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Resumo
Esse trabalho apresenta uma interface de interação com o usuário que permite a construção visual 
de modelos cartográficos espaço-temporais. Essa classe especial de modelos cartográficos precisam 
de  ao  menos  dois  mapeamentos,  em  tempos  distintos,  da  mesma  região,  pois  trabalham 
normalmente na  avaliação das mudanças que ocorrem ao longo de um período e,  em algumas 
situações, podem projetar as mudanças atuais em um futuro próximo, permitindo avaliar a tendência 
de alteração da região mapeada. Alguns conceitos importantes como diagrama, álgebra cartográfica 
e simulação espaço-temporal são apresentados para contextualizar o software implementado e o 
potencial de aplicação do mesmo, ou seja, o Dinamica® EGO 1.0. O mesmo é usado no final, na 
construção passo-a-passo de um modelo bem simples de simulação de mudanças espaço-temporais 
para uma parte da região ao norte do estado do Mato Grosso, Brasil. 



 1 Introdução
Modelos cartográficos podem ser utilizados como auxílio no planejamento da ocupação de 

algumas regiões, sejam estas urbanas (Almeida C.M.de, 2003) ou ecológicas (Soares-Filho B.S., 
1998). Mas em ambos os estudos, os modelos levaram em conta não só a região (espaço) como 
também o tempo, ou o intervalo de tempo entre o levantamento inicial e os subseqüentes, para 
estudar as mudanças que a região sofre ao longo do tempo. Isso é essencial em um modelo de 
simulação espaço-temporal.

Soares Filho (2000) decompõe a técnica de implementação de um modelo cartográfico em: 
formulação  do  problema;  montagem  da  base  de  dados;  listagem  de  critérios  favoráveis  e 
desfavoráveis  para  caracterização  dos  sítios  geográficos  de  acordo  com  um  propósito; 
hierarquização dos  critérios,  ponderação e  quantificação;  aplicação de uma ou mais seqüências 
combinadas de recuperação, transformação e combinação de mapas. Dentro desses conceitos é que 
vem sendo desenvolvido um projeto de estudo e  preservação da Amazônia.  Esse estudo tem a 
simulação  espaço-temporal  como uma parte  componente e importante  para  projetar  no  futuro, 
tendências de desmatamento.

O projeto Dinamica é a parte de simulação desse projeto, um esforço conjunto entre várias 
entidades, brasileiras e internacionais, de mapear, monitorar e preservar a Amazônia. Basicamente, 
ele  procura  entender  e  reproduzir  espacialmente  os  agentes  de  desmatamento  da  floresta, 
construindo  modelos  de  simulação  que  tentam estimar  o  caminho  provável  do desmatamento, 
supondo que as tendências atuais se mantenham.

Juntamente com o projeto existe a ferramenta Dinamica®, que é usada para simular vários 
fenômenos espaciais, como o desmatamento da floresta ou mesmo o crescimento urbano. Baseado 
em autômato celular (Soares-Filho, 2002a), o programa sempre apoiou a pesquisa, mas nunca foi 
intencionalmente produto da mesma.

Trata-se de um simulador de mudanças espaciais (Soares Filho, 2002), o qual utiliza mapas de 
infra- estrutura (rodovias, estradas vicinais, estradas de ferro, gasodutos, canais fluviais e portos), 
unidades  administrativas  (estados,  países  e  macro  regiões),  áreas  protegidas  (unidades  de 
conservação  federal  e  estadual  e  terras  indígenas),  e  aspectos  biofísicos  (vegetação,  solo  e 
topografia) para localizar as áreas mais prováveis a serem desmatadas (Soares-Filho et al., 2004) e 
assim reproduzir os padrões de progressão do desmatamento através do território amazônico.

Com  o  avanço  na  pesquisa  do  desmatamento,  e  nas  interações  entre  os  agentes  de 
desmatamento,  o  programa  Dinamica®  ganhou  a  primeira  interface.  Antes  era  apenas  uma 
aplicação executada como comandos do antigo MSDOS®, que recebia o arquivo com a seqüência 
determinada de passos a serem seguidos. Com essa primeira interface, a construção desse arquivo e 
a edição das constantes presentes no mesmo, foram bastante facilitadas, mas não o suficiente. O 
fluxo dos dados ainda era estático. O modelo era embutido no programa.

A importância da flexibilização no fluxo de dados tornou-se muito importante à medida que 
o  modelo  da  Amazônia  evoluía,  além  de  muitos  pesquisadores  procurarem  o  programa  para 
encontrar apenas parte do modelo de simulação nele embutido, principalmente a geração de mapas 
de probabilidade de mudança, que são indicativos de regiões propensas a sofrerem alterações. Essas 
alterações são dependentes do modelo dado, mas o cálculo da probabilidade é um resultado mais 



que  satisfatório  para  determinar  áreas  onde,  por  exemplo,  existe  propensão  ao  desmatamento 
(modelo ecológico) ou mesmo áreas com potencial de ocupação numa zona urbana.

A herança do fluxo estático dos dados foi uma das causas da necessidade de se reescrever o 
programa, para que a evolução do modelo fosse acompanhada pelo programa mais facilmente. Essa 
reescrita do programa subdividiu o processamento dos dados, embutidos no programa, em vários 
sub-processos, chamados aqui de functores.

Do conjunto dos functores foi criada a Dinamica Functor Framework (DFF), uma biblioteca 
de  programação  (do  inglês  API  –  Application  Program  Interface)  que  garante  quase  total 
independência  entre  o  fluxo de  dados  (que trafega  entre  seus  elementos  básicos,  os  functores) 
viabilizando não só a construção de novos modelos, como a experimentação de novas combinações, 
através de conexões entre os diversos operadores (Functors)  presentes na biblioteca.  Na versão 
anterior, apenas alguns valores constantes podiam ser alterados. 

No entanto, flexibilidade é diretamente proporcional à complexidade. À medida que o fluxo 
dos dados não é mais “oculto”, o usuário é obrigado a construí-lo. E é nesse ponto que se faz 
necessária  uma interface amigável  e  poderosa,  que permita,  desde o usuário mais avançado ao 
iniciante, implementar modelos cartográficos baseados em um conjunto de dados pré-processados 
de forma rápida e/ou intuitiva.

