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MODELAGEM DINÂMICA: CONCEITOS BÁSICOS E 

EXEMPLOS DE SISTEMAS 

Bianca Maria Pedrosa 

Gilberto Câmara 

1.1 Aspectos Conceituais 

A atual geração de GIS configura uma tecnologia estabelecida para  armazenar, 

organizar, recuperar e modificar informações sobre a distribuição espacial de recursos 

naturais, dados geo-demográficos, redes de utilidade pública e muitos outros tipos de 

dados localizados na superfície da terra.  Nesta área, um dos principais desafios para os 

próximos anos é transformar estes sistemas, essencialmente estáticos, em ferramentas 

capazes de prover representações realistas de processos espaço-temporais.    A 

modelagem de grande quantidade de processos físicos, em aplicações como 

Geomorfologia, Estudos Climáticos, Dinâmica Populacional e Impacto Ambiental, 

requer que os GIS tenham capacidade de representar os tipos de processos dinâmicos 

encontrados em estudos de sistemas físicos e sócio-econômicos. 

Neste contexto, a Modelagem Dinâmica (Burrough 1998) procura transcender as 

limitações atuais da tecnologia de Geoprocessamento, fortemente baseada numa visão 

estática, bidimensional do mundo.  O objetivo dos modelos dinâmicos em GIS é   

realizar a simulação numérica de processos dependentes do tempo, como nos modelos 

hidrológicos, que simulam o fluxo e transporte de água. Na definição de Burrough, “um 

modelo espacial dinâmico é uma representação matemática de um processo do mundo 

real em que uma localização na superfície terrestre muda em resposta a variações em 

suas forças direcionadoras”. 

Tipicamente, GIS são desenvolvidos a partir de suposições pré-estabelecidas   quanto a 

homogeneidade, uniformidade e universalidade das propriedades de seus principais 

componentes, que incluem o espaço e as relações espaciais, o tempo e o modelo 

matemático que descreve o fenômeno.  Entretanto, para modelar processos dinâmicos 



em GIS com o nível necessário de realismo, estas suposições rígidas têm que ser 

flexibilizadas de tal forma que o sistema seja capaz de representar (Couclelis 1997): 

• O espaço como uma entidade não homogênea  tanto nas suas propriedades 

quanto na sua estrutura. 

• As vizinhanças como relações não estacionárias. 

• As regras de transição como regras não  universais.   

• ���������	�
	����	��		�����	����	����������	�������������

• O sistema como um ambiente aberto a influências externas. 
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Figura 1 – Requisitos para modelagem dinâmica em GIS (fonte: Couclelis, 1997) 

δ1   δ2 δ 



Na figura 1 estão representados os requisitos mencionados acima.  A regularidade do 

espaço diz respeito à forma como ele é distribuído, e pode ser  regular, isto é, dividido 

em parte iguais,  ou irregular,  distribuído de forma diferenciada. As vizinhanças, que 

geralmente são concebidas como tendo a mesma configuração para todo ponto no 

espaço, devem superar esta estacionaridade e poder ser representadas com diferentes 

configurações em diferentes pontos do espaço.  Por exemplo, em determinado ponto 

uma célula pode ter vizinhança 4 e em outro vizinhança 8.  O sistema deve permitir que 

mais de uma função de transição possa ser aplicada, permitir que o tempo seja 

representado em intervalos variáveis (meses, anos) e suportar a inclusão de variáveis 

externas. 

Para implementar sistemas espaciais dinâmicos com as características mencionadas 

acima, alguns princípios básicos relativos aos principais elementos destes sistemas 

devem ser considerados.  Entre estes elementos destacam-se a questão da representação 

do espaço e  do tempo, o modelo dinâmico a ser utilizado para a representação do 

fenômeno espacial e a abordagem computacional para implementar estes princípios de 

forma integrada e consistente.  Nas seções seguintes, discutiremos cada um destes 

elementos. 

Espaço 

O espaço é o conceito chave na geografia e, por extensão, na Ciência da Informação 

Espacial.  Tradicionalmente, os geógrafos fazem uma distinção entre os conceitos de 

espaço absoluto e espaço relativo. 

“Espaço absoluto, também chamado Cartesiano ou Newtoniano, é um container de 

coisas e eventos,  uma estrutura para localizar pontos, trajetórias e objetos.  Espaço 

relativo, ou Leibnitziano, é o espaço constituído pelas relações espaciais entre coisas e 

eventos”  (Couclelis 1997). 

(Santos 1996)  refere-se a distinção entre espaço absoluto e espaço relativo como o 

“espaço dos fixos” e o “espaço dos fluxos”.  Em termos de representações 

computacionais pode-se, de forma aproximada, traduzir estes conceitos como a 

distinção entre as representações associadas a recobrimentos planares (mapas de 

polígonos e matrizes) e representações associadas a conectividade (grafos).  Um caso 

típico de medida realizada no espaço absoluto são os índices de auto-correlação 



espacial.  Neste caso, um dos instrumentos básicos é a matriz de proximidade espacial, 

cujo cálculo usualmente é feito em função de distância euclidiana entre objetos ou da 

existência de uma fronteira entre eles.  Na Figura 2 está representado um mapa temático 

e sua respectiva matriz de proximidade, definida com base nas fronteiras existentes 

entre os objetos. 

 

 

 

 

Figura 2 – Um mapa poligonal e sua matriz de proximidade 

Em muitos fenômenos geográficos, os objetos estabelecem relações entre si que 

independem das relações espaciais típicas como as relações topológicas, direcionais e de 

distância.  Estes fenômenos geralmente incluem relações como fluxo de pessoas ou 

materiais, conexões funcionais de influência, comunicação e acessibilidade, entre outras 

(Couclelis 1999).  Um exemplo de fenômeno em que a dimensão espacial requer o 

conceito de espaço relativo é o caso de fluxo de pessoas pela rede de transporte 

metroviário de  uma cidade.  O fluxo de pessoas a partir de uma mesma origem tem 

diferentes destinos, mostrado na Figura 3,  e a relação entre a origem e destino é 

estabelecida com base em relações de conectividade e acessibilidade. 
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Figura 3 – Mapa do Fluxo de Pessoas em uma rede de transporte 

Couclelis (1997) propõe a idéia de espaço próximo como uma extensão dos conceitos 

de espaço absoluto e relativo.  No espaço próximo o conceito chave é a vizinhança 

associada à  noção de proximidade, que conduzem também ao conceito  de proximidade 

funcional ou influência.  O conceito de vizinhança é facilmente visualizado  em 
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 A B C D E 
A 0 0,5 0 0,5 0 
B 0,25 0 0,25 0,25 0,25 
C 0 0,5 0 0 0,5 
D 0,33 0,33 0 0 0,33 
E 0 0,33 0,33 0,33 0 

 



representações matriciais do espaço. Algumas operações espaciais disponíveis em GIS 

como filtros espaciais, por exemplo, utilizam a noção de espaço próximo de forma 

limitada.  No filtro espacial, o estado de uma célula (um pixel de uma imagem)  é 

modificado com base nos estados das demais células em sua vizinhança, definida 

através de uma máscara.  A seguir são apresentados um exemplo de filtro espacial e o 

estado de uma célula qualquer antes (Figura 4b) e após (Figura 4c) a aplicação do filtro 

espacial.  
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Figura 4 – Exemplo de Filtro espacial 

A abstração fundamental na maior parte dos GIS atuais é o conceito de mapa, 

fortemente relacionado com noções cartográficas e portanto, do espaço absoluto.  Em 

processos dinâmicos a noção de espaço relativo e próximo são fundamentais para 

estabelecer e representar fluxos e conexões entre entidades do sistema.   

