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Distintos objetos matemáticos para a descrição da dinâmica e do equilíbrio populacional 

Em toda descrição matemática de um fenômeno há sempre um paço importante para ser 

tomado: qual o melhor objeto matemático para aquela descrição? 

É bastante natural, por razões históricas de grande sucesso, que a criação de um modelo 

matemático se inicie pela escolha de equações diferenciais ou sistemas formados por elas; 

afinal, boa parte da física clássica e o seu surpreendente sucesso foi construída usando este tipo 

de objeto para sintetizar toda a dinâmica do sistema, mesmo na física moderna tais objetos são 

ainda de fundamental relevância e detêm um papel central, apesar da incorporação de novos. 

No entanto, a linguagem matemática dispõe de uma variedade de objetos além de equações 

diferenciais e sistemas formados por elas como ferramentas de descrição do mundo. Aqui, como 

material de divulgação cultural, será apresentado talvez o exemplo mais clássico e didático que 

ilustra não apenas a diversidade de objetos matemáticos, as suas características e riquezas 

descritivas, mas também como um fenômeno conceitualmente equivalente pode exigir numa 

situação um tipo de objeto matemático e noutra situação um outro tipo de objeto e, ambos, 

conferindo níveis totalmente diversos de resultados: o equilíbrio e o desenvolvimento 

populacional. 

Quando se fala em desenvolvimento populacional busca-se inicialmente, de modo simples, uma 

descrição da quantidade de indivíduos em equilíbrio com o meio num instante de tempo e toda 

esta evolução ao longo dele. 

Qualquer população pequena sofre em sua fase inicial mais desafios em se afirmar no ambiente, 

como predadores e doenças, do que a escassez de recursos naturais; passa por uma fase de 

fixação e de crescimento relativamente rápido sofrendo menos com desafios de sobrevivência 

e de disponibilidade de recursos naturais para, então, atingir o estágio de maturidade onde a 

escassez de recursos naturais e condições ambientais impõem limites ao aumento daquela 

população. 

Apesar do viés biológico histórico deste fenômeno -- e que será seguido aqui --, observe que é 

ele conceitualmente bem mais geral e encontrado sob as mais diferentes formas no mundo, por 

exemplo: (1) em problemas de difusão de inovações em economia ou propagação de informação 

dentro de uma cultura ou sociedades, (2) desenvolvimento de modelos de crescimento de 

tumores em medicina, (3) nível de aprendizagem em redes neurais, etc. 
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Peculiaridades decisivas 

A primeira forma de observação sobre uma população é considerar seu crescimento contínuo  e 

que a cada pequena modificação em seu número há também uma pequena modificação no 

ambiente no qual ela se encontra instalada, em outras palavras, a medida que ela se transforma 

o ambiente se transforma com ela continuamente, ou vice-versa. Nada muito estranho este tipo 

de pensamento e que encaminha para a descrição da evolução daquela população por uma 

equação diferencial do tipo: 

𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝑟𝑃 (1 −

𝑃

𝐾
) (01) 

onde a variável P é o número de indivíduos da população, r é o parâmetro de crescimento e K é 

o parâmetro da maior carga de indivíduos permitida para aquele grupo. Estes últimos 

parâmetros podem se transformar em funções quando se assume transformações no ambiente. 

Sem perda de generalidade, a equação (01) pode ser simplificada pela normalização de P pelo 

parâmetro K, descrevendo ela o nível do seu tamanho em relação à maior carga possível, i.e. p:  

𝑑𝑝

𝑑𝑡
= 𝑟𝑝(1 − 𝑝) (02) 

Todavia, a natureza é sempre bastante criativa para brincar com conceitos e pode ignorar a 

condição de pequena transformação contínua entre a população e o meio, ou vice-versa. Em 

outras palavras, pode ela criar fenômeno no qual as transformações na população sejam 

descontínuas e impactantes em relação ao meio. Exemplo de um sistema como esse: uma 

colônia de bactérias, por poder flutuar em números muito grandes e descontínuos de indivíduos 

entre dois instantes de tempo próximos. 