Para tanto, a natureza da interface passa a ser baseada na teoria de grafos direcionados, na 
qual a informação parte de um ponto, percorre um caminho guiado pelas conexões dos nós no grafo, 
e  chega  em  outro  ponto  no  grafo,  não  necessariamente  diferente  do  inicial.  Um  exemplo  de 
interface  baseada  em grafo  é  o  software Microsoft  Visio  (Figura  1),  no  qual  fluxogramas  de 
inúmeras naturezas podem ser concebidos, ligando os componentes uns com os outros.

Tendo em vista os problemas de montagem de um grafo onde os nós são os  functores do 
DFF e  as  arestas  os  dados  que  trafegam entre  esses  functores,  este  trabalho  apresenta  a  nova 
interface do programa Dinamica: Dinamica EGO 1.0.



 2 Objetivos

 1 Geral:

Construir e apresentar uma nova interface para o programa Dinamica, baseada em grafos 
direcionados.

 2 Específicos:

• Conceituar os elementos mais importantes relacionados à interface;

• Implementar uma interface visual de construção de grafo que reflita a geração de 
modelos entendidos pela biblioteca DFF (Dinamica Functors Framework);

• Comparar  a  interface  implementada  com  a  anterior,  procurando  pontos  em 
comum, bem como prós e contras dessa comparação;

• Mostrar, com um exemplo prático, a aplicação da interface implementada.

Figura 1: Exemplo de interface baseada em grafo: Microsoft® Visio 2000©



 3 Contextualização
Abaixo será apresentada uma breve introdução para cada termo relacionado ao programa, 

bem como a arquitetura DFF, base do software desenvolvido.

 1 Modelagem Cartográfica

Modelar, no contexto geográfico, pode ser entendido como o processo de simplificar os 
elementos do mundo real em um objeto finito. A figura 2 dá uma idéia desse processo.

Na  simplificação  do  mundo  real  para  permitir  o  estudo,  estão  todos  os  elementos   da 
paisagem julgados importantes para desenvolver tal estudo, como cidades, regiões municipais, rios, 
etc. Cada estudo é que determina quais elementos são relevantes ou não. Cada elemento pode ser 
evidenciado  em  seu  próprio  mapa,  com  sua  finalidade,  construído  para  permitir  a  melhor 
compreensão do fenômeno que representa. 

Dentro desse contexto, pode-se dizer que um modelo cartográfico é uma simplificação do 
mundo real, onde uma ou mais características são evidenciadas na forma de mapa, numa mesma 
área (a figura 2 ilustra essa simplificação). Cada mapa compõe uma “camada” (layer) no conjunto 
total.

Além dos mapas citados acima, um modelo cartográfico também pode conter outros tipos de 
dados, como tabelas, e além dos dados, as expressões que relacionam os dados presentes no mesmo 
para obter os resultados esperados. Essas expressões fazem parte da última etapa da montagem de 
um modelo cartográfico (Soares-Filho, 2000), que é exatamente para responder ao problema que 
inicia a montagem de tal modelo.

Um exemplo comum dessas expressões é a distância a algum elemento evidenciado num 
estudo  qualquer.  Normalmente,  um  mapa  dessa  natureza  não  é  determinado  pelo  processo 
tradicional de mapeamento e desenho digital, mas sim por cálculos computacionais. Para obter o 
mapa de distância às estradas, primeiro é necessário construir o mapa de estradas e só depois aplicar 
uma expressão a cada pixel do mapa inicial, obtendo outro mapa que representa a distância (mínima 
ou máxima, dependendo da expressão) à estrada.

Figura 2: Dados de um modelo 
cartográfico. Cada camada evidencia uma 
feição da região (Tomlim, 1990)



A figura 3 mostra uma composição de 2 mapas. Um, o de estradas, foi obtido no processo 
normal de digitalização. O segundo, de distância às estradas, foi obtido pelo cálculo da distância 
mínima às estradas. Quanto mais claro o “plano de fundo” da imagem, mais próximo das estradas 
está aquele ponto.

A essas expressões que trabalham com mapas matriciais (raster) dá-se o nome de álgebra 
cartográfica. No conjunto das variáveis e expressões aplicadas às mesmas, tem-se a modelagem. 
Como o conjunto das variáveis contém mapas, trata-se da modelagem cartográfica.

Figura 3:  Sobreposição entre o mapa de 
estradas e o mapa de distância às estradas.



 2 Álgebra Cartográfica

Uma linguagem de modelagem cartográfica, com álgebra de mapas, usa uma seqüência de 
funções primitivas para realizar uma análise complexa de mapas (Berry, 1993).

Dessa forma, a álgebra cartográfica nada mais é que a aplicação das operações básicas da 
álgebra aos elementos básicos da cartografia: os mapas. 

Como dito anteriormente, um modelo cartográfico possui dados básicos que são os vários 
mapas construídos para uma mesma área modelada. Sendo assim, qualquer um deles pode ser uma 
variável na expressão da álgebra cartográfica.

Além da  capacidade  matemática  tradicional,  a  álgebra  cartográfica  inclui  primitivas  de 
processamento cartográfico para transformar, combinar camadas, convolvê-las com filtros de várias 
maneiras tais como máscaras de vizinhança, conectividade, proximidades e rodas ótimas, e ainda 
realizar análises estatísticas (Berry, 1993).

Muitos SIGs atualmente já incluem várias operações da álgebra cartográfica, mas nem todos 
estendem essa linguagem de forma a aproximá-la de uma linguagem natural, com possibilidade de 
construção  de estruturas  de  controle,  como condicionais  (se X  então 1  se  não 2)  ou  “loops” 
(enquanto Y faça i1 = 0).

Porém nem só de mapas é definida a álgebra de mapas. Outro tipo de dado muito comum é 
em forma de tabela. Essas tabelas podem conter mais dados a respeito da área em estudo, ou mesmo 
valores para uma reclassificação1. Esse tipo de operação é muito comum em modelos cartográficos, 
pois os produtos de uma reclassificação podem ser usados desde um simples recorte na área original 
à limitação da ação de uma operação qualquer da álgebra (operação zonal).

