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O processo de modelagem
A arte de  modelagem consiste em decompor o mundo 

real em uma série de sistemas simplificados para 

alcançar uma visão sobre as características essenciais 

de um certo domínio. A representação de modelos pode 

ser realizada através de vários tipos de linguagem, 

quer seja matemática, lógica, gráfica ou física (modelo 

reduzido).

REALIDADE

Modelo de dados ou modelo conceitual

Modelo lógico usando uma estrutura de dados

Modelo físico ou usando uma estrutura de arquivos físicos



Quanto ao grau de abstração

Modelo 

matemático

modelo simbólico

modelo icônico

mundo real

aumenta a                           

abstração

aumenta o 

realismo

modelos icônicos: simples reduções da realidade em escala.

modelo simbólico: as feições do mundo real são representadas por 

uma linguagem simbólica do tipo gráfica.

modelo matemático: fenômenos do mundo real são representados por 

expressões matemáticas abstratas



Quanto `a sua categoria

• Descritivos/diagnósticos:

• Prescritivos

• Prospectivos

• Dinâmicos (projeção, simulação) 

preditivos?



No início os modelos tendem a ser descritivos. Ou seja eles 

buscam descrever “o que” ou “o que poderia ser” para 

numa segunda fase buscar “o que deveria ser”, movendo 

assim para uma intenção prescritiva.

Ainda podem desejar saber “o que poderá a vir a 

ser”, se tornando assim preditivos ou mesmo de 

simulação

Em ambos modelos, busca-se sintetizar informação da base  

de dados cartográficos sobre as qualidades de um 

determinado sítio geográfico, usando-se de algum tipo de 

critério ou julgamento. Portanto, ambos os modelos 

consistem em técnicas de síntese.



•Modelos descritivos  respondem  perguntas modelos 

prescritivos resolvem

•Mover da descrição para prescrição requer que o

modelo descritivo seja invertido. Seu modelo

prescritivo deve expressar uma faixa de potenciais

modificações do sitio em função das condições

existentes e dos objetivos pretendidos.

•Determinar potenciais tipos de uso de solo para

restringir a erosão a níveis aceitáveis  E < Valor

E = P*S*T*N  N = E/(P*S*T)



Em um processo de simulação, é modelada a dinâmica do

sistema, reproduzindo-se em ambientes computacionais, a

complexidade de seus mecanismo de desenvolvimento ,

incluindo os processos de troca de materiais, formas de

energia e espécies entre os elementos do sistema.



Por que modelos de simulação ?

Modelos de simulação podem ser vistos como um 

dispositivo heurístico, útil para se testar hipóteses.

Cenários compreendendo diferentes quadros sócio-

econômicos, políticos e ambientais. 

Intervenção

Informação

Simulação
Conhecimento



Avaliação de hipóteses, representando diferentes 

cenários, traduzidos por diferentes quadros ambientais 

e sócio-econômicos.

À luz do resultado do modelo, pode-se desenhar uma 

melhor estratégia de conservação ambiental ou 

planejamento regional.

Qualquer planejamento ambiental que não considere o 

fator tempo está fadado ao insucesso.



Tipologias de cenários

Retrospective policy 
evaluation 

Exploratory scenarios

Policy screening scenarios 

Target seeking scenarios





Soares-Filho et al. 2014

Brazil’s new forest code

Brazil’s controversial 

new Forest Code grants 

amnesty to illegal 

deforesters

Debt reduced by 

58%, but still 20-

25 Mha of 

restoration 

required.

Level of compliance

Public lands

Retrospective policy evaluation 



The fate of the Amazon under a BAU scenario

Soares-Filho et al. 2006SimAmazonia. “Landmark presentation of scenarios of development 

and conservation policies” 
Davidson et al. 2012 Exploratory scenarios



Offsetting FC debts with FC surplus 

(CRA) 

≈ 4.2 Mha ≈ US$ 9.2 billion

Soares-Filho et al. 2016

Policy screening scenarios 



Brazil’s large scale pasture restoration 

will increase GHG emissions

Large impact on biodiversity as well

Enteric emission from cattle 

ranching scenarios for the 

state of Mato Grosso 
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Target seeking scenarios