Este último tipo de sistema não pode ser descrito por uma equação diferencial uma vez que seus 

sucessivos estados não são variações pequenas e contínuas. No lugar de uma equação 

diferencial, o melhor objeto matemático é um mapa logístico, detendo ele toda a capacidade 

descritiva para um fenômeno do tipo e, consequentemente, com resultados totalmente 

diferentes do primeiro. Tal mapa logístico para este tipo de sistema é da forma:  

𝑝𝑛+1 = 𝑟𝑝𝑛(1 − 𝑝𝑛) (03) 

onde r é um parâmetro de crescimento da população e p é o nível em relação à carga máxima. 
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Do ponto de vista geral o fenômeno é sempre o mesmo nos dois casos: uma população de 

indivíduos desenvolvendo ou mantendo o seu estado de equilíbrio em relação ao meio 

ambiente. Todavia há uma peculiaridade em um que não há no outro: a continuidade no 

crescimento da população e a continuidade na interação entre ela e o meio, no primeiro caso; 

contra a descontinuidade do crescimento da população, no segundo caso. 

Em estrito rigor com a realidade, mesmo no primeiro caso não há uma evolução contínua da 

população e nem mesmo uma continua adaptação entre ela e o meio ambiente; porém tais 

descontinuidades são tão diminutas diante do sistema global que podem ser ignoradas ou serem 

assimiladas por considerações adicionais no modelo1. 

Tais peculiaridades, e não o fenômeno conceitual, que definem qual o modelo matemático mais 

adequado para a descrição. Em verdade, em razão destas peculiaridades, que o fenômeno geral 

observado se mostrará bastante diferente numa e noutra situação e, assim, podendo ele mesmo 

dar pistas de qual objeto matemático melhor a ser empregado. 

Note que as equações (02) e (03) são bastante parecidas; se a primeira for escrita na forma 

discreta, o resultado será o seguinte: 

𝑝𝑛+1 = 𝑝𝑛 + 𝑟𝑝𝑛(1 − 𝑝𝑛)𝛿𝑡 (04) 

Podendo a variação temporal ser definida de acordo com a ocorrência de um ciclo de 

crescimento para cada geração n. Se assim considerado, a única diferença entre (03) e (04) é tão 

somente a contribuição da geração anterior na população atual em (04): pn. 

Ou seja, no sistema descrito em (04) a geração atual é resultado da geração anterior mais um 

acréscimo ou decréscimo de indivíduos. Implicando na possibilidade de identificação de 

indivíduos “filhos” em coexistência à geração dos pais. Enquanto no sistema descrito em (03) a 

geração atual é uma nova configuração da geração anterior, não havendo a possibilidade de 

definição de um conjunto de indivíduos “filhos” em coexistência com um conjunto de pais. 

Esta última peculiaridade entre um sistema e o outro não está fortemente relacionada com o 

fato biológico da existência de uma geração de filhotes provindos de uma geração anterior de 

                                                           
1 Um exemplo disso: não existem partes de indivíduos mas tão somente indivíduos completos, contudo, numa população de 

mamíferos, o aumento do consumo de recursos naturais começa paulatinamente com a gestação do novo ser que, mesmo ao nascer, 
continuará o processo de aumento de recursos, bem como um indivíduo jovem não detém ainda funções de reprodução, podendo 
ser toda esta fase de desenvolvimento entendida como “indivíduos em partes”; também a reprodução sexuada casual impõe severo 
limite para crescimento rápido da população; considerações e limites que não podem ser feitos para uma colônia de bactérias. 
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pais como pode induzir alguns a pensar num primeiro instante. De fato, tal peculiaridade mais 

se relaciona com a propriedade de preservação da memória na população atual das recentes 

populações anteriores, havendo um maior traço delas no presente em (04) do que em (03)2.   

Como se observa, pode o fenômeno ser o mesmo do ponto de vista conceitual – 

desenvolvimento populacional --, mas peculiaridades num tipo de sistema em relação a outros 

pode gerar a necessidade de mudança do próprio objeto matemático a fim de ser obtida uma 

descrição que é impossível de ocorrer com outros tipos de objetos. 

Concluindo, somente através do conhecimento profundo e maduro do específico fenômeno 

estudado que se pode ter pistas contundentes a respeito de qual o melhor caminho a percorrer 

na procura do objeto matemático apropriado.  

Características gerais de uma população que cresce continuamente 

Para ilustrar um pouco certas características dos resultados nos modelos, será nesta seção 

apresentado o resultado do modelo da equação (02). 