1 Reclassificar consiste num mapeamento entre um valor ou faixa de valores do dado ( mapa ) original em um novo 
valor.

Figura 4: Álgebra cartográfica comparada à álgebra tradicional 
(Soares-Filho, 2000).



É nesse ponto, principalmente, que se encontra o DFF. Suas características e potencialidades 
serão descritas mais a frente. Por enquanto, um conceito igualmente importante a ser mostrado é o 
conceito de grafo.

 3 Grafo

Um grafo  pode  ser  identificado por  uma figura  onde  os  vértices  sejam designados por 
pontos e as arestas por linhas que interliguem os vértices a elas associados (Figura 5). Os grafos são 
estruturas de dados fundamentais, em que um item pode ter mais de um apontador associado a ele, 
possibilitando outros tipos de conexões.

Um grafo é um conjunto de nós e arcos, podendo os arcos serem direcionados ou não. 
Quando  são  direcionados,  cada  arco  corresponde  a  um par  ordenado  de  nós,  quando  não  são 
direcionados o par de nós associados ao arco não está em nenhuma ordem particular. Qualquer 
combinação de nós é possível para compor um arco, mesmo em conexões de um só nó consigo são 
permitidas, mas somente no caso de grafos direcionados.

O grau de chegada é o numero de arcos que chega a um nó, e o numero de arcos que dele sai 
é o grau de saída. O numero de arcos que incidem no nó definem o seu grau.

O conceito de grafo é tão extenso e engloba tantas aplicações que o mesmo possui inúmeras 
sub-classificações, como redes, diagramas e máquinas de estado, dentre outros.

A classe que mais se aproxima da álgebra de mapas é o diagrama. Um diagrama é uma 
representação visual estruturada e simplificada de um determinado conceito, idéia, etc. (Wikipedia, 
2005).

Para ilustrar a diversidade do conceito, as figuras 6, 7 e 8 são alguns exemplos de diagrama. 
É possível inferir o conceito de grafo de cada um, mesmo sendo elementos tão distintos. Todos 
possuem “um conjunto de arcos e nós, sendo os arcos direcionados ou não”.

Figura 5: Grafo direcionado.



Todas as figuras são diagramas válidos. Mais ou menos formais, representam graficamente 
um conceito. A figura 8 em especial, tirada do programa implementado, representa um diagrama da 
álgebra cartográfica e sua extensão, onde estruturas de repetição (loops) e condicionais (If then 
Else) são representadas na forma de “pastas” (Container Functor no contexto da DFF), isto é, nós 
que contém outros.

Por trás do diagrama citado, existe toda uma estrutura complexa responsável por ordenar, 
organizar,  alterar  e  mostrar  os  dados  de  um modelo  cartográfico.  É  o  denominado  Dinamica 
Functor Framework (DFF), que será detalhado à frente.

Figura 6: Diagrama de estado.

Figura 7: Diagrama de estado mais formal.

Figura 8: Diagrama obtido com o 
programa implementado.



 4 Functor

Um functor no contexto desse trabalho, consiste em uma coleção de operações algébricas 
e/ou cartográficas a serem aplicadas em um conjunto de dados de entrada, produzindo ao final da 
aplicação das operações outro conjunto de dados de saída.

A entrada e a saída dos dados é feita por meio de entidades denominadas portos, que podem 
(e devem) se ligar a outros portos de outros functores, desde que tenham tipos compatíveis. Podem 
ser editados no caso de portos de entrada (cada tipo possui um editor associado, com exceção dos 
tipos  que representam mapas,  que podem apenas  ser  manipulados  dentro dos  functores).  Já  os 
portos  de  saída  podem apenas  ter  seu  conteúdo inspecionado.  Para  tanto,  é  necessário  que  se 
registre a intenção de ver o resultado do porto de saída.  Ambas operações serão detalhadas na 
mostra dos resultados, onde um pequeno modelo será apresentado em todos os seus passos.

Um functor pode ser entendido como um processo, e pode ser definido também como um 
conjunto de dados de entrada sobre os quais são aplicados um conjunto finito de operações, as quais 
produzem um conjunto de dados fornecidos ao final do processamento (execução) do  functor em 
questão.

Functores são os elementos básicos de um modelo cartográfico construído e entendido pela 
interface implementada. Mas alguns possuem característica de fluxo de controle, como o  functor 
“Repeat”, que repete a execução do sub-modelo construído dentro do mesmo. Outros, simplesmente 
agrupam  os  functores,  como  o  functor “Block”.  Por  permitirem  que  outros  functores sejam 
agrupados dentro de si mesmos, são também classificados nesse trabalho como Container Functor. 
Todo functor que possui essa característica, é apresentado com a mesma cor e forma, alterando-se 
apenas o nome. 

Container Functors podem ser entendidos também como uma “pasta de  functores”, mas 
nem todo container permite acrescentar todo tipo de  functor. Alguns são bem restritos quanto ao 
que podem conter. É o caso por exemplo do  container “CalcProbsWeightsOfEvidence”, que só 
permite a  inclusão de  functores “NameMap”. Mais a frente ambos serão mais detalhados,  pois 
fazem parte do modelo usado como exemplo nos resultados.

 5 Dinamica Functor Framework (DFF)

Consiste  em  uma  interface  de  desenvolvimento  de  aplicações  (do  inglês  Aplication  Program 
Interface - API) onde os elementos básicos, chamados functores, e os dados que um determinado 
conjunto de functores compartilha e/ou produz (mapas, tabelas, valores primitivos, etc.), podem ser 
representados por um diagrama.

Fornece todas as ferramentas programáticas para construir uma interface onde os functores 
presentes  na biblioteca  e  seus  dados podem ser arranjados nas mais variadas formas,  a  fim de 
reproduzir algum fenômeno espacial, ou qualquer outra coisa, dado o conjunto pré-definido desses 
functores e seus tipos de dados compartilhados.



Além de functores, a DFF fornece ferramentas para leitura de escrita de arquivos especiais, 
chamados de “scripts”, que representam um diagrama construído com base nos functores presentes 
na biblioteca e as eventuais ligações desse diagrama (fluxo dos dados).  Os  scripts  da DFF são 
equivalentes,  nesse  trabalho,  às  expressões  de  um modelo  cartográfico.  Organiza  e  ordena  as 
operações do modelo cartográfico que, no caso, são os functores.

Mas como a maioria das API's, a DFF não possui uma interface de interação com o usuário. 
Possui todas as ferramentas para a construção de uma, mas não implementa a mesma. Isso para 
poder permitir que qualquer programador possa construir, à sua maneira, uma aplicação que interaja 
com o usuário da melhor forma possível, isto é, que melhor atenda às necessidades do usuário, dada 
a sua intenção de uso. 

 6 Interface gráfica – GUI

Em informática, interface gráfica (abreviadamente, a sigla GUI, do inglês Graphical User 
Interface) é  um  mecanismo  de  interação  entre  usuário  e  sistema  de  computador  baseado  em 
símbolos  visuais,  como  ícones,  menus e  janelas.  Através  de  um  dispositivo  de  entrada 
(normalmente, um mouse ou teclado) o usuário é capaz de selecionar esses símbolos e manipulá-los 
de forma a obter algum resultado prático. Esses signos são designados de widgets e são agrupados 
em kits (Wikipédia, 2005).

As interfaces gráficas existem para facilitar o uso de algum programa para os usuários. No 
contexto do DFF, a interface permite a construção de um script de forma simples e rápida, sem que 
seja necessário ao mesmo conhecer todos os functores existentes e quais são exatamente os dados 
que esses functores manipulam.  

Assim, o usuário deixa de assumir o risco de colocar algum valor errado ao escrever um 
arquivo  “na  mão”.  A  interface  assume  essa  responsabilidade,  impedindo  que  tal  usuário  crie 
ligações  entre  tipos  incompatíveis,  ou  mesmo  forneça  valores  no  formato  errado.  Para 
programadores de computados, escrever o arquivo pode até ser mais apreciado, mas com certeza, 
para a imensa maioria das pessoas, a maneira mais fácil e intuitiva de se fazer isso é pelo intermédio 
de uma interface. 

Atualmente, estão implementados 71 functores, mas a lista não é limitada à quantidade atual 
dos mesmos.  Ela depende atualmente da evolução do modelo de simulação da Amazônia, mas a 
intenção é que um dia dependa da demanda das pessoas por operações que representem modelos 
diversos. Para tanto, seriam fornecidas funcionalidades que viabilizassem ao usuários implementar 
seus próprios functores. No entanto, tais funcionalidades ainda não estão disponíveis.



 4 Metodologia
Assim, baseado na reengenharia feita no programa Dinamica a partir do DFF, o projeto da 

interface gráfica do novo programa – Dinamica EGO® - precisa ser feito. 

No intuito de permitir uma migração menos penosa, a tecnologia usada na construção da 
interface  escolhida  foi  a  Java™, que  permite  uma  integração  também com os  navegadores  de 
internet.

Como ponto de partida, vários editores de diagrama foram avaliados, e as tentativas foram 
na  direção  dos  mais  fáceis  de  usar.  Dentre  esses,  estão  o  Microsoft  Visio,  o  Posseidon  CE, 
ProGraph, Idrisi Macro Modeler dentre outros. Ao final dessa avaliação, 3 itens fundamentais foram 
decididos: 

1. A interface deveria ter ao menos 2 áreas mostrando o diagrama. Uma editável e 
outra apenas para desenho do mesmo, mas que mostrasse todos os elementos do diagrama 
numa visão geral.

2. Os elementos functores devem poder ser arrastados para dentro do diagrama, como 
acontece na maioria dos editores.

3. As ações interativas dentro do editor devem ser definidas por estados (modo), que 
são mutuamente excludentes. Isso quer dizer que apenas um estado pode estar ativo em cada 
momento. Assim, para arrastar um objeto, o modo de interação de arrasto tem que estar 
ativo.  Bem como para  criar  fluxos  de dados,  o  “modo” corrente  tem que ser  ativando, 
desativando assim o estado anterior.

De posse dessas definições iniciais, e outras mais específicas, foi iniciada a construção da 
interface.  Por  questões  de  tempo,  não foi  feito  um projeto de  software nem de usabilidade de 
software. Contudo, alguns conceitos presentes na descrição dos projetos de software e usabilidade 
foram utilizados.

Ao final deste trabalho, uma versão  Beta do programa foi implementada, como requisito 
principal  satisfeito  dentre  os  objetivos  desse  trabalho.  Por  questões  de  licença  de  uma  das 
bibliotecas usadas no desenvolvimento, ainda não é possível liberar tal versão, mas ela é 100% 
funcional. O desenho final é mostrado na figura 9.



Note os elementos que estendem a álgebra cartográfica convencional. São os “containers”, 
ou pastas de  functores, onde alguns  functores podem ser colocados dentro. Uma pasta de  functor 
comum, que é uma das representações do fluxo de controle, é o “Repeat”. Como o nome indica, ele 
repete um dado conjunto de functores que estejam dentro dele “n” vezes, onde esse número é dado 
pelo usuário.

O item 1 da especificação inicial está presente à esquerda e acima, próximo da barra de 
atalho.  Como previsto,  ele  é fundamental  para se conseguir  ver todo o modelo,  pois  quando o 
mesmo possui muitos  functores (o modo exemplo possui, entre pastas e  functores,  mais de 300 
nós), fica impossível trabalhar em escala que todos sejam visíveis. Mas também não é possível 
acompanhar todo o processo em escala normal, pois não caberia na tela.

Outro item importante na compreensão dos modelos é a árvore, que mostra os elementos 
sob um aspecto interessante e muito familiar para quem utiliza computadores. Nele é mostrado um 
esquema de pastas, como a maioria dos gerenciadores de arquivo fazem.

Há também um espaço reservado para as mensagens que o programa gera durante a leitura e 
execução de um script, onde o nível de detalhamento das mensagens mostradas pode ser facilmente 
escolhido.

Figura 9: Interface do software implementado.



 5 Resultado
Como resultado desse trabalho, será apresentado a modelagem de um período do modelo da 

dinâmica da paisagem de uma região de fronteira do norte do Mato Grosso (Soares-Filho, 1998), 
onde o desmatamento da floresta foi mapeado entre 1986 e 1999, sendo que os momentos de 1986 a 
1991, 1991 a 1994 e 1994 a 1999 foram diferenciados dada as grandes mudanças nas taxas de 
desmatamento.  Abaixo  será  mostrada  a  construção,  passo  a  passo,  do  modelo  para  o  primeiro 
momento, ou seja, entre 1986 a 1991.

 1 Dados

Os dados  são  os  mapas  no  formato  raster  envolvidos  no  trabalho  e  outros  valores  em 
arquivo texto, complementares a cálculos embutidos no modelo. O estudo foi feito em parte da 
região  norte  do  Mato  Grosso  (Soares-Filho,  1998),  mostrada  na  figura  10.  Para  o  modelo  de 
simulação a ser mostrado, existem 2 mapas principais, que são:

– Mapa de  uso  do  solo:  mapa  da  região  em questão  onde  todos  os  elementos  foram 
agrupados e classificados de acordo com o estudo que, nesse caso, é o desmatamento. Sendo 
assim, as classes escolhidas foram mata, desmatamento e regeneração. O que não interessa ao 
estudo é marcado como “nulo”, e não é avaliado pelo programa. É o caso da hidrografia. O 
mapa é  o  principal  produto  gerado por  uma simulação  como a  que  será  apresentada.  Para 
construir a simulação são necessários pelo menos 2 mapas dessa mesma região, em momentos 
distintos de tempo. O resultado será uma aproximação do mapa no tempo 2 a partir do inicial.

– Mapa de fatores estáticos: conjunto de mapas da mesma área em estudo que, de alguma 
forma, influenciam nas mudanças que podem ocorrer entre as classes do mapa de uso do solo. 
Por exemplo, para a mudança  mata -> desmatamento, um mapa que possui influência nessa 
mudança é o de distância às estradas, por exemplo. Para o estudo foram escolhidos os mapas de 
vegetação (tipos de mata), solo, altitude, declividade,  gravidade (atração urbana), distância  às 
estradas principais e distância à hidrografia. 

Além dos mapas, há ainda um arquivo texto contendo os valores de pesos de evidências 
(Soares-Filho, 2004) e os valores da matriz de transição,  cujo formato será mostrado abaixo, à 
medida que o modelo for sendo construído e o passo descrito precisar do dado.

Figura 10: Mapa de localização da região simulada.



 2 Modelo

1. Carregando os mapas

Para incluir dados num modelo do novo Dinamica EGO, usa-se os functores de “carga”, ou 
cujo nome começa com “Load”. Como se trata de mapas, os functores são “LoadCategoricalMap” e 
“LoadMap”. A diferença entre eles é que o primeiro procura agrupar valores iguais do mapa em 
categorias (ou classes), e deve ser usado somente em mapas classificados como é o caso do mapa de 
uso do solo. Já o segundo apenas carrega o mapa, podendo ser usado para carregar qualquer mapa 
raster nos formatos ERS (ERMapper), ASC (ArcGis ASCII) ou GeoTIF. Ambos os  functores se 
encontram na aba “System” do programa. A colocação dos mesmos no diagrama pode ser de 2 
formas: 

– Pelo menu “Functors->System”;

– Pelo arrasto dos mesmos da aba de functores para o diagrama.

A inclusão de functores é feita da mesma forma para todos os functores do DFF. Muda-se 
apenas em qual aba está agrupado o mesmo. Existem muitos functores atualmente, mas apenas os 
envolvidos no modelo serão apresentados nesse trabalho. 

Os dois  functores de carga de mapa citados (figura 11) possuem o mesmo conjunto de 
entrada. A diferença está na forma como tratam essa entrada, como já foi dito anteriormente. Para 
selecionar os mapas de cada um basta clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse. A tela de 
edição dos portos se abrirá (figura 12) . Escolhe-se o porto de entrada que se deseja editar o valor. O 
porto que recebe o nome do arquivo é o “Filename”. Um clique com o botão direito sobre o porto 
abre o menu de opções para o mesmo. Escolhe-se “Edit port” e então o editor desse porto que 
permite escolher o arquivo (figura 13).

O segundo porto desses functores (“Load As Sparse”) tem a ver com a forma que os dados 
vão ser armazenados internamente na memória do computador. Isso pode melhorar ou piorar o 
desempenho. Como não é relevante nesse estudo, o valor padrão “False” é o escolhido.

Figura 11: Início do modelo:  
carregando mapas iniciais.

Figura 13: Editor de nome de 
arquivo.

Figura 12: Tela de edição de portos 
para os functores de carga de 
imagem.



2. Matriz de transição

A existência de dois mapas de uso do solo em momentos distintos é para que seja calculada 
a  aqui  chamada “Matriz  de Transição” (ou “Transition Matrix”).  Ela  informa a qual  taxa cada 
mudança ocorreu dentro do seu estudo. Taxa 0.0 indica que não houve mudança. Uma descrição 
bem mais detalhada do cálculo pode ser encontrada em Soares-Filho 1998 e Almeida 2003. Para o 
período de 86 a 91, os valores dessa matriz são: 

Transition matrix:
------------------

  Curr \ Prob |               1               2               3
----------------------------------------------------------------- 
            1 |     0.833699876     0.166300124               0
            2 |               0               0               0
            3 |     0.256986226               0     0.743013774
----------------------------------------------------------------- 

Ela indica que só houve mudança de 1 para 2 (desmatamento para regeneração) e de 3 para 
1  (mata  para desmatamento).  Esses  são  os  valores  que serão  colocados no functor  “Transition 
Matrix”, presente na aba “Constant”, já que o valor é o mesmo durante toda a simulação. O cálculo 
dessa matriz, incluído na versão anterior do programa, ainda não foi implementado pelo DFF. Em 
versões futuras, será incluído como um functor, mas atualmente, para calculá-la automaticamente, é 
necessária a versão antiga do programa. É ela quem gera o arquivo com os valores mostrados 
acima.

Após acrescenta o functor ao diagrama (figura 14), para incluir os valores no functor, basta 
clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse. A tela de edição dos portos se abrirá (figura 15). 
Escolha o porto de entrada que se deseja editar o valor (para esse caso só existe um). Um clique 
com o botão direito sobre o porto abrirá o menu de opções para o mesmo. Escolhe-se “Edit port” e 
então o  editor de matriz de transição aparecerá (Figura 16).

Basta colocar os índices das transições desejadas, uma de cada vez, com o valor da taxa para 
cada  transição,  e  clicar  no  botão  de  “+”.  O próprio  editor  já  constrói  a  matriz  para  todas  as 
combinações possíveis do conjunto de índices (“From” -> “To”) acrescentado. A Figura 15 mostra 
como funciona. Para as mudanças presentes no modelo mostrado (“1 -> 2” e “3 -> 1”) a matriz é 
3x3 mas apenas onde existe valor a transição é válida, ou seja, apenas as células que contém algum 
valor é que o par linha -> coluna representa uma transição na matriz.

Figura 15: Clique duplo em 
"Transition Matrix" abre edição de 
portos do mesmo

Figura 16: Editor de matriz de 
transição

Figura 14: Functores no modelo 
intermediário.



3. Cálculo das Distâncias

Outros mapas considerados relevantes no modelo são o da distância ao desmatamento e o da 
distância à mata. Mas como esses valores se alteram a cada interação do modelo (à medida que são 
aplicadas mudanças ao mapa original de uso do solo), seus valores normalmente não permanecem 
constantes, impedindo de incluí-los no conjunto de fatores estáticos. Devem ser calculados durante 
cada iteração (caso aconteça) da simulação. Contudo, dada à simplicidade desse exemplo, onde 
todas as mudanças de cinco anos serão aplicadas num único passo (iteração), esse mapa poderia ser 
pré-computado e dado como um dos dados estáticos do modelo. Como existe um functor capaz de 
fazer essa tarefa, e  por questões didáticas, o mesmo será calculado pelo modelo construído.

O  functor  capaz  de  calcular  o  mapa  de  distância  às  classes  de  um  mapa  classificado 
qualquer é o “ CalcDistanceMap”, que se encontra na aba “Map Algebra”. A ele deve ser ligado o 
mapa de uso do solo (figura 17), além de ser necessário especificar quais os valores de pixel das 
classes que se deseja calcular o mapa de distância. Para esse caso, as classes são as de valor 1 
(desmatamento) e 3 (mata). A edição de porto é feita como a anterior, clicando-se duas vezes no 
functor (figura 18) e escolhendo o porto a ser editado (“Categories” para esse caso). A figura 19 
mostra o editor de categorias citado.

Note a ligação entre os functores “LoadCategoricalMap” e “CalcDistanceMap”. Ela indica 
que  existe  uma  dependência  entre  os  mesmos.  O  segundo  depende  dos  dados  do  primeiro, 
implicando  que  o  mesmo só  pode  iniciar  a  execução após  o  primeiro  ter  terminado  a  sua.  A 
simulação acontece seguindo essa ordem indicada pela direção das setas que ligam os functores no 
diagrama. 

O cálculo desse functor gera um mapa com “n” camadas, onde “n” é o número de categorias 
inseridas no editor do porto “Categories”. Assim, como saída, o  functor gera um mapa de várias 
camadas (“layers”) onde cada camada possui o cálculo da distância a uma das categorias (classes) 
pedida.  É  importante  ressaltar  que  os  valores  inseridos  para  as  categorias  TÊM QUE SER os 
mesmos encontrados para pixels dentro do mapa categórico, que no nosso caso é o de uso do solo.

Figura 18: Edição de portos do 
functor "CalcDistanceMap"

Figura 19: Editor de categorias.Figura 17: Acrescentando cálculo de 
distâncias ao modelo.



4. Cálculo das probabilidades de mudança

Como característica do Dinamica, para simular as mudanças no mapa de uso do solo inicial, 
é calculado um mapa de probabilidades de mudança para cada uma das mudanças possíveis no 
modelo. Para o nosso caso, o mapa de probabilidade terá então duas camadas, uma para cada uma 
das mudanças possíveis (desmatamento -> regeneração e mata -> desmatamento). 

Para esse cálculo,  será usado o  functor “CalcProbsWeightsOfEvidence”,  que também se 
encontra na aba “Map Algebra”, e que é do tipo especial de functor chamado de container ou grupo 
ou ainda pasta.

O cálculo é baseado no conceito de pesos de evidências (Soares-Filho, 2004), no qual, para 
cada um dos fatores escolhidos para o modelo (vegetação, solo, altitude, declividade,  gravidade 
(atração urbana), distância às estradas principais e distância à hidrografia mais a distância à mata e a 
distância  ao desmatamento),  são determinados valores para vários  intervalos  em cada uma das 
mudanças presentes. 

Esses valores são concentrados em um arquivo separado do modelo gerado pela interface. A 
figura 21 é parte do arquivo usado no modelo mostrado aqui. A figura 20 ilustra a edição visual 
desse arquivo.

Esse  arquivo  é  uma  das  entradas  do  functor responsável  por  calcular  o  mapa  de 
probabilidades que será usado mais à frente. As outras entradas são as listas de transições que 
devem ser procuradas no arquivo mostrado na figura 21 e o mapa de uso do solo.

Esse  functor representa também o conceito de “pasta” ou “grupo”, onde vários  functores 
podem ser agrupados. Como não é obrigatória a união de todos os mapas em um único mapa de 
várias camadas, é possível incluir quantos mapas forem necessários, carregando ou calculando os 
mesmos (mapa de fatores estáticos e distância respectivamente) e atribuindo nomes a cada um deles 
através  do  functor “NameMap”,  que  é  o  único  aceito  pelo  container 
“CalcProbsWeightsOfEvidence”. 

Figura 20: Editor visual de um arquivo 
de pesos de evidências

Figura 21: Texto que representa o arquivo do editor  
mostrado na figura 20.



O functor “NameMap” está presente na aba “Image”, e recebe como entradas um mapa e 
um nome para esse mapa. Eles são usados para nomear cada mapa segundo os nomes constantes no 
arquivo de pesos de evidências. Para o nosso estudo, o mapa de fatores estáticos é nomeado de 
“static_variables”  e  o  de  fatores  dinâmicos  (distâncias  às  classes  calculada  no  passo  anterior) 
recebeu o nome de “distance”. 

