se dedicou à criação de uma metodologia de modelagem e ao

desenvolvimento de um software de assistência à modelagem do conhecimento especialista no

campo  das  ciências  ambientais.  A  relevância  do  trabalho,  está  atrelada  à  reconhecida

complexidade  que envolve os dois temas centrais desta abordagem; de um lado a natureza

caótica e dinâmica dos sistemas ambientais;  de outro lado, o domínio de um conjunto de

ferramentas  e  técnicas,  que  permitam  expressar  o  conhecimento  especialista  de  modo  a

contribuir com a análise destes sistemas ambientais.

 Entende-se  que  uma  ferramenta  de  apoio,  neste  sentido,  deve  privilegiar  a

interdisciplinariedade, a clareza do raciocínio e ainda possibilitar a cooperação entre os vários

envolvidos  na  atividade.  Estes  objetivos  foram  alcançados  na  concepção  da  abordagem

metodológica aqui desenvolvida.

 Modelos ambientais devem ser assertivos, devem ajudar na apresentação de diagnósticos,

na prevenção de eventos e simulação de processos, sejam estes conhecidos pelo especialista

ou objeto de pesquisa, do que ainda se espera conhecer. Tal grau de assertividade pode ser

alcançada através da materialização do conhecimento, em um processo ora de imersão, ora de

distanciamento, que  permita ver as nuances do que se estuda, do amadurecimento das ideias e

da consolidação do aprendizado ao longo do tempo. Sistemas de assistência ao especialista,

como o  software produzido nesta dissertação em muito podem contribuir neste sentido, não

tendo sido encontrado, durante o período da pesquisa, propostas similares no mercado e no

estado da arte.

Para  além de sua natureza inovadora, a solução produzida destaca-se por agrupar em um

único  ambiente,  um  conjunto  de  elementos  com  potencial  de  uso  em  qualquer  área  de

conhecimento  e  por  não  oferecer  conteúdos  prontos,  estáticos  e  preconcebidos  por  um

determinado  especialista,  o  que  permite  um  avanço  na  fronteira  do  conhecimento.  Ao

possibilitar a cooperação entre grupos de pesquisa geograficamente dispersos, a construção de

modelos interdisciplinares e a flexibilidade na concepção de modelos, o ambiente effingere se

aproxima  do  que  diversos  autores  consideram  como  a  abordagem  ideal  das  ferramentas

tecnológicas de apoio à pesquisa.
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Para efeito de validação tanto da metodologia quanto da ferramenta proposta, contou-se

com o apoio da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental do estado da Bahia – COPPA,

durante  o  período  compreendido  entre  26/03/2013  a  03/04/2015  sob  a  coordenação  do

subcomandante  da  COPPA.  O  envolvimento  da  equipe  policial  foi  essencial  em  vários

aspectos a saber:

1. Definição do que é de fato o conhecimento especialista em policiamento e proteção

ambiental no contexto deste trabalho;

2. Nivelamento  do  conhecimento  e  compreensão  dos  conceitos  básicos  necessários  à

realização do trabalho;

3. Organização do conjunto de dados e informações necessários para a concepção dos

modelos;

4. Definição de um método efetivo de trabalho que atendesse ao prazo requerido pelo

programa de pós graduação em modelagem e não impactasse na complexa rotina do

trabalho policial;

5. Criação de um método de cooperação remota que permitiu a  produção autônoma por

parte da equipe da COPPA.

A  utilização  dos  dados  de  ocorrência  policial,  bem  como,  o  conhecimento  para  a

construção dos modelos foram essenciais  para a realização do trabalho, possibilitando um

importante cenário de reflexão:

Em relação ao uso de Mapas Mentais como ferramenta de apoio ao trabalho policial:

 Possibilidade de organização das ideias;

 Armazenamento  e recuperação de informações de maneira simples;

 Possibilidade de trabalhar de forma coletiva;
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 Utilização de equipamentos obsoletos ou com baixa capacidade de processamento e

memória e ainda dispositivos móveis;

 Permitir que pessoas geograficamente dispersas colaborem em torno de uma atividade

comum, incluindo aqueles que já deixarem a corporação por conta de transferências,

aposentadorias, etc.

 Possibilidade de cooperação de modo inter, trans e multidisciplinar;

 Possibilidade de acompanhamento da evolução do trabalho de modo descomplicado e

com várias possibilidades de controle de versão;

 Sistematização  de  maneira  gráfica  e  lúdica,  o  que  potencializa  o  aprendizado  por

pessoas de diferentes formações e perfis sociais;

 Facilidade  na  publicização  dos  resultados,  fomentando  assim  um  modelo  de

transparência.

Em relação ao uso de sistemas especialistas no apoio às tarefas de tomada de decisão:

 Minimização de erros tanto conceituais quanto operacionais;

 Fragmentação da complexidade de um dado problema;

 Possibilidade de relacionar grande número de variáveis onde humanamente não seria

possível;

 Realização de análises mais complexas;

 Utilização simultaneamente de várias ferramentas e métodos diferentes;

 Sobreposição de análises com comparação automatizada de resultados;

 Facilidade na atualização tecnológica;

 Apoio à organização e sistematização das prioridades;

 Melhoria no controle de fluxos e processos.

Como trabalhos  futuros,  têm-se  a  instalação  do ambiente  effingere nos  servidores  do

PPGM;  elaboração de um termo de cooperação entre os grupos de pesquisa envolvidos e a

companhia de polícia e proteção ambiental;  o envolvimento de outros especialistas em torno

dos modelos  gerados, objetivando o aperfeiçoamento dos modelos;  criação de formas de

captação de recursos para modernização tecnológica tanto da COPPA quanto dos grupos de
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pesquisa envolvidos;  envolvimento de centros de pesquisa na área de computação de alto

desempenho HPC, como medida de suporte e ampliação da capacidade computacional  do

sistema;  generalização  da  metodologia  para  outras  áreas  do  conhecimento  e  por  fim  o

aprofundamento teórico da abordagem que fora construída.
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