Tal equação trata de uma equação diferencial ordinária não linear de ordem primeira e que pode 

ser resolvida exatamente através de sua integração direta, ou seja:  

∫
𝑑𝑝

𝑝(1 − 𝑝)

𝑝(𝑡)

𝑝0

= ∫ 𝑟𝑑𝑡

𝑡

0

 (05) 

que resulta:  

𝑝(𝑡) =
1

1 + 𝑒−𝑟𝑡−∆0
 (06) 

para ∆0= 𝑙𝑛
𝑝0

1−𝑝0
 e r independente do tempo, onde p0 é o nível da população no instante inicial. 

Apesar da equação (02) não ser linear, possui resultado analítico exato, estável e possível de ser 

expressado por funções elementares. Trata da expressão da tangente hiperbólica com 

comportamento crescente com aumento do tempo para quaisquer valores de r positivos e o 

contrário para valores de r negativos. 

                                                           
2 Para não ficar muito vago, populações de borboletas podem ser outro exemplo desta dinâmica, sendo um processo sexuado. Em 
razão do tempo médio de vida após a geração dos ovos até a maturidade como novas borboletas, cada nova geração carrega pouca 
memória da geração anterior. 
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O resultado final expressa bem as principais fases do desenvolvimento e do equilíbrio de uma 

população, apresentando nos primeiros momentos de existência dificuldades de crescimento, 

em momentos medianos exibindo crescimento acentuado e, nos momentos de maturidade, 

convergindo de modo assintótico para o nível máximo permitido, onde as restrições de recursos 

ambientais começam a impor tal limite. 

Sendo o resultado uma função matemática – o espaço vetorial de soluções de uma equação 

diferencial é formado por funções --, para cada instante de tempo está determinada apenas uma 

única configuração de indivíduos. 

 

 

Gráfico Nível da População em 

relação ao tempo para a 

equação (06) com r=-1 e 

p0=0,05. O valor negativo do 

parâmetro r é o responsável 

pela população sofrer redução 

ao longo do tempo. 

 

 

Gráfico Nível da População em 

relação ao tempo para a equação 

(06) com r=10 e p0=0,001. O valor 

positivo do parâmetro r é o 

responsável pela população 

apresentar crescimento ao longo do 

tempo. A primeira fase do 

crescimento é lenta, geralmente 

sofrendo com problemas de fixação. 

A fase mediana é marcada por rápido 

crescimento em curto período. Já a 

última fase de crescimento é lenta e 

assintótica para o nível máximo, 

neste último período a população 

sofre com a escassez de recursos. 

r=-1,0 

p0=0,05 

r=10,0 

p0=0,001 
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Gráfico Nível da População em relação ao 

tempo para a equação (06) com r=4 e 

p0=0,2. O valor positivo do parâmetro r é o 

responsável pela população apresentar 

crescimento ao longo do tempo, como no 

gráfico anterior. 

 

Características gerais de uma população que desenvolve descontinuamente 

A simplicidade do mapa logístico em (03) contrasta com a riqueza de informação contida nele, 

em especial quando se compara com o modelo anterior. Não por acaso que o título do trabalho 

referência de Robert May tenha sido “Modelos matemáticos simples para dinâmicas muito 

complicadas”.3 

Para começo, tome o parâmetro r, se no modelo contínuo ele pode assumir qualquer valor real, 

tanto positivo quanto negativo. No mapa logístico ele somente pode estar confinado no 

intervalo real [1, 4]. Isto porque, como os valore de p devem ficar restritos ao intervalo real [0, 

1], o parâmetro não pode assumir valores positivos acima de 4 a fim de não escapar deste 

conjunto, como pode ser observada na equação (03). Por outro lado, valores menores, ou até 

igual a 1, sempre irão fazer a interação convergir para o resultado atrator 0, que não desperta 

grande interesse, a não ser a extinção da população. 

Há aqui uma diferença gritante da realidade descrita pelos dois objetos matemáticos, na 

descrição contínua quaisquer valores de r estão permitidos, sendo aqueles negativos os 

responsáveis por provocar a extinção da população e os positivos os responsáveis pelo 

crescimento dela. Já na descrição discreta há a drástica restrição do domínio de valores para r, 

sendo os valores entre 0 até 1 responsáveis por atratores de extinção da população e apenas os 

valores entre ]1, 4] os responsáveis por atratores de níveis não nulos para ela. 