A figura  22  mostra  o  modelo ao incluir  o  container CalcProbsWeightsOfEvidente e  os 
nomeadores  de  mapa (NameMap)  citados.  A figura  23  mostra  os  portos  do  container  functor, 
mostrando as três entradas de dados do mesmo. Já a figura 24, é o editor do porto “Transitions” do 
container, onde as transições “1 -> 2” e “3 ->1” já foram acrescentadas.

Figura 22: Modelo incluído o cálculo 
das probabilidades de mudança.

Figura 24: Editor de transição, no 
porto "Transitions" do functor 
"CalcProbsWeightsOfEvidence".

Figura 23: Editor de portos do 
functor 
CalcProbsWeightsOfEvidence.



5. Quantificando as mudanças

Calculados os mapas de probabilidade de mudança, as mesmas precisam ser quantificadas 
em número de pixels. Para cada transição de Y -> X precisa ser calculado o número de pixels que 
podem mudar.  Para  tanto,  existe  o  functor “CalcChangeMatrix”,  presente  na  aba  “Simulation 
Operators”, que recebe as taxas da matriz de transição e o mapa de uso do solo, para produzir uma 
matriz de mudança, que quantifica o número de células da classe “Y” podem mudar para “X”. Para 
o nosso caso, quanto de “1” (desmatamento) pode virar 2 (regeneração), e quanto de 3 (mata) pode 
virar 1 (desmatamento). A figura 25 mostra o modelo ao se incluir o functor citado. Já a figura 26 
mostra os portos do functor. Ambos recebem um valor externo, indicado pelas setas que chegam ao 
mesmo.

Nesse  passo,  em especial,  todos  os  valores  necessários  foram pré-calculados.  Nenhuma 
constante é necessária. Como resultado desse cálculo, são encontradas 80915 células “mata“ nas 
314843 do mapa que podem mudar para desmatamento, e outras 14568 células “desmatamento” que 
podem se tornar “regeneração”. O mapa possui 411783 células no total.

Figura 25: Modelo com a 
inclusão do functor 
"CalcChangeMatrix”

Figura 26: Janela de edição de 
portos do functor 
"CalcChangeMatrix"



6. Aplicando as Mudanças

Para aplicar as mudanças calculadas existem dois  functores especiais, que se baseiam em 
autômatos celulares e probabilidade, que são o “Expand” e o “Patch”.

A diferença entre os mesmos está na localização das mudanças a serem aplicadas. Para o 
“Expand”,  ocorre  mudança  apenas  nos  limites  de  uma classe  (expansão).  Já  o  “Patch”  aplica 
mudanças em qualquer local do mapa, desde que haja  uma probabilidade grande daquele  local 
mudar. Uma descrição bem mais detalhada desses operadores pode ser encontrada em Soares-Filho, 
2003: Simulating the spatial patterns of change through the use of the dinamica model.

Para  o  modelo  aqui  mostrado,  as  mudanças  ocorrem de  ambas as  formas.  Assim,  para 
dividir  as células entre  os dois operadores,  existe  o “ModulateChangeMatrix”.  Um  functor que 
recebe a matriz de mudanças e uma matriz de porcentagens e que divide a quantidade de células de 
cada mudança entre 2 valores percentuais. Para o exemplo, as mudanças são 40% de expansão para 
a  regeneração  (desmatamento  ->  gereneração)  e  30%  para  o  desmatamento  (mata  -> 
desmatamento). O restante é para o “Patch”. A figura 27 mostra o diagrama após acrescentar o 
ModulateChangeMatrix,  cujos  portos  são  mostrados  na  figura  28.  Já  o  editor  da  matriz  de 
porcentagens é visto na figura 29.

Assim,  o  porto  de  saída  “Modulated  Changes”  é  passado  para  o  “Expand”,  e  o  port 
(“Complementary Changes”) é para o “Patch”.

Contudo, como a natureza de aplicação das mudanças do functor “Expand” é estocástico 
(Soares-Filho, 2003), pode acontecer de algumas células da matriz de mudança não serem usadas, 
permitindo que o “Patch” tenha mais que os 60% de regenereção e 70% de desmatamento. Assim, 
as mudanças que sobram do “Expand” são somadas às divididas pelo “ModulateChangeMatrix” e 
passadas ao “Patch”. O functor “AddChangeMatrix”, presente na aba “Simulation Operators”, é que 
permite esse “aproveitamento” de um eventual “resto” gerado pelo “Expand”. 

Ao final da aplicação do “Patch”, é gerado o mapa de uso do solo simulado. O mesmo pode 
então ser gravado no computador pelo functor “SaveMap”, presente na aba “System”. Nada impede 
que outros mapas, como o mapa de distância ou mesmo o de probabilidade sejam salvos. Salvar 
apenas o produto gerado pela simulação é uma opção, e não uma limitação. 

Figura 27: Diagrama com 
o modulador de matriz de 
mudança

Figura 28: Editor do 
modulador de matriz de 
mudança

Figura 29: Editor de percentual  
de transição



Para completar o quadro de parâmetros, há ainda o chamado de “Transition Parameter”, ou 
parâmetros de transição, necessários ao “Patch” e ao “Expand” e que permite alterar o tamanho e a 
forma espacial  que as mudanças devem ter ao serem aplicadas (Figura 32).  Assim, seguindo o 
mesmo processo de edição de valor de porto, clica-se duas vezes no  functor para ver a janela de 
edição de porto, clica-se uma vez no porto que se deseja editar (para ambos Expand e Patch o porto 
é o “Transition Parameter”) e escolhe-se a opção “Edit port” do menu que se abre. É mostrado o 
editor  mostrado  na  figura  32.  A  figura  31  mostra  os  portos  do  Expand,  que  recebem 
respectivamente, o mapa de uso do solo, o mapa de probabilidades e a matriz de mudanças, além do 
próprio Transition Parameter.

Cada transição do modelo possui 3 valores de parâmetro espacial: O tamanho médio das 
manchas de mudança2, a variação média do tamanho dessas manchas e a forma que as mesmas 
devem ter. Tanto o tamanho (aba “Mean” do editor) quanto a variação  média (aba “Variance”) 
devem ser especificados em hectares3. A isometria (aba “Isometry”) é um valor entre 1 e 2 onde 
quanto mais próximo de 2, mas circular é a mancha (isométrica). Quanto mais próximo de um, 
menos  isométrica  será  a  forma  dessa  mancha.  Uma  descrição  mais  detalhada  de  como  esses 
parâmetros atuam na imagem final é apresentada por Soares-Filho, 2003.

Acrescentados os functores citados acima, o modelo para o exemplo citado está terminado. 
Pode ser gravado em formato XML no computador, e fica como mostra a figura 36.

Porém, o processo de simulação não termina aqui. Ainda há a fase de calibração do modelo, 
onde os parâmetros, principalmente relativos à aplicação das transições (“Transition Parameters”) 
devem ser alterados para refinar o(s) resultado(s) do modelo. O refinamento significa alterar esses 
parâmetros para que o resultado, no caso o mapa de uso do solo, seja satisfatório. As figuras 33, 34 
e 35 mostram os mapas usados e o resultado da simulação do modelo construído nesse trabalho.

2 Mancha de mudança é um termo usado para indicar o número de pixels que devem ser alterados na vizinhança do 
pixel onde uma mudança está prestes a acontecer.

3 Exclusivamente para esses parâmetros, as dimensões do pixel da imagem de uso do solo tem que ser conhecido, pois 
o tamanho em hectares é convertido em número de pixels dentro do functor.

Figura 30: Diagrama incluídos os 
functores de aplicação de mudança, 
“Expand” e “Patch”

Figura 31: Tela de edição dos portos  
do functor “Expand”.

Figura 32: Editor de parâmetros de 
transição.



No modelo original, o período era anual, e por isso todos os functores a partir do cálculo da 
distância  precisavam  estar  dentro  de  um  “Container  Functor”  chamado  “Repeat”,  que  faz  os 
functores dentro  dele  serem  executados  tantas  vezes  quantas  forem  deminidas  para  seu  porto 
“Repeat”.  Além  disso,  como  foi  dito  no  início  da  mostra  dos  resultados,  eram  3  momentos 
diferenciados  pela  variação  da  taxa  de  desmatamento.  Isso  fazia  o  modelo  ter  três  “Container 
Functor” onde as taxas eram distintas.

Figura 36: Modelo final que representa a simulação temporal da região para o período de 1986 a 1991.

Figura 33: Uso do solo em 
1986.

Figura 34: Uso do solo em 
1991.

Figura 35: Uso do solo 
simulado.



 6 Potencialidades e perspectivas
O programa foi satisfatório em muitos pontos, mas ainda há muito o que ser desenvolvido 

na interface e mesmo no DFF.

O ponto mais importante dentre os satisfeitos, foi a facilidade de se alterar as ligações, que 
representam o fluxo dos dados do modelo. Desde que haja compatibilidade de tipo entre os portos 
de  entrada  e  saída,  qualquer  diagrama pode ser  construído  entre  os  functores.  A facilidade na 
alteração  das  ligações  é  muito  importante,  dada  a  atual  evolução  do  modelo  de  simulação  da 
Amazônia.

Tal facilidade também é importante para permitir o aumento na opção de uso do programa. 
Como não existe mais um modelo pré-determinado, qualquer estudo que envolva aplicar expressões 
da álgebra cartográfica a mapas pode ser auxiliado pelo programa. A versão antiga era aplicável 
apenas em modelos de simulação espaço-temporais. Montar um modelo de simulação é apenas um 
dos muitos modelos nos quais o Dinamica EGO© pode ser usado.

Outro ponto  muito  importante  é  a  facilidade  de  extensão  tanto  da  biblioteca  quanto  da 
interface, por parte da equipe que implementa o programa. Antes era exigido muito esforço e tempo 
para  adaptar  novos  tipos  de  dados  e  functores mas,  principalmente,  incorporar  esses  novos 
elementos ao modelo como um todo (ou seja, ao script). 

Um ponto importante dentre os não-satisfeitos, é a questão da implementação de functores 
pelo usuário. Essa funcionalidade permitiria ampliar ainda mais o uso desse software, já que o fato 
de  não  existir  ainda  um  conjunto  de  operações  algébrico-cartográficas  que  reproduzam  um 
comportamento desejado pelo usuário não impediria o uso. Bastaria ao mesmo construir seu proprio 
functor. Por esse motivo, o suporte a essa funcionalidade teria que ser bastante amplo e intuitivo. 
Mas todo o esforço em prover seria recompensado pelo aumento da aplicação dessa ferramenta. 



 7 Conclusão
Como pretendido,  foi  obtida uma ferramenta visual,  superior à atual no que se refere à 

modelagem cartográfica, apesar de alguns pontos ainda não presentes, como o cálculo da matriz de 
transição e o cálculo dos pesos de evidências.

Nem  todos  os  itens  foram  contemplados  por  esta  versão,  como  um  tutorial  interno 
(“wizard”)  e  a  ajuda  (“help”),  ambos  por  restrições  de  tempo.  Mas  a  continuidade  do  projeto 
permite que ambos sejam dispostos na versão 1.0 final (lembrando que esta é apenas um “beta” do 
programa).

O  comparativo  foi  feito  apenas  com  a  versão  anterior,  e  não  com  todos  os  similares 
pretendidos. Isso porque, além do tempo, o propósito dos programas, apesar de serem semelhantes, 
não poderia gerar uma comparação “justa”. Assim, como não é possível construir um SIG com o 
Dinamica EGO ©, não é possível implementar um modelo de simulação mais sofisticado no Idrisi 
Macro Modeler ou a ferramenta “Modeler” do ARCGis, pois ambos não incluem operadores que 
implementem qualquer tipo de fluxo de controle, como “loops” ou condicionais “If then else”.

Como esperado, o produto é superior ao antigo em poder, mas é mais complicado de se 
fazer a mesma coisa. Isso porque expôs vários fluxos de dados que eram omitidos do usuário. Mas o 
aumento nas aplicações, e consequentemente, no uso do programa, justifica a complexidade criada. 

Ainda restam pontos que podem ser melhorados na interface, como a construção de editores 
mais intuitivos, melhor apresentação dos dados produzidos por functores, dentre outras coisas. Mas 
as funções básicas estão presentes, permitindo que o programa seja muito útil, principalmente para 
o desenvolvimento do projeto Dinamica, que procura simular o desmatamento na Amazônia. Além 
disso, os pontos citados também permitem a continuidade do trabalho.
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