Tempo 

Conceitualmente, pode-se  representar o tempo através de diferentes estruturas, 

definidas, principalmente, com base em três aspectos da representação temporal: 

granularidade, variação e ordem  no tempo (Figura 5). 
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Figura 5 -  Estruturas  temporais (fonte: Worboys, 1998) 
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A ordem temporal refere-se ao modo como o tempo flui.  Neste caso, pode-se assumir 

que o tempo flui de forma linear, ramificada ou cíclica.  No tempo linear considera-se 

que o tempo flui seqüencialmente, ou seja,  existe uma ordem de precedência entre os 

pontos no tempo,  de tal forma que cada ponto tenha apenas um sucessor e um 

antecessor.   No tempo ramificado múltiplos pontos podem ser os sucessores ou 

antecessores imediatos de um mesmo ponto.  O tempo cíclico é utilizado para modelar 

eventos e processos recorrentes (Edelweiss and Oliveira 1994). 

Com relação à variação temporal duas possibilidades podem ser consideradas:  tempo 

contínuo e discreto. Uma variável temporal contínua é usada em processos que 

demandam medidas de tempo com níveis arbitrários de precisão. Por exemplo, a 

expansão da área de  desmatamento de uma floresta entre dois instantes de tempo 

medidos pode ser interpolada. A Figura 6 apresenta  mapas de uma área desmatada em 

dois instantes t e t’.  Se necessário, pode-se gerar um novo mapa para representar a área 

desmatada entre os instantes t e t’ porque este processo é contínuo no tempo. 
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Figura 6 – Área Desmatada da floresta em dois instantes t e t’ 

Uma variável temporal discreta é usada quando o tempo é medido em certos pontos ou 

intervalos e a variação é descontínua entre estes pontos.  Uma delimitação de lotes de 

um cadastro imobiliário pode ocupar uma posição num instante t e outra num instante t’, 

mas não faz sentido dizer que a delimitação ocupou alguma posição intermediária entre 

t e t’.  Na figura 7, no instante t existem 4 lotes em uma área residencial, no instante t’ 

os lotes 2 e 3 são unidos formando um novo lote 5.  
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Figura 7 – Delimitação de lotes de um cadastro imobiliário em dois instantes t e t’ 
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Associado ao conceito de variação temporal discreta, existe o conceito de Chronon.  

Um chronon é a menor duração de tempo suportada por um sistema e  pode variar em 

diferentes aplicações (Edelweiss and Oliveira 1994). A granularidade temporal de um 

sistema está diretamente relacionada com a duração de um chronon.  As diferentes 

granularidades de um sistema temporal conduzem à definição de instante e intervalo de 

tempo.  Um instante de tempo representa um ponto particular no tempo, um intervalo é 

o tempo decorrido entre dois instantes e um período consiste de uma seqüência de 

intervalos de tempo . 

Em sistemas computacionais, representa-se o tempo em pelo menos duas dimensões: 

• tempo válido (valid time)  - corresponde ao tempo em que um evento ocorre no 

domínio da aplicação. 

• tempo de transação (transaction time) – corresponde ao tempo em que transações 

acontecem dentro do sistema de informação (Worboys 1995). 

Adicionalmente, existe o conceito de “tempo definido pelo usuário”, consistindo de 

propriedades definidas explicitamente pelos usuários em um domínio temporal e 

manipuladas pelo programa de aplicação (Edelweiss and Oliveira 1994).   

 A incorporação da dimensão temporal  em um sistema de informação não se restringe 

apenas à questão da representação do tempo, mas inclui também questões relativas a sua 

recuperação. Um GIS temporal deve ser capaz de recuperar informações através de 

consultas definidas sobre critérios temporais, como por exemplo: 

• Quais rodovias do Brasil  foram recuperadas  a partir de 1980  e agora permitem 

uma velocidade superior a 100km/h ? 

• Qual rio teve a maior taxa de poluição entre  1970 e 1985? 

• Quais as cidades em que a cobertura vegetal aumentou em pelo menos 5% durante 

os últimos 5 anos? 

Para resolver consultas como as relacionadas acima,  um GIS tem que prover um 

conjunto de operadores e funções que permitam a avaliação de relacionamentos como 

os de precedência, sobreposição, igualdade e pertinência   entre dois intervalos de tempo 

(Figura 8).  
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Figura 8 – Predicados temporais (fonte: Voigtmann, 1996) 

Para exemplificar consultas envolvendo  predicados como os apresentados na Figura 8, 

utilizaremos uma linguagem de  consulta temporal especialmente desenvolvida para 

aplicações em geoprocessamento, chamada T/OOGQL (Voigtmann 1996).  Esta 

linguagem é uma extensão ao SQL (Structured Query Language) com suporte para tipos 

de dados espaciais e temporais.    

Quanto aos operadores espaciais, a linguagem T/OOGQL oferece os clássicos cross, 

overlap, touch e in, entre outros.  Quanto aos aspectos temporais, a linguagem 

T/OOGQL trabalha com os conceitos de timestamp (definição explícita de tempo 

associada a uma informação), tempo válido e tempo transacional,  e oferece as seguintes 

funções:  
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Figura 9 – Funções Temporais do T/OOGQL 

A seguir, demonstraremos  o uso da linguagem T/OOGQL em alguns exemplos de 

consultas que envolvem tanto operadores temporais quanto espaciais: 

1. Quais rodovias do Brasil foram recuperadas  a partir de 1980  e agora permitem uma 
velocidade >= 100km/h ? 

select snapshot r  

from railroad r, state s 

   where  s.name=“Brasil” and (r cross s or r in s) and 

      r.max_speed>=100 and 

      Begin( Year(1980) ) vt_precedes r.max_speed 

 

2. Qual rio teve a maior taxa de poluição entre  1970 e 1985? 

query_time: Period ( Begin ( Year(1970)), End( Year(1985))) 

select  r.name  

from    river r 

where   exists rp in r.pollution: 

       rp.max_pollution(query_time) >=max (select 

       max_pollution (query_time) from river_pollution) 

3. Quais  as cidades em que a cobertura vegetal aumentou em pelo menos 5% durante 
os últimos 5 anos? 

select c.name  



from   city c 

where  c.vegetation.coverage(“Wood”,c.geometry, now) 

   >= min(c.vegetation.coverage(“Wood”,c.geometry, 

       Period( now- years(5)), now)))+5 

Nas consultas apresentadas acima, as cláusulas select, from e where são similares às de 

qualquer linguagem baseada em SQL.  Os prefixos vt  e tt  são abreviações para tempo 

válido e tempo de  transação, respectivamente.  A palavra reservada Snapshot , 

presente na cláusula select da primeira consulta, tem o mesmo significado da 

Linguagem TSQL2 (uma extensão temporal para a linguagem SQL2), ou seja, gera um 

resultado de consulta instantâneo, sem timestamps associados (Voigtmann 1996). 

1.2 Modelos 

Modelos espaciais dinâmicos descrevem a evolução de padrões espaciais de um sistema 

ao longo do tempo. Segundo Lambin(1994) o modelo de um fenômeno deve responder 

às seguintes questões: 

• Quais variáveis ambientais e culturais contribuem para explicar o fenômeno, e quais 

são os processos ecológicos e sócio-econômicos existentes por trás do fenômeno? 

• Como o processo evolui?  

• Onde ocorrem os fenômenos? 

Estas questões chaves podem ser identificadas como as clássicas  “Porquê”, “Quando” e 

“Onde”.  Um modelo que responde a estas questões é capaz de descrever 

quantitativamente um fenômeno e  prever sua evolução, integrando suas escalas 

temporal e espacial. 

Um modelo é constituído de pelo menos três elementos: variáveis, relacionamentos e 

processos.  Ao se construir um modelo, dependendo do objetivo, pode-se dar ênfase a 

um ou outro destes elementos.  Nesta visão, os modelos podem ser classificados em 

empíricos e de sistemas.   Modelos empíricos focalizam  os relacionamentos entre as 

variáveis do modelo, a partir da suposição de que os relacionamentos observados no 

passado continuarão no futuro. Modelos de sistemas são descrições matemáticas de 



processos complexos que interagem entre si, enfatizando as interações entre todos os 

componentes de um sistema  (Lambin 1994). 
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Figura  10 – Tipos de modelos (fonte: adaptado de Lambin (1994). 
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Modelos Empíricos 

Os modelos empíricos, em sua dimensão procedural, possuem três componentes chaves: 

uma configuração inicial, uma função de mudança e uma configuração de saída.  A 

configuração inicial de um modelo dinâmico pode ser obtida através de dados históricos 

do fenômeno em estudo, chamados de séries temporais.  Neste caso, equações 

diferenciais (totais ou parciais) que incluem pelo menos um termo derivado no tempo 

podem ser utilizadas para representar o modelo e o processo é classificado como 

determinístico. Quando variáveis aleatórias são utilizadas para explicar um sistema  o 

processo é classificado como  estocástico-probabilístico.  

Modelos empíricos são caracterizados pela simplicidade dos modelos matemáticos 

empregados e pelo número reduzido de variáveis envolvidas.  Este modelos são 

eficientes em fazer predições, embora apresentem limitações em abordar a evolução 

espacial e identificar os aspectos causais do sistema.  A seguir, serão apresentados três 

modelos empíricos: cadeias de markov, modelos logísticos de difusão e modelos de  

regressão. 

Cadeias de Markov 

Cadeias de Markov são modelos matemáticos para descrever processos estocásticos e 

podem denotadas por: 

� Π(t+1)= Pn.Π(t) 

Modelos 

Cadeias  

 de Markov 

Logísticos  

de Difusão 

Regressão Simulação  

Ecossistema

Empíricos Sistema 

Dinâmico 

Espacial 
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onde Π(t) é o estado do sistema no tempo t, Π(t+1) é o estado do sistema após o 

instante t+1 e Pn são os estados passíveis de acontecer, que são representados em  

matrizes de possibilidades de transição.  Essas matrizes de transição representam a 

possibilidade de um determinado estado i permanecer o mesmo ou mudar para o estado 

j durante o instante de tempo t->t+1.    As probabilidades de transição são usualmente 

derivadas de amostras relativas a um certo instante de tempo.  Cadeias de Markov de 1a 

ordem assumem que o estado futuro do sistema depende apenas do seu estado presente e 

das possibilidades de transição, sendo independente da trajetória que o levou àquele 

estado (estados em um tempo t-1). Este modelo não ignora o passado, mas assume que 

toda a informação do passado está concentrada no presente estado do sistema.  Desta 

forma, as interações são instantâneas, sendo irrelevante o tempo de permanência das 

variáveis em cada estado (Soares Filho 1998).  Outra característica das cadeias de 

Markov é que as probabilidades de transição não mudam com o tempo, o que o 

caracteriza como um processo estacionário.   

As principais vantagens das cadeias de Markov são a  simplicidade operacional e 

matemática do modelo aliadas à facilidade com que podem ser aplicadas a dados 

provenientes de sensoriamento remoto e implementadas em GIS.  Outra grande 

vantagem é o fato de não necessitar de grande quantidade de dados antigos para prever 

o futuro. 

As principais limitações das cadeias de markov incluem o fato do modelo não explicar o 

fenômeno (Porquê) e ser limitado na resposta espacial (Onde), entretanto o modelo pode  

fazer predições (Quando) desde  que os processos sejam estacionários.   Além disto, o 

modelo não suporta  de imediato a inclusão de variáveis exógenas como variáveis sócio-

econômicas ou outras forças direcionadoras, embora esta  limitação possa ser  superada.  

Em (Lambin 1994) são apresentadas várias abordagens para superar as principais 

limitações de cadeias de Markov em modelagem dinâmica. 

Modelos logísticos de Difusão 

Modelos  logísticos são utilizados para descrever matematicamente fenômenos em que 

as variáveis inicialmente apresentam variações em um ritmo lento, depois o ritmo de 



variações se intensifica,  voltando a reduzir-se até que o nível de saturação seja atingido.  

Este modelo leva em conta as interações temporais entre as variáveis do sistema, 

podendo ser expresso por: 

( )
 

P-U
Pr   

dt

dP
��

�
��

�=
U

�

�

onde P é a variável de um  fenômeno de crescimento ao longo do tempo t, como 

aumento da população, por exemplo;  r é a taxa de crescimento e U uma função de 

crescimento (Lambin 1994). Dentre os modelos baseados em funções logísticas 

destacam-se os modelos de difusão.  Tais modelos enfatizam a velocidade do processo e 

permitem a inclusão de variáveis relacionadas às causas do fenômeno.  Os principais 

elementos de um modelo espacial de difusão são (Soares Filho 1998): 

• meio ambiente (isotrópico ou heterogêneo) 

• tempo (contínuo ou discretizado) 

• item a ser difundido (material, pessoas, informação, doença) 

• locais de origem  

• locais de destino 

• caminhos a serem percorridos 

Estes elementos interagem entre si através de um mecanismo em que se pode identificar 

quatro estágios: 

• Estágio inicial – neste estágio tem início o processo de difusão. 

• Estágio de difusão – tem início o processo de espalhamento 

• Estágio de condensação – diminui o ritmo do espalhamento. 

• Estágio de saturação – ocorre a desaceleração ou encerramento do processo de 

difusão. 

O processo de espalhamento em  modelos de difusão pode se dar por expansão ou 

realocação.  Nos modelos de difusão por expansão a informação ou material se espalha 

de uma região para outra, permanecendo na região original. Nos modelos de difusão  



por realocação os objetos se movem para novas regiões, abandonando as área originais 

(Soares Filho 1998).   

Modelos de difusão não explicam as causas de um fenômeno, embora possam integrar 

variáveis ecológicas e sócio-econômicas.  Sua maior contribuição está na  predição do 

comportamento futuro do fenômeno.  Quanto à dimensão espacial, o modelo em si não a 

incorpora, mas ela pode ser introduzida através da integração deste modelo com um GIS 

(Lambin 1994).   

Modelos de Regressão 

O objetivo dos modelos de regressão é  estabelecer relações estatísticas entre um 

fenômeno em estudo e as variáveis independentes envolvidas, chamadas forças 

direcionadoras,  que exercem influência sobre ele.  Sendo assim, o modelo suporta a 

inclusão de variáveis exógenas como as sócio-econômicas.  Isto contribui para o 

entendimento do fenômeno em estudo, mas é insuficiente para explicá-lo, pois a 

identificação de um relacionamento estatístico entre duas variáveis por si só não 

estabelece um relacionamento causal entre elas.  Por exemplo, pode-se identificar 

através de um modelo de  regressão que o crescimento populacional tem relação com o 

crescimento do desmatamento de uma determinada região, entretanto, o modelo de 

regressão não explica os mecanismos que ligam estas variáveis (Lambin 1994). 

Matematicamente, o modelo estabelece um relacionamento linear  entre as variáveis 

dependentes e independentes através da expressão: 
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Em modelos de regressão a dimensão temporal é considerada, mas a distribuição 

espacial do fenômeno não é abordada, limitação esta que pode ser superada se o modelo 

for combinado com GIS.  Outra limitação deste modelo é que ele se aplica apenas a  

processos estacionários (Lambin 1994).  



Um exemplo de modelo de regressão é o implementado por (Reis and Margulis 1991) 

para modelar o desmatamento da Amazônia em função da densidade espacial das 

atividades econômicas da região.  Neste modelo, num primeiro estágio, áreas 

desmatadas são relacionadas com a densidade populacional, áreas cultivadas, distância 

de centros urbanos e proximidade de rodovias, entre outras variáveis.  Num segundo 

estágio, o modelo relaciona o crescimento de determinadas atividades (colonização, 

cultivo, pecuária) entre 1980 e 1985  com a densidade destas atividades em 1980, 

obtendo assim o padrão de crescimento espacial de cada atividade.  Então, partindo da 

suposição de que este padrão espacial de crescimento irá se manter no futuro, o modelo 

faz projeções sobre a tendência de desmatamento para o período de 1985-2000 (Lambin 

1994) .  

Modelos de Sistemas 

Modelos de sistemas procuram descrever o sistema como um  todo, isto é, tentam 

representar as interações entre todos os seus componentes. Uma característica chave 

destes modelos é a eficiência com que abordam a dimensão espacial, implementando 

conceitos como as relações de vizinhança e suportando o uso combinado de múltiplas 

escalas.  A seguir, descreveremos as características  gerais de duas classes de modelos 

de sistema: os modelos de simulação de ecossistemas e os modelos de simulação 

dinâmica espacial. 

Modelos de Simulação de Ecossistemas 

Modelos de Ecossistemas são projetados para  imitar o comportamento de um sistema, 

enfatizando as interações entre todos os seus componentes.  Estes modelos são baseados 

na composição de ecossistemas complexos em um número de equações diferenciais 

(Lambin 1994).  A construção de um modelo  de simulação requer que os principais 

aspectos que afetam o fenômeno estejam bem integrados,  que seus  relacionamentos 

funcionais estejam bem representados e que o modelo possa predizer os impactos 

ecológicos e econômicos das mudanças ao longo do tempo. 

Estes modelos são  adequados para representar processos não estacionários, mas 

apresentam dificuldades para sua expressão espacial , pois tratam o espaço como uma 

entidade homogênea (Lambin 1994). 



Modelos de Simulação Dinâmica Espacial 

Modelos de Simulação Dinâmica Espacial baseiam-se em modelos de ecossistemas com 

extensões para acomodar a heterogeneidade espacial e processos humanos de tomada de 

decisão.  

Uma abordagem para desenvolver modelos de simulação dinâmica espacial é 

representar o espaço como uma matriz de células e aplicar as equações matemáticas a 

cada uma das células da matriz, simultaneamente.   Cada célula do modelo está 

conectada com suas células vizinhas, de tal forma que é possível estabelecer um fluxo 

entre células adjacentes.  Isto simplifica sobremaneira o mecanismo de predições do 

sistema porque por exemplo, se uma célula tem três vizinhos com estado x, é altamente 

provável que o estado desta célula venha a ser x também.  Entretanto, este raciocínio 

simplista pode ser aperfeiçoado em regras de transição.  Outro aperfeiçoamento desse 

modelo é a possibilidade de incorporar processos de tomada de decisões.  Modelos que 

incorporam este mecanismo são chamados modelos baseados em regras.  As regras de 

tomada de decisão são representadas através de abstrações muito semelhantes àquelas 

que ocorrem na mente humana.   

Um exemplo de modelo com as funcionalidades mencionadas acima é o implementado 

no DELTA (Dynamic Ecological Land Tenure Analisys), um sistema desenvolvido para 

integrar aspectos sócio-econômicos da colonização amazônica e aspectos ecológicos do 

desmatamento e da liberação de carbono na atmosfera no Estado de Rondônia.   

O DELTA utiliza três submodelos integrados que simulam, respectivamente, a difusão 

da colonização, mudança do uso do solo e liberação de carbono. Os submodelos são 

examinados em diferentes escalas, o que caracteriza o modelo como multi-escala.  Além 

disto, o modelo é considerado “a playing game tool”, pois não se restringe a fazer 

predições, mas sim a servir como instrumento para responder “what if questions” 

(Lambin 1994). 

Para finalizar,  um resumo das características chaves de cada tipo de modelo, segundo o 

potencial   de cada um deles para responder as perguntas porque, quando e onde é 

apresentado a seguir. 
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Figura 11 – Resumo dos tipos de modelos 

Pela diversidade de formas de representação apresentadas, pode-se concluir que não 

existe uma solução única para modelar fenômenos espaciais dinâmicos.  A solução ideal 

para cada caso deve ser buscada tentando responder o porquê, onde e quando de cada 

fenômeno, através da integração das escalas temporal e espacial articuladas com o 

modelo matemático definido para descrever o fenômeno e prever sua evolução.   

Cadeias de Markov, modelos logísticos de Difusão e Regressão são eficientes em 

modelar processos estacionários.   Estes modelos utilizam equações matemáticas 

simples e requerem poucos dados, além de serem compatíveis com o formato de dados 

oriundos de fontes de sensoriamento remoto e, como conseqüência, facilmente 

implementados em GIS. 

Modelos de Sistemas são classificados  como modelos exploratórios, porque fornecem 

condições para que várias simulações possam ser investigadas a partir de diferentes 



cenários.  Entretanto, estes modelos requerem um substancial conhecimento do 

fenômeno em estudo e acabam por se tornar sistemas altamente especializados, não 

podendo ser aplicados a outras classes de fenômenos.  

Diferentes modelos servem a diferentes propósitos, logo eles não são excludentes, mas 

sim complementares.  Nesta perspectiva, Lambin (1994) sugere que, ao se construir um 

modelo, deve-se fazê-lo de forma gradual, começando por Cadeias de Markov, que são 

os mais simples,  e ir incorporando novos elementos (variáveis exógenas) e funções 

(determinísticas) ao projeto. 

A dimensão espacial deve ser também introduzida de forma gradual, começando com as 

relações espaciais mais elementares como as de vizinhança, refinando continuamente, 

de forma a contemplar a noção de espaço relativo e suporte a representações em 

múltiplas escalas. Modelos espaciais dinâmicos construídos com esta visão de projeto 

devem ser capazes de representar de forma realista os fenômenos dinâmicos 

encontrados na natureza, superando as limitações dos modelos atuais, baseados em 

concepções  limitadas quanto às representações do  espaço, do tempo e dos processos. 