Quanto à matemática 

utilizada

Determinísticos

Probabilísticos/Estocásticos

 modelo de regressão 

 modelos de equações diferenciais - tempo contínuo

 modelos de equações de diferenças de intervalos - tempo discreto

• modelos de cadeia de markov

• modelos semi-markoviano

• monte-carlo



Quanto à dimensão 

temporal

• mudança contínua de estados

• mudança discreta de estados

Tempo/estado contínuo/discreto



Quanto à sua dimensão 

espacial
Espacial (contínuo, discreto) e não espacial

Saída



Relevância da Geografia

Ciência que lida com a organização espacial



                      

Fig. 1.12 - Modelo de  Hexágonos de Cristaller, mostrando um padrão de povoados localizados nas

intermediações de vilas, que sofrem influências de regiões focais de cidades maiores.

Fonte: HAGGET (1972)

 OTIMIZAÇÃO

DE MERCADO

 OTIMIZAÇÃO

ADMINSITRATIVAlugares dependentes

lugares centrais

Modelos Geométricos



Processo de difusão

Fig. 1.13 - Tipos de difusão espacial: por expansão, realocação e processo combinado
de expansão e realocação.

Fonte: GARNER (1971)
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Fonte: Garner (1971)

Hägerstrand em 1953 foi o primeiro a desenvolver um modelo de simulação de difusão.



Efeito de barreira de reflexão causada pela Serra do Curral, que direcionou a

expansão urbana de Belo Horizonte para N e NO.

Fonte: Imagem da Banda TM4, Landsat-5, dezembro de 1996.

0 15 30 km



Conceito de informação 

geográfica

x1,y1

x5,y5

x2,y2
x3,y3

x4,y4

Meridianos

Paralelos

Objeto [{lat,long,...},{atributos}]



Quanto à sua aplicação (área e 

propósito)

Intervenção

Aquisição

Modelo do 

mundo real



Exemplo de modelo de climático global





http://www.nrmsc.usgs.gov/research/glacier_model.htm



teorias

Fractais

Teoria do caos

Criticalidade 

auto-organizada



Características de um sistema 

ambiental

Resistência

Resiliência

Sensibilidade/suscetibilidade

Vulnerabilidade



Equilíbrio dinâmico



Paradigma dos Modelos de Simulação

Baseado em indivíduos (agentes)

Baseado em processos

Abordagem orientada ao espaço de autômatos 

celulares



Ambas competição e dispersão de espécies são estimadas como funções contínuas 

(Pacala et al. 1993)

O modelo plota a posição de cada árvore e e determina a sua performance dentro de 

uma vizinhança

Baseado em indivíduos



O Modelo Baseado em

Agentes Adaptativos

Artificiais: Formulação e

Implementação para o

Problema da Exploração

Madeira

Sérgio Luiz de Medeiros Rivero O Nó da Madeira: 

Modelagem e Simulação Multiagentes da 

Exploração

Madeireira em Rondônia



Everglades  http://www.sfwmd.gov/org/wrp/elm/index.html

Angela Marques – wang – Chicago

Projeto Gigapolis 

http://www.ncgia.ucsb.edu/projects/gig/project_gig.htm

PLM - PATUXENT LANDSCAPE MODEL  -

http://www.uvm.edu/giee/PLM/

RISKS http://www.riks.nl/projects/SimDelta_2003

Yeqiao Wang *, Xinsheng Zhang A dynamic modeling approach 

to simulating socioeconomic effects on landscape changes 

Ecological Modelling 140 (2001) 141–162

http://www.sfwmd.gov/org/wrp/elm/index.html
http://www.ncgia.ucsb.edu/projects/gig/project_gig.htm
http://www.uvm.edu/giee/PLM/
http://www.riks.nl/projects/SimDelta_2003


Baseado em processos

Patuxent 

(Voinov et. al. 1999)

Compreendem um arranjo bidimensional, no qual cada célula  contém um modelo complexo de dinâmica, 

como o Modelo de Ecossistema Geral. Fluxos, que podem ser de energia, material, espécie ou informação, 

são então modelados dentro de cada célula e entre elas.





ESTADO 

INICIAL

ESTADO 

FINAL

MODELOS DE AUTÔMATOS CELULARES

Conjuntos de células que interagem 

“O próximo estado de cada célula é função dos estados de suas vizinhas e dela própria.”

Máquina ou engenho composto de mecanismo que lhe imprime determinados 

movimentos, aparelho com aparência de seres animados, que reproduz seus 

movimentos por meios mecânicos ou eletrônicos



Jogo da Vida – John Conway
Nenhuma colônia simples iria crescer para sempre;

Algumas colônias simples deveriam crescer de modo selvagem;

Garantir que colônias simples poderiam levar muito tempo para

desaparecer ou estabilizar.





Ele consiste de:

1. Um espaço Euclidiano dividido em arranjo de células idênticas;

2.      Uma vizinhança cartográfica;

3. Um conjunto de estados discretos;

4.      Um conjunto de regras de transição, as quais determinam o estado de uma 

célula em função do arranjo de células dentro de uma vizinhança específica;

5.      Passos discretos de tempo, com atualização simultânea de todas 

as células.

um AC pode ser considerado como um sistema espacial dinâmico, no 

qual o estado de cada célula depende de seu estado prévio e um 

conjunto de regras de transição, de acordo com um arranjo específico 

da vizinhança.



MODELO DE MUDANÇAS



Classificação dos modelos

Modelos de mosaicos

Modelos de manchas

modelos de equações diferenciais - tempo contínuo

mudança contínua de estados

mudança discreta de estados

modelos de equações de diferenças de intervalos -

tempo discreto

modelos de cadeia de markov

modelos semi-markoviano

modelos de projeção

Modelos totais

Modelos distribuicionais



Quanto à matemática 

utilizada

Determinísticos

Probabilísticos/Estocásticos

 modelo de regressão 

 modelos de equações diferenciais - tempo contínuo

 modelos de equações de diferenças de intervalos - tempo discreto

• modelos de cadeia de markov

• modelos semi-markoviano

• monte-carlo



Quanto à dimensão 

temporal

• mudança contínua de estados

• mudança discreta de estados

Tempo/estado contínuo/discreto



MODELO ESPACIAIS - mancha e 

mosaico

N2,t+1 = P2* N2,t

N3,t+1 = P3*N3,t

N4,t+1 = P4* N4,t

N1,t+1 = P1* N1,t



MÉTODOS DE CONSTRUÇÃO 

E PARAMETRIZAÇÃO DE 

MODELOS DE DINÂMICA DE 

PAISAGEM



),( ttmt YXfX 

Desenvolvimento de Modelo de 

Mudanças da Paisagem

1) configuração inicial, 2) funções de 

mudança e 3) configuração de saída.



Definição de um modelo 

conceitual de mudanças

Etapas de desenvolvimento de um modelo

Montagem de um banco 

de imagens multitemporais 

e dados cartográficos

Análises multitemporais:

Cálculo das matrizes 

de transição

Definição das variáveis 

proximais que afetam 

as mudanças e 

suas influências espaciais

Desenvolvimento 

de algoritmos de transição, 

que reproduzam 

os padrões espaciais

Calibração e validação 

do modelo

Rodada de simulações para 

vários cenários



Parametrização: Descrever em termos de parâmetros

Calibração: determinar os valores dos parâmetros

baxy 



Amazonas and Pará municipalities
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                  12 observations, r2=0.93

  def. den=0.060879*r. inh per km2 - 0.0608 

Mato Grosso municipalities
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26 observations, r2=0.86

def. den=0.13354*r. inh per km2 + 0.1007 

Correlação entre densidade populacional rural e desmatamento



Métodos baseados na 

abordagem maciça de dados 

versus  conhecimento do 

fenômeno

• Métodos estatísticos e probabilísticos
pesos de evidência

Regressão, regressão logística

• Métodos heurístico
Algoritmos genéticos

redes neurais

lógica fuzzy

• Métodos baseado em conhecimento



A construção de um modelo de 

dinâmica de paisagem

DETECÇÃO DE MUDANÇAS

SENSORIAMENTO REMOTO  fonte de dados 

para o desenvolvimento, calibração e 

refinamento de modelos de paisagem.



Modelo markoviano de 

projeção (limitações)

)(tFPQ ijij

1 HHVP tt

H and V são as matrizes de autovalores e autovetores
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