                                                           
3 May, Robert M 1976. Simple Mathematical Models with very Complicated Dynamics. Nature 261(5560):459-467. 

r=4,0 

p0=0,2 
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Além disso, se a equação (04) – discreta – ou (02) – contínua – caracteriza um fenômeno de 

propagação e com forte memória dos últimos instantes passados, a equação (03) já descreve 

um processo descontínuo de iteração entre estados e com forte efeito de perda de memória 

dos estados passados4. Sendo assim, a equação (03) retira bastante sentido de qualquer 

descrição de evolução temporal daquela população, pois, mesmo conhecido o presente, quase 

nada é conhecido e determinado sobre o seu passado. 

Mesmo assim, ainda se faz completo sentido em se falar nos estados de equilíbrio possíveis para 

aquela população; isto porque, se iterada a equação (03) por um número muito grande de vezes, 

será percebida a existência de alguns específicos atratores de resultados. Em outras palavras, 

ao longo de muitas iterações da equação (03) será percebido que os resultados não são tão 

aleatórios, apesar de descontínuos; caracterizando eles atratores de equilíbrio nos quais aquela 

população pode ser encontrada. Desse modo, dentro das mesmas condições ambientais, a 

população pode estar em diversos estados de equilíbrio; contrariando o cenário do primeiro 

exemplo onde havia somente um único estado. 

Estes atratores são apresentados no gráfico que segue, sendo uma imagem clássica do mapa de 

bifurcação descrito pela equação (03). Nele é apresentado todo o domínio de r no intervalo real 

[1,4], sendo que no subintervalo [0,1] existem apenas atratores nulos, i.e. para estes valores de 

r o destino final da população é sempre a completa extinção. Entre ]0, 3[ é observada uma única 

trajetória possível de atratores de equilíbrio para a população; ocorrendo no ponto r=3 a 

primeira bifurcação do mapa. Entre 3 e próximo de 3,449 aparecem de modo consecutivo dois 

atratores em evolução com a variação de r; ocorrendo perto de r=3,449 uma nova bifurcação 

das duas linhas e o originando a partir dali 4 atratores consecutivos possíveis de ser encontrada 

a população. O resultado que segue é espantoso pela diversidade de atratores consecutivos, 

detendo a população inúmeros estados possíveis de equilíbrio populacional. 

Outro resultado interessante é que quando r=4.0 há a existência de um atrator nulo, ou seja, de 

extinção da população; o que seria impossível de ocorrer no sistema analisado anteriormente. 

 

                                                           
4 Observe na própria equação (03) que, em regra, há dois estados imediatamente passados possíveis de terem levado o sistema ao 

estado presente, ocorrendo já forte ambiguidade entre estados sucessivos. Não há no sistema a manutenção da memória de sua 
origem, ao contrário daquilo observado no caso contínuo.  
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No gráfico ao lado o mapa de bifurcação dos atratores no 

domínio de r entre 1.0 até 4.0. No intervalo [0, 1] os 

atratores são sempre nulos, indicando que não há estado 

de equilíbrio possível para a população que não seja a 

extinção. Já entre ]1, 3[ é observada a existência de um 

único atrator para valor de r. De ]3, 3,449[ coexistem dois 

atratores e entre ]3,449, 3,54409[ são quatro. No 

entanto, com pequenas variações adicionais em r há uma 

profusão de possibilidades de atratores para o sistema; 

nenhum deles implicando na extinção da população, com 

a exclusiva exceção para r=4.0. Tal complexidade é 

verdadeiramente contrastante com aquilo apresentado 

para a descrição do fenômeno contínuo. 

     

 Se a profusão de atratores de equilíbrio populacional chama atenção, chama ainda mais 

atenção a observação de regiões quase vazias dentro das miríades de estados; e não apenas 

isso, quando aplicada uma aproximação para dentro até das regiões mais densas, ainda assim 

serão reveladas regiões de vazios ou segmentos lineares. 

 

Visão aproximada do mapa de bifurcação dos atratores com detalhamento para subparte do gráfico. Em qualquer nível de 

detalhe que se observa o gráfico sempre são observadas regiões com grandes áreas vazias e ramificações lineares similares 

àquelas observadas em níveis anteriores, tal reprodução de padrões gerais nas partes e destas em suas subpartes, 

indefinidamente, é chamada de fractalização do sistema.  

  

Verdadeiramente, é surpreendente a complexidade de descrição do fenômeno e toda a sua 

possibilidade de estados de equilíbrio que se esconde numa equação de iteração tão simples 
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quanto aquela em (03). Pequenas diferenças conceituais entre sistemas populacionais podem 

forçar a uma mudança radical em seu comportamento, requerendo o emprego de objetos 

matemáticos totalmente distintos, apesar da aparência quase similar. 

