
 Introdução
 Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um 
modelo matemático que representa a movimentação 
de peixes em um tanque retangular utilizando a lingua-
gem de programação baseada no programa NetLogo 
5.1.0 a partir desse tipo de análise é possível obter uma 
compreensão dos impactos causados pelas alterações 
climáticas.

  Resultad�
 Os resultados das representações matemáticas do 
comportamento dos indivíduos utilizando diferentes vari-
áveis de entrada são apresentados na tela do computa-
dor por meio de representações gráficas dos indivíduos 
que se movimentam em forma dinâmica no tanque con-
siderado como estudo de caso para o desenvolvimento 
da ferramenta de análise. Além disso, outros resultados 
são apresentados na interface gráfica do modelo: (1) Por 
meio de um gráfico o qual é capaz de mostrar o cresci-
mento ou mortalidade dos indivíduos de uma forma mais 
representativa, (2) por meio de contadores que mostram 
o número exato de indivíduos ao longo do tempo, (3) por 
meio da própria tela de interação dos indivíduos qual 
mostra mais visualmente processos como crescimento, 
nascimento e mortalidade. 
 A Figura 2 é a demonstração final da interface de 
trabalho, assim como, dos resultados.

 Conclusão
 
 Ao final da realização das atividades, pode-se afir-
mar que, por meio dos resultados dos testes, a ferramen-
ta criada consegue representar o comportamento espe-
rado para os casos simplificados aqui propostos.

Figura 2 - Interface

 Metodologia
 Os indivíduos considerados são duas espécies de 
peixes, onívoros e piscívoros, os quais estão presentes na 
fase adulta e jovem. As atividades propostas a eles nessa 
simulação são: movimentação, reprodução e cresci-
mento, ou seja, foi tentado demonstrar as atividades bá-
sicas que esses seres possuem em um ambiente controla-
do como o tanque considerado. Enquanto à tomada de 
decisão dos indivíduos quanto a sua locomoção foi esti-
mado um índice de adequabilidade que pode ser defini-
do como um valor numérico que caracteriza um local 
enquanto à preferência de um indivíduo, por exemplo, 
os peixes.
 A base desse estudo matemático levou em consi-
deração quatro elementos principais, sendo eles: tempe-
ratura, oxigênio dissolvido, pH e luminosidade. A partir da 
combinação dos mesmos, é possível a observar a influên-
cia de cada um na locomoção desses indivíduos consi-
derados.
 Para que esse trabalho trouxesse resultados corre-
tos, foi necessário realizar a programação cuidadosa-
mente, sempre levando em consideração todas as variá-
veis que poderiam alterar de alguma forma o estudo. A 
Figura 1 representa um pedaço desse processo, nesse 
caso, o cálculo do índice de adequabilidade.

Figura 1 - Código
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