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RESUMO

Na presente proposta, utilizamos autômatos celulares para modelar a dispersão de poluentes em um canal urbano, utilizando uma discretização 
construída sobre imagem de satélite. O conceito de autômato celular foi desenvolvido por autores diversos ligados à Matemática ao longo da 
primeira metade do século XX, ganhando sua definição formal explícita no início da década de 1950 com trabalhos de Von Neumann e S. Ulam. A 
principal preocupação de Von Neumann tinha inspiração biológica, e consistia no desenvolvimento de mecanismos formais capazes de auto-
replicação, como ocorre por exemplo com moléculas de DNA. Rapidamente esse conceito ganhou uma linha pujante de pesquisa por aliar 
simplicidade de definição com poder computacional, tanto em razão de seu potencial em representar processos massivamente paralelos, quanto 
pela sua capacidade de resolver qualquer problema tratável por um computador digital. Um novo capítulo na pesquisa em autômatos celulares foi 
aberto por S. Wolfram em 1980 em uma sequência de trabalhos que consolidou o estudo sistemático desse formalismo e, a par de propriedades 
teóricas, contribuiu para sua popularização, ao expandir o espectro de suas aplicações. Wolfram e seus continuadores propõem que muitos 
fenômenos físicos podem ser formulados como autômatos celulares e, de fato, verifica-se que técnicas conhecidas de modelagem e simulação, 
como os modelos de gás de rede, bastante populares para a representação de sistemas de partículas, são, essencialmente, autômatos celulares. 
Um exemplo característico é a representação como modelos de gás de rede de fenômenos hidrodinâmicos governados pela equação de Navier-
Stokes. Atualmente, autômatos celulares são objeto de pesquisa de físicos, matemáticos, cientistas da computação e engenheiros e mostraram-se 
úteis em contextos tão diversos como previsão da dinâmica atmosférica, propagação de incêndios, criptografia e erosão do solo. Ademais, 
diversos aspectos da evolução de um autômato celular apresentam-se como problemas teóricos desafiadores, como a formação de padrões 
(invariantes, oscilantes, etc.), a acessibilidade de determinadas configurações (questão que leva a uma miríade de problemas indecidíveis), etc. 
Equações diferenciais estão entre as ferramentas mais tradicionais para a construção de modelos matemáticos para fenômenos naturais, mas 
frequentemente sua manipulação é complexa. Por exemplo, para muitas equações diferenciais uma solução analítica não é conhecida. Os 
autômatos celulares de destacam dentre os métodos numéricos disponíveis para a discretização e estudo de equações diferenciais, e guardam 
diversas semelhanças com os esquemas de diferenças finitas. Um território profícