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Sistemas Complexos Adaptativos

• “Sistemas complexos são sistemas formados por muitas unidades 
simples, porém interligadas entre si, de forma que uma influencia o 
comportamento das outras. A complexidade do todo decorre desse 
entrelaçamento de influências mútuas, à medida que o sistema evolui 
dinamicamente” (p. 83).

• Auto-organização (sem controle central)

• Propriedades emergentes (todo mais que soma das partes)

• Caos – ordem

• Adaptação/aprendizado



Exemplos



Simulações em computador

• Difícil descrição dos fenômenos (muitas unidades, muitas relações, 
variáveis no tempo, muita informação)

• Simulação (tentativa de reprodução) do comportamento em 
computadores.

• Estudo das propriedades geradas

https://www.youtube.com/watch?v=eakKfY5aHmYhttps://www.youtube.com/watch?v=k1ZO0VbngoQ
Simulação Fenômeno



Fractais

Conjunto de Mandelbrot
https://www.youtube.com/watch?v=PD2XgQOyCCk

file:///C:/Users/Luiz Gabriel/Documents/Complexidade/Mandelbrot Zoom 10^227 [1080x1920] (720p).mp4


CAOS – Ordem

• Caos ≠ bagunça

• Entropia (grau de desordem, excesso de informação, de liberdade)

• Ordem-desordem  ≠  complexidade-simplicidade

• Sistema caótico:

• Imprevisibilidade do comportamento a longo prazo

• Sensibilidade a condições iniciais (Efeito borboleta)

• Determinismo matemático  -> Comportamento imprevisível
(único, dependente da história)

• Estrutura regular do atrator
(escolha dentre estrutura de possibilidades)
“Ordem no Caos”

• Multiequilíbrio, metaestabilidades *

Pendulos caóticos
https://www.youtube.com/watch?v=DliraUWx03A

Atrator de Lorenz
https://www.youtube.com/watch?v=FYE4JKAXSfY

file:///C:/Users/Luiz Gabriel/Documents/Complexidade/Chaotic Pendulums/Chaotic Pendulums (360p).mp4
file:///C:/Users/Luiz Gabriel/Documents/Complexidade/Simple Model of the Lorenz Attractor/Simple Model of the Lorenz Attractor (360p).mp4


Caos – ORDEM

• Auto-organização *
• Estado desordenado -> organização regular

• Unidades com grande liberdade -> tendem a padrão restrito

• Regras simples, relacionais

• Criticalidade auto-organizada*
• Ordem dinâmica, há variações regradas

“Caos na ordem”



• De moléculas à vida

• De unicelulares a
multicelulares

• De indivíduos a
sociedades...

• Dialética: mudança e conservação, inovação e organização.

• Teia complexa de perturbações e respostas.



Caos – COMPLEXIDADE - Ordem

• Sistemas complexos: Entre o Caos e a Ordem

• Só Ordem é estática, só Caos leva a desordem :
Equilíbrio permite auto-organização e evolução

Determinismo

Caos

Auto-organização

Variação Evolução - Adaptação



Maturana & Varela

• Deriva Natural e Autopoiésis

• Determinismo x incerteza na mudança estrutural

Determinismo
Estrutural

Deriva

Autopoiésis
Perturbações

Mudança estrutural
Evolução - Adaptação



Simulações apresentadas

• Simulações utilizadas na apresentação realizadas com o software 
NetLogo disponível para download em:
https://ccl.northwestern.edu/netlogo/download.shtml

• Os modelos apresentados foram os seguintes, todos disponíveis na 
biblioteca de modelos do próprio programa:
• “Ising” – vidro de spin magnético – caos e multiequilíbrio

• “Life” – modelo “game of life” – auto-organização

• “Sandpile” – pilha de areia – criticalidade auto-organizada

https://ccl.northwestern.edu/netlogo/download.shtml