A rápida perda de memória do segundo sistema é uma característica relevante de sistemas 

dinâmicos, ou vulgarmente chamados de sistemas caóticos, sendo eles dotados de toda a 

riqueza descritiva apresentada aqui. Em tais tipos de sistemas não há muito sentido em se 

buscar uma descrição temporal de evolução seus estados, fazendo mais sentido estudar seus 

atratores e sua situação de maiores ou de menores chances de permanência neles. 

Um exemplo deste último fato pode ser dado na presente situação; nas regiões de grandes 

vazios de atratores encontradas dentro do gráfico há uma chance maior do sistema permanecer 

em configurações próximas, ao contrário das regiões mais densas, onde pode ele se transformar 

mais significativamente. Estudar estas características é a melhor estratégia para este tipo de 

fenômeno. 

Para mostrar este fato e ilustrar que há sim muitas possibilidades de análises matemáticas para 

sistemas tão selvagens como o exemplo aqui apresentado, tome o coeficiente de Lyapunov que 

trata de uma medida do nível de caoticidade de um sistema. Por definição, trata de um 

coeficiente de diferenciação entre os estados do sistema para pequenas variações iniciais, ou 

melhor, 

|𝛿𝑝𝑛| ≡ |𝛿𝑝0|𝑒𝜆𝑛  →  𝑒𝜆𝑛 = 𝑙𝑖𝑚
𝛿𝑝0→0

|
𝛿𝑝𝑛

𝛿𝑝0
| = |

𝑑𝑝𝑛

𝑑𝑝0
| (07) 

porém a última derivada é expressa em cadeia por 

𝑑𝑝𝑛

𝑑𝑝0
=

𝑑𝑝𝑛

𝑑𝑝𝑛−1

𝑑𝑝𝑛−1

𝑑𝑝𝑛−2

𝑑𝑝𝑛−2

𝑑𝑝𝑛−3
⋯

𝑑𝑝1

𝑑𝑝0
 (08) 

Lembrando da relação de recorrência da iteração, onde pn=f(pn-1), e a usando em (08); pode ser 

o coeficiente em (07) ser escrito como 

𝜆(𝑟, 𝑝0) = 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

1

𝑛
𝑙𝑛|𝑓′(𝑝𝑛−1)𝑓′(𝑝𝑛−2)𝑓′(𝑝𝑛−3) ⋯ 𝑓′(𝑝0)| = 𝑙𝑖𝑚

𝑛→∞

1

𝑛
∑ 𝑙𝑛|𝑓′(𝑝𝑘)|

𝑛−1

𝑘=0

 (09) 

Como no caso aqui estudado f’(p)=r(1-2p), o coeficiente de Lyapunov é dado, então, por 

Clicksign 13eeb7d5-5d86-4bfc-86a1-738c6d75c0fe

mailto:e-mail:%20contato@valluga.com


 

 

 
difusão cultural - artigos 

 
valluga.com.br  

 
 

 
Av. Paulista, nº 171, 10º andar, CEP 01311-000 | WhatsApp +55 11 98701-8933 | e-mail: contato@valluga.com.br X 

 

𝜆(𝑟, 𝑝0) = 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

1

𝑛
∑ 𝑙𝑛|𝑟(1 − 2𝑝𝑘)|

𝑛−1

𝑘=0

 (10) 

Note pela definição em (07) que para todo coeficiente de Lyapunov negativo a diferença em 

relação ao estado inicial tenderá sempre a zero quanto maior for o número de iterações, ou seja, 

encontrará o sistema forte tendência a não sofrer alterações quanto ao atrator inicial. Todavia, 

para coeficientes positivos, a tendência é completamente contrária; sendo o coeficiente, por 

esta razão, uma ferramenta de medida do nível de caoticidade no qual se encontra o sistema. 

O próximo gráfico é apresentado o gráfico de bifurcação alinhado com o gráfico do coeficiente 

de Lyapunov, com o domínio r normalizado para [0.25, 1]. Note nele que justamente as regiões 

de grandes vazios são caracterizadas por coeficientes negativos, enquanto as regiões de 

coeficientes positivos são aquelas com as maiores densidades de atratores; observe também 

que mesmo dentro de regiões aparentemente densas há ainda órbitas estáveis, mostrando a 

existência de vazios escondidos dentro delas. 