1.3  Autômatos Celulares 

Em 1982 John Conway apresentou o Jogo da Vida (The Game of Life), demonstrando 

que regras muito simples quando aplicadas repetidamente sobre estados  aleatórios, 

produzem resultados  semelhantes à forma como certos sistemas evoluem no mundo 

real.  No Jogo da Vida o espaço é representado como uma grade de células, algumas das 

quais estão vivas e outras mortas.  Dado um estado inicial aleatório, a cada geração, 

novas células nascem e algumas morrem.  O que determina o estado de uma célula é sua 

vizinhança que, neste caso, é definida por quatro células adjacentes.  Uma célula viva 

morre se tiver duas ou três células vizinhas vivas.  Por outro lado, uma célula morta 

renasce, se tiver três células vizinhas vivas. Este sistema deu grande popularidade aos 

conceitos de  autômatos celulares, que foram inicialmente apresentados por   John Von 

Newmann  (Roy and Snickars 1996) . 

Nos últimos anos,  os conceitos de autômatos celulares têm sido utilizados para modelar 

fenômenos físicos e urbanos ((Batty 1999); Burrough, 1998; Roy, 1996; Engelen, 1995; 



Câmara, 1996).  Nesta abordagem o espaço é representado por um mosaico de células, 

geralmente de tamanhos e formatos idênticos (regular tesselations).  Algumas das 

formas mais simples utilizadas para representar  células em autômatos celulares são 

apresentadas na figura 12.  
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Figura 12 – Representações de células em autômatos celulares (fonte: Câmara, 1996) 

Sobre cada célula de um autômato celular são aplicadas regras de transição. Regras de 

transição determinam quando e porquê o estado de uma célula se altera e podem ser 

qualitativas ou quantitativas. 

Para ilustrar como se dá o mecanismo de aplicação das regras de transição, 

apresentaremos um exemplo simples baseado em (Câmara 1996).  Neste exemplo, uma 

célula pode assumir dois estados (branco e preto) e sua vizinhança é definida sobre duas 

células adjacentes. As regras de transição especificam que o estado de uma célula num 

instante t+1  é igual ao dos seus vizinhos no instante t, se estes vizinhos tiverem os 

estados iguais; caso contrário, o estado da célula permanece o mesmo.   Para entender o 

exemplo é necessário identificar  os componentes básicos do autômato celular clássico, 

que são: 
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A dinâmica de aplicação das regras de transição em um autômato celular é semelhante a 

de um filtro espacial. Desta forma, todas as células são avaliadas e, quando for o caso, 

modificadas para um novo estado.   Na figura 13 d, a primeira célula da segunda linha 

do autômato tem, no instante t, o estado branco e suas vizinhas possuem estados 

diferentes (uma é branca e outra preta).  Neste caso o estado da célula permanece o 

mesmo (1a regra de transição). Seguindo o mesmo mecanismo, a segunda célula da 

segunda linha, tem no instante t o estado preto e suas vizinhas têm ambas o estado 

branco, logo o estado desta célula sofre uma transição para branco (2a regra de 

transição). O processo segue este mecanismo para as demais células até que todas 

tenham sido avaliadas. 

No exemplo acima, pode-se observar que as mudanças geradas por autômatos celulares 

são estritamente locais, isto é, baseadas nas vizinhanças de cada célula.  Nesta 

perspectiva, pode-se dizer que sua aplicação é eficiente em processos em que a ordem 

global emerge de ações locais e descentralizadas.  Entretanto, em Sistemas de 

Informações Geográficas, a ordem global depende tanto de fatores endógenos (ações 

locais) como exógenos (ações à distância).  Uma abordagem para  modelar tais sistemas 



é o conceito de espaço celular (cell space), uma variação do autômato celular clássico 

(strict cellular automata), que flexibiliza a questão da regularidade do espaço e 

localidade das vizinhanças  (Batty 2000).   

1.4 Ambientes Computacionais para Modelagem Dinâmica 

Os  GIS disponíveis atualmente foram implementados  segundo diferentes paradigmas 

computacionais.  A ciência de informação geográfica faz uso intenso das ferramentas e 

tecnologias computacionais disponíveis, além de impulsionar o desenvolvimento de 

novas abordagens para lidar com a natureza complexa dos dados e fenômenos espaciais.  

Esta forte interação entre a Ciência da Computação e a Ciência da Informação Espacial 

teve como conseqüência o surgimento do termo  GeoComputação para significar o uso 

em larga-escala  de paradigmas computacionais como ferramenta para pesquisas 

geográficas (Openshaw 2000). 

No capítulo 2 foram apresentados os princípios básicos relativos aos principais 

componentes de um modelo espacial dinâmico.  Neste capítulo  dois ambientes de 

simulação dinâmica, PCRaster e Modelo Mulit-Escala/RIKS, serão analisados segundo 

aspectos computacionais como a arquitetura de software,  estruturas de dados e de 

controle, funcionalidade e interface. 

Os sistemas computacionais descritos,  PCRaster e Multi-Escala/RIKS, são sistemas 

representativos do estado-da–arte em GIS e modelagem dinâmica, pois foram 

concebidos em centros de pesquisa de expressiva experiência na área  (RIKS 2001), 

(PCRaster 2001), e fazem uso, em larga-escala, de tecnologias  computacionais 

avançadas e emergentes , tais como: sistemas de suporte a decisão(Engelen, van der 

Meulen et al. 2000) e autômato celular(Engelen 1995). Entretanto, estes sistemas não 

representam  a irregularidade do espaço, não suportam o uso combinado de mais de um  

modelo matemático e não são Sistemas Geográficos de uso geral. 

O PCRaster é um programa  para simular modelagem dinâmica de processos físicos,  

com ênfase em fluxo de material no solo e atmosfera.  Entre suas funcionalidades o 

sistema oferece funções  determinísticas (aplicadas sobre séries temporais), estruturas 

de dados apropriadas para o transporte de material (redes LDD) e uma linguagem 



(Dynamite (Van Deursen 1995)) que  permite o uso extensível de sua funcionalidade. 

Entretanto, o sistema não está integrado a um SGBD de mercado, fazendo uso de uma 

arquitetura própria de armazenamento de dados.  Suas aplicações incluem processos 

como dispersão de sementes, propagação do fogo e escoamento de água, mas não 

incluem processos de mudança no uso e cobertura do solo . 

Por outro lado, o Modelo  Multi-Escala/RIKS destina-se a aplicações de mudança no 

uso e cobertura do solo, mas são extremamente especializados, isto é, modelados para 

uma aplicação em particular, demandando adaptações para ser utilizados em outras 

situações.  Apresenta facilidades para manipulação de dados através de uma interface 

gráfica amigável, onde toda sua funcionalidade é disponibilizada num ambiente 

integrado e interativo.  Entretanto, o sistema  não tem uma linguagem que propicie o 

uso extensível de suas funções e, também, não está acoplado com SGBDs  e GIS de uso 

geral. 

1.5 PCRAster 

O PCRaster é um software para simular modelagem dinâmica de processos físicos.  Em  

processos físicos a modelagem dinâmica descreve ou simula  a distribuição, fluxo e 

transporte  de material e/ou energia  no solo (Van Deursen 1995).  
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Para simular o transporte de material são necessárias estruturas de dados que suportem a 

noção de direção e relações de resistência, acúmulo de material e movimento.  Nesta 

visão, a complexidade dos modelos dinâmicos depende da dimensão em que tais 

modelos operam, 2 ou 3D, e dos equacionamentos matemáticos que utiliza .  O mais 

simples dos modelos dinâmicos é chamado modelo pontual sem memória.  Neste 

modelo, o estado de uma célula é modificado apenas pela variável fornecida como 

entrada para esta célula em um determinado instante t (Figura 14a).  As demais células, 

bem como o estado desta célula em instantes anteriores, não afetam o estado da célula 

naquele momento.   Sendo assim, o estado de uma célula num processo pontual sem 

memória é uma função matemática operando na variável de entrada da célula no 

instante t (Figura 14b). 



 

 

 

Figura 14 – Célula de um modelo pontual sem memória  (fonte: Burrough, 1998) 

Processos pontuais com memória referem-se a processos em que o estado de uma célula 

no instante t+1 retém informações sobre seu estado no instante t.  A memória da célula é 

determinada por uma função g operando no estado inicial da célula (Figura 15b).  Um 

exemplo clássico para ilustrar o caso de processos pontuais com memória é o caso da 

água da chuva no solo.  Quando o solo não consegue mais absorver água deve ocorrer 

algum transporte de material.  Neste caso esta distribuição de material pode ser feita 

verticalmente, isto é, das células superiores para as inferiores (fluxo gravitacional – 

Darcy’s law) , como mostra a Figura 15a. 

 

 

 

 

Figura 15 – Célula com adjacência vertical (fonte: Burrough, 1998) 

Outra forma possível de transporte de material, considerando ainda o exemplo da água 

da chuva no solo, é através da adjacência lateral (processo de dispersão), Figura 16a.  

Neste caso existem mais variáveis envolvidas, o estado de uma célula depende do seu 

estado anterior, do fluxo de material  e das entradas naquele intervalo de tempo (Figura 

16b). 

 

 

 

Figura 16 – Célula com adjacência horizontal (fonte: Burrough, 1998) 

As células podem também ser conectadas por ligações topológicas (Figura 17).  Estas 

ligações geralmente são baseadas em aspectos físicos do transporte de material.  No 

Si ( t+1 ) = g ( Si ( t ) )+ƒ ( Ij )  

Si(t) = ƒ(Ij(t))  
1.1.1

S 

a) b) 

Si(t+1)=g(Si(t)+ ƒ(I i)) + Fin(t) b) 

 S1 

 S2 

I 

F 

a) 

b) 

I1 I2 

     

S3 F1 F2 
    S1       S2 

I3 

a) 



a)Teclado numérico         b) Representação computacional  

caso da água de chuva, uma boa orientação  para modelar o fluxo de material de célula 

para célula é conhecer a direção de fluxos do terreno.    

 

 

 

 

Figura 17 – Células com adjacência direcionada pela topologia (Burrough, 1998) 

O PCRaster trabalha com dados espaciais no modo matricial (raster). Para modelar um  

processo de fluxo/distribuição de material neste software, é utilizada uma estrutura de 

dados chamada Local Drain Direction (LDD).   A estrutura de dados LDD consiste em 

uma matriz, equivalente à dos mapas da área de estudo, com direções para o fluxo de 

material.  Essas direções consistem em números como os do teclado numérico do 

computador (Figura 18 a).  Desta forma, um LDD da forma apresentada na Figura 18 b, 

levaria ao fluxo de material segundo a representação da Figura 18 c.  
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Figura 18 - Redes LDD 

Além do LDD  e dos mapas no modo raster, o PCRaster possui as séries temporais 

(arquivos tss), que são arquivos ascii, contendo dados armazenados de forma tabular 

(Figura 19).  Os dados fornecidos na séries temporais são utilizados para calcular o 

novo estado das células.   
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c) Representação conceitual  
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Figura 19 – Série temporal dos índices pluviométricos 
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O PCRaster oferece uma interface de programação baseada em scripts, através dos quais 

o usuário pode fazer uso extensivo das funções  e operadores oferecidos na biblioteca de 

funções, desenvolvida em Linguagem C.  
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Figura 20 – Esquema simplificado das entradas e saídas do PCRaster 

 

rain in two rain areas for 1993,  
time = 1: november; time = 12: october 
3 
model time 
rain (mm/month) in rain area 1, id = 1  
rain (mm/month) in rain area 2, id = 2 
1 74 75 
2 71 71 
3 74 76 
4 58 59 
5 40 40 
6 40 42 
7 45 47 
8 62 64 
9 80 78 
10 80 85 
11 75 79 
12 67 69 

c) TSS 

.....  

rain (mm/month) in rain area 1, id = 1 

rain (mm/month) in rain area 2, id = 2 

1 74 75 

PROGRAMA PCRASTER 

a) MNT 

e)mapas resultantes 

b) LDD 

d) Mapa de solos 



Para descrever o modo como o PCRaster é operado, utilizaremos como exemplo um 

caso de  escoamento de água  da chuva em uma Bacia. Para modelar este processo é 

necessário fornecer como entradas para o sistema o Modelo Numérico do Terreno 

(MNT) e as séries temporais com os dados de precipitação pluviométrica.  A partir do 

MNT (Figura 20 a) é gerada a rede LDD (Figura 20 b), que é a rede de drenagem por 

onde a água excedente flui. A água excedente é toda a água que não foi infiltrada,  por 

já ter excedido a capacidade de infiltração da célula.  Para determinar o padrão espacial 

do processo de  infiltração, um mapa de solos da área em estudo (Figura 20 d)  tem que 

ser fornecido.  A partir destes dados, o programa é executado e gera um conjunto de 

mapas resultantes (Figura 20 e).  

  

# model for simulation of rainfall 
# one timeslice represents one month 
binding 
 RainTimeSeries=rain12.tss; 
# timeseries with rainfall (mm) per month  
# for two rain areas  
 Precip=rain;         
# reported maps with precipitation 
# rain is suffix of filenames 
 RainAreas=rainarea.map;    
# map with two rain areas 
 
areamap 
 clone.map; 
 
timer 
 1 12 1; 
 
initial 
 # this section is empty 
 
dynamic 
 # precipitation 
 report Precip=timeinputscalar(RainTimeSeries,RainA reas);  

Figura 21 – Programa PCRaster para calcular a precipitação 

 

Um programa PCRaster  é organizado em cinco seções: binding, areamap, timer, initial 

e dynamic, como mostra a Figura 21. A seção binding é onde são definidas as ligações 

entre as variáveis do programa e os arquivos.  Estas ligações tem dupla direção, tanto 

podem determinar que as variáveis serão gravadas nos arquivos especificados (caso em 

que é executado um comando report na seção dynamic), quanto podem apenas indicar 



que as variáveis receberão valores provenientes dos arquivos especificados. Depois, na 

seção areamap, deve ser definido o formato geral dos mapas do modelo. Todos os 

mapas utilizados em um modelo  devem ter o mesmo tamanho, localização geográfica e 

resolução. Na seção timer, o domínio de tempo do modelo é definido através de uma 

declaração que fornece os tempos inicial  e final da execução do modelo, bem como o 

intervalo ou passo em que este tempo deve variar ao longo da execução do modelo.   A 

seção  initial é utilizada para inicializar as variáveis do programa.  Esta seção é 

executada antes da primeira execução da seção dynamic.  A seção dynamic é a parte 

principal de um programa PCRaster. Descreve as mudanças temporais das variáveis ou 

mapas do modelo.  A principal característica desta seção é ser iterativa, isto é,  é 

repetida, do início ao final,  para todo o intervalo de tempo definido na seção timer.   
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O PCRaster oferece uma estrutura de controle chamada timer , que é utilizada para 

controlar os processos dependentes do tempo.  Na seção timer  São especificados o 

tempo inicial, final e passo do modelo dinâmico.  Na seção timer do programa da Figura 

21, foram especificados os valores 1 12 1 ,  que significa que o programa deve 

executar a seção dynamic  12 vezes, a variável que controla  estas repetições começa 

com o valor 1 e é incrementada de 1, em cada iteração.  Para entender o funcionamento 

da estrutura de controle timer , é necessário conhecer sua função complementar 

chamada timeinput .    

A função Timeinput é uma função que requer dois parâmetros: uma série temporal e 

um mapa de solo ou LDD sobre o qual deve ser distribuído os dados da série temporal.  

A função timeinput  é responsável por ler a linha apropriada da série temporal (tss), 

ler um mapa ldd e gerar o valor correto para cada nova célula no mapa resultante. 
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O PCRaster  é um GIS que oferece um conjunto de ferramentas para análise espacial e 

temporal, funções para dispersão espacial e transporte sobre redes topológicas e um 

conjunto de metódos geoestatísticos para interpolação e simulação espacial. Para 



modelagem dinâmica, que é o foco deste trabalho, o PCRaster oferece um conjunto de 

funções para o fluxo de material, tais como: 

• fluxo acumulado (accuflux/state )- calcula o novo estado dos atributos de 

uma célula, somando o valor original da célula mais a soma acumulada de todos 

as células  cujo fluxo  passa por esta célula (upstream cell); 

• capacidade de transporte de uma célula (accucapacity-flux/state ) - 

limita o fluxo de célula para célula a um atributo de capacidade de transporte 

fornecido em valores absolutos; 

• fração de transporte ( accufractionflux/state ) - limita o fluxo sobre a 

rede a um parâmetro que controla a proporção de material que pode fluir em 

cada célula. 

• valor limite (accuthresholdflux/state ) – modifica o acúmulo de fluxo 

sobre a rede limitando o transporte de valores superiores a um determinado 

limite mínimo por célula. 
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Além destas, outras  funções correlatas e ferramentas complementares são necessárias 

para modelagem dinâmica, tais como: 
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O PCRAster é um GIS baseado na estrutura de Banco de Dados Cross System Format 

(CSF).  O acesso ao Banco de Dados se dá através de um conjunto de funções, 

disponibilizadas em bibliotecas de funções C, acionadas através de arquivos de scripts 

ou linha de comando.  O PCRaster pode ser executado nas plataforma PC/DOS e UNIX.  

O sistema é interoperável, pois oferece um conjunto de funções para ler e gravar dados 

em outros formatos de outros GIS, como IDRISI, ARCINFO e ERDAS, além dos 

formatos DBF e ASCII (Van Deursen 1995). Finalmente, o grau de integração entre 

PCRaster e o modelo dinâmico é alto.  Ambos compartilham as mesmas estruturas de 

dados, o que evita  o overhead de  conversões de dados, e o uso do modelo é tão simples 

e direto quanto o de qualquer outra função do PCRaster. 

1.6  Modelo Integrado Multi-Escala /RIKS 

Na modelagem dinâmica de processos de uso e cobertura de solo, os autômatos 

celulares são usualmente utilizados para modelar o uso do solo.  Tradicionalmente, 

autômatos celulares são implementados segundo critérios estritamente locais, isto é, a 

dinâmica de aplicação das regras de transição baseiam-se principalmente na vizinhança 

de uma célula. Entretanto, em muitos casos de processos urbanos, a função de transição 

deve levar em conta diferentes fatores, incluindo: os efeitos da vizinhança, a qualidade  

do solo (fator ambiental), as taxas demográficas da região (fator social), a demanda  por 

uma determinada atividade econômica e o comportamento dos agentes econômicos.   

Na literatura recente, verifica-se uma tendência de  propostas de extensões ao modelo de 

autômato celular clássico, visando integrar fatores ambientais e sócio-econômicos,  para 

representar a dinâmica espacial de fenômenos urbanos. Entre estas propostas destaca-se 

a do Research Institute for Knowledge Systems (RIKS 2001), que  apresenta uma 

estrutura de modelagem dinâmica e de suporte a decisão capaz de operar em uma 

variedade de escalas (Engelen 1995).  
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A arquitetura do modelo Multi-Escala é constituída de dois sub-sistemas denominados 

macro e micro-escalas.  Na macro-escala estão representadas as variáveis ecológicas e 



sócio-econômicas que afetam o sistema como um todo.  A micro-escala representa a 

dimensão espacial do modelo.  Estas escalas interagem intensamente entre si  e com um  

Banco de Dados Geográfico, a partir do qual o modelo obtém os dados necessários para 

as simulações (Figura 23). A macro-escala possui três componentes representando os 

subsistemas natural, econômico e social.  Estes subsistemas estão conectados  através de 

uma rede de influência mútua e recíproca.   O subsistema natural representa condições 

ambientais tais como temperatura, precipitação e poluição. O subsistema social inclui 

dados demográficos como nascimentos, morte e migração.  O subsistema econômico é 

fortemente determinado pelas mudanças ocorridas no subsistema natural e pelas 

demandas sociais. Neste sentido, ele pode gerar demandas como, por exemplo, a 

necessidade por mais células residenciais quando a  população aumenta. A micro-escala 

consiste em um autômato celular sobre o qual são aplicadas regras de transição  para 

calcular as mudanças no uso do solo.  
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O Modelo Integrado Multi-escala/RIKS provê um ambiente integrado para entrada e 

visualização dos dados, através de uma  interface gráfica.Para ilustrar o uso deste 

modelo, consideraremos  dados de um estudo para analisar os impactos de mudanças 

climáticas em uma ilha do Caribe. Neste exemplo, a macro-escala inclui no subsistema 

natural apenas mudanças climáticas, no subsistema social inclui dados relativos a 

população, nascimentos e mortes e no subsistema econômico as demandas geradas a 

partir da interação deste subsistema com os demais (Figura 24). 



 

Figura 23 Integração entre o Modelo Multi-Escala e GIS (Engelen 1995) . 
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Figura 24 - A macro-escala (fonte: Engelen 1995) 
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As condições climáticas (climate) do modelo  são definidas a partir de variáveis 

ambientais tais como  temperatura, precipitação e nível do mar, e das  relações de 

influência existentes entre elas. A Figura 25 mostra que variações na temperatura e no 

nível do mar afetam outras variáveis. Estas relações de influência são também  

expressas de forma explícita, através de gráficos e tabelas e podem ser manipulados 

pelo usuário de forma independente e interativa, como mostra a Figura 26.  Esta 

funcionalidade caracteriza este modelo como um modelo exploratório, pois permite que 

o usuário avalie um fenômeno a partir de diferentes cenários (what if questions).  

Figura 25 – O Subsistema Natural 
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Figura 26 –  Os componentes do clima 

As variáveis sociais, de forma análoga às naturais, podem ser manipuladas de forma 

interativa e independente, como mostra a Figura 27a.  Entretanto, as variáveis 

econômicas são geradas a partir do comportamento  dos subsistemas natural e social, 

Figura 27b.  Para o cálculo destas  variáveis são utilizados coeficientes para medir o 

crescimento populacional e da oferta de empregos, por exemplo, e determinar o espaço 

necessário (demanda do solo)  para acomodar as atividades  econômicas (turismo, 

indústrias) afetadas por estes coeficientes. 

�

�

�

�

�

�

�

Figura 27 –  Subsistemas Social e Econômico 

Além das facilidades para entrada de dados mencionadas acima, a interface do Modelo 

Multi-Escala provê um editor gráfico para  regras de transição, como o mostrado na 

Figura 28.  Neste editor, através de uma função de distância, exibida em um gráfico X-



Y, o usuário define coeficientes de  probabilidade de transição para qualquer tipo de uso 

do solo.   

Figura 28 – Editor de Regras de Transição 
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No modelo Multi-Escala o espaço é modelado como uma autômato celular.  Neste 

autômato,  os estados das células representam categorias de uso do solo (Figura 29) e  

são divididos em duas categorias: funções e feições.  Funções são usos do solo ativos, 

tais como residencial, floresta, comercial.  Em  princípio,  uma célula função pode 

mudar para qualquer um dos estados possíveis.  Feições são usos do solo fixos, tais 

como rios, parques e aeroportos. Embora as feições não estejam sujeitas às mudanças 

geradas pelas regras de transição do autômato celular, eventualmente elas podem ser 

convertidas através de um processo especial ou uma intervenção exógena.  Feições 

aparecem como argumentos das regras e podem afetar  a transição de células vizinhas.  

Assim, por exemplo, a existência de um parque pode influenciar a transição de células 

vizinhas  em células residenciais (White and Engelen 1997).    
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Figura 29 – A micro-escala 



A vizinhança de uma célula é uma região circular com um número variável de células, 

organizadas em zonas de distâncias.  Na Figura 30 está representada uma célula com 

vizinhança circular de diâmetro 8, que abrange uma área de  197 células, organizadas 

em 30 zonas  de distâncias.   As zonas de distâncias influenciam o efeito 

atração/repulsão  que as células vizinhas têm no potencial de transição de uma célula. 
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Figura 30 - Vizinhança circular  
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Na macro-escala estão as variáveis ambientais e sócio-econômicas do modelo.  Neste 

nível, as funções buscam estabelecer relações de causa e efeito entre estas variáveis, a 

fim de gerar a demanda por serviços e produtos, que  determina uma nova configuração 

para uso e cobertura do solo. O subsistema natural representa condições ambientais tais 

como temperatura, precipitação e poluição. Neste subsistema, o usuário define as 

relações de influência entre as variáveis.  Funções que descrevem mudanças na  

temperatura e no nível do mar ao longo do tempo, por  exemplo, são utilizadas para 

projetar demandas externas por produtos da área em estudo. 

No subsistema social, dados demográficos como nascimentos, morte e migração são 

utilizados para modelar o crescimento populacional. O crescimento populacional, 

associado a informações sobre  a qualidade de vida e condições de trabalho, 

provenientes do subsistema econômico, são parâmetros essenciais para calibrar o 



modelo, gerando a demanda por células residenciais e de determinadas atividades e 

serviços.  

Esta demanda por células, gerada pela macro-escala, é aplicada à micro-escala 

(autômato celular)  de acordo com um mecanismo baseado em três classes de 

prioridades (Engelen, Uljee et al. 1997): 

• Regras de prioridade 1 são intervenções do usuário  como, por exemplo,  a 

inclusão de um aeroporto. 

• Regras de prioridade 2 são regidas pelo subsistema natural e geram certas 

transições diretamente, sem interferência do autômato celular.  Por exemplo, se o 

nível do mar sobe, células com baixa elevação são convertidas  em praias  ou 

mangues (White and Engelen 1997).  

• Regras de prioridade 3  se aplicam às células ativas (funções).  Para cada célula 

ativa é calculado um vetor de potencialidades, em que  cada potencialidade 

representa o grau de atração de uma célula para um determinado estado (z).  

O potencial (Pz) de uma célula é calculado através da seguinte expressão: 

( ) ( ) ( ) z
d i

iddyzzzz lwASP ε+×��= �� ,,,..
�

	�
�6�

• ( )zS�  = adequabilidade (suitability) da célula para a atividade z, 

• ( )zA�  = acessibilidade (accessibility) da célula para a atividade z, 

• ( )�� ×
d i

iddyz lw ,,, corresponde ao efeito agregado da vizinhança, onde: 

dyzw ,,   = parâmetro de peso aplicado a células no estado y na distância d 

i  = índice das células na zona de distância d 

idl ,        = 1 se a célula i na distância d está no estado y; 0, caso contrário. 

• zε   é uma pertubação estocástica, com ( )[ ]a
z randn11 −+=ε . 



A adequabilidade de uma célula é uma medida da capacidade desta célula em suportar a 

atividade z,  calculada a partir de uma combinação linear de suas características 

ambientais e físicas, tais como: topografia, qualidade do solo,  e precipitação.  Os 

valores de  adequabilidade são normalizados entre zero (totalmente inadequado) a um 

(adequado) e são constantes durante a execução do modelo.  O modelo Multi-

Escala/RIKS não implementa funções para calcular a adequabilidade.  Assim, para gerar 

dados de adequabilidade que possam ser utilizados para alimentar o modelo,  deve-se 

utilizar um GIS, com este tipo de funcionalidade. 

A acessibilidade de uma célula é uma medida da proximidade de uma célula em relação 

a uma rede de transporte e é expressa  pela equação: 
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onde: 

• D é a distância euclidiana  da célula à rodovia mais próxima 

• az  é um coeficiente que indica a importância de uma rodovia para a atividade z 

Células ativas são  convertidas para o estado para o qual seu potencial é maior, mas só 

até que a demanda por células deste estado seja atendida.  Depois deste ponto, nenhuma 

outra célula é convertida para este estado.  Para realizar este controle,  o modelo Multi-

Escala/RIKS utiliza em suas formulações matemáticas o conceito de densidade do solo, 

que é o número de pessoas que podem morar ou trabalhar em uma célula.  Esta medida 

varia no tempo em função da demanda por uma atividade e a disponibilidade de solo 

(células) para esta atividade e está diretamente relacionada com o parâmetro de 

adequabilidade da célula (Engelen, White et al. 1993). 

 



1.7 Considerações finais 

Processos físicos e de uso e cobertura do solo possuem mecanismos distintos para 

aplicação de regras de transição.  Enquanto os processos físicos podem ser descritos por 

modelos determinísticos, os processos de uso e cobertura do solo são caracterizados 

como processos estocásticos e são altamente influenciados por variáveis exógenas.  

Nas seções anteriores foram apresentadas as principais características de dois GIS para 

modelagem dinâmica, PCRaster e Modelo Multi-Escala/RIKS.  Para finalizar este 

capítulo, apresentaremos a seguir um quadro comparativo dos principais aspectos 

computacionais destes sistemas:  

 

GIS PCRaster Multi-Escala/RIKS 

Estrutura 

 de  

Dados 

mapas (raster) 

LDD 

séries temporais 

 

autômato celular 

vizinhança circular 

dados multi-escala 

 

Estrutura 

de 

Controle 

Timer regras de transição 

células feição/função 

 

 

Funcionalidade 

modelo determinístico 

Funções de transporte sobre redes 
hidrológicas (accuflux, 
accucapacity 
accuthreshold, 
accufraction) 

Timeinput,lddcreate, 
cellarea, maptotal  

modelo estocástico 

potencialidade de uma célula para 
uma atividade 

acessibilidade à rede de transporte 

demandas externa e interna para um  
produto/atividade  

 

 

Interface 

interface de caracteres 

ambiente não integrado 

entrada de dados e acesso a funções 
via scripts  

interface Gráfica 

ambiente integrado 

interface gráfica para entrada e 
edição  dos dados e funções 

 

Figura 31 – Quadro comparativo PCRaster x Modelo Multi-Escala/RIKS 
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