Uma melhor apreciação de toda a estrutura existente de atratores com diversas escalas de 

aproximação pode ser feita através do vídeo aberto na internet em https://youtu.be/PtfPDfoF-

iY . 
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Gráfico de bifurcação alinhado com o coeficiente de Lyapunov. Notar que os valores negativos do coeficiente acontecem justamente 

nas regiões de vazios, caracterizando estas regiões como de órbitas de maior estabilidade – ou menor variabilidade – do sistema, 

detendo ele maior probabilidade de ali permanecer em tempo próximo; já as regiões de coeficientes positivos são sempre as mais 

densas de atratores e, pela definição do coeficiente, são elas aquelas de órbitas mais instáveis, onde ínfimas variações acarretam 

grandes modificações do sistema. Observe, finalmente, que mesmo dentro de regiões aparentemente densas, há áreas de vazios 

escondidas, como já apresentado em imagens antes. 
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Apenas para ilustrar a relação entre vazios escondidos e coeficientes negativos, na imagem acima é feita uma aproximação em 

região específica do gráfico, a fim de serem exibidos os vazios existentes dentro dela e a relação deles com coeficientes de Lyapunov 

negativos. 
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Comentários finais 

Foram apresentados dois sistemas com sutis diferenças de dinâmica populacional para se 

estudar seus equilíbrios. No primeiro deles a margem de seu desenvolvimento se dava por 

acréscimos ou decréscimos do seu corpo original, guardando uma margem grande de memória 

do seu passado, e segundo processos quase contínuos. No segundo o desenvolvimento se dava 

pela iteração da população presente num novo e diferente estado em relação ao estado de 

partida, com pouca margem para a memória de sua evolução passada, tratando de processo 

descontínuo. Todavia, ainda assim, ambos relacionados com a dinâmica de populações. 

As peculiaridades de um em relação ao outro forçam a incompatibilidade do emprego do mesmo 

tipo de objeto matemático na descrição, sendo para o primeiro suficiente o emprego de uma 

equação diferencial não linear de primeira ordem e no segundo a necessidade do uso de um 

mapa logístico através de uma relação de recorrência entre as gerações. Mesmo com aparente 

similaridade na forma matemática, a descrição encaminhada por um e por outro é 

verdadeiramente diferente, sem qualquer ponto de analogia. 

O que se apreende deste exemplo é a importância do conhecimento adquirido do sistema 

trabalhado, pois é ele o responsável por indicar qual o tipo de objeto matemático apropriado 

para a construção de modelos descritivos do fenômeno estudado. Impor a estrutura matemática 

do primeiro exemplo num sistema que se porta como o segundo exemplo, e vice-versa, jamais 

encaminhará para descrições matemáticas coerentes do mundo – nem mesmo possíveis. 

Por fim, mesmo que todo o tempo se tenha falado sobre dinâmica populacional neste trabalho 

de divulgação, é necessário recordar que os conceitos envolvidos na descrição desta dinâmica 

se encontram presentes em inúmeros tipos de fenômenos e, como aqui apresentado, 

peculiaridades podem empurrar para um ou para outro tipo de descrição matemática. 

Para instigar reflexões, quando se estuda modelos de evolução ou estados de tumores malignos 

em medicina é bastante comum o emprego de modelos similares como aquele do primeiro 

exemplo, havendo o emprego de outras equações diferenciais modelando efeitos ambientais 

com o crescimento do tumor. Existiriam circunstâncias ou razões neste tipo de sistema para se 

buscar descrições no espírito do segundo modelo, ou melhor, poderia haver a mudança de um 

regime para o outro? 
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E, para instigar uma segunda reflexão, considere uma fábrica, uma empresa ou qualquer grupo 

de trabalho, ou mesmo um subconjunto econômico, como um objeto abstrato que receba 

entradas e gere saídas para a economia local em interação, ocorrendo dentro deste objeto 

processos internos – trabalhos e transformações --. Um sistema como esse tem diversas 

modelagens matemáticas através de equações diferenciais e sistemas de equações; no entanto, 

poderia existir neste tipo de ambiente alguma atividade que se assemelhasse mais ao que foi 

apresentado no segundo sistema? 

E, para terminar, quando se estuda níveis de difusão de informação numa cultura ou sociedades, 

em especial no mundo atual com o ciberespaço e o deslocamento maciço das novas informações 

para o seu ambiente; quais dos dois modelos melhor descreveriam o processo e o que em 

essência deslocaria o comportamento do fenômeno mais para um ou mais para o outro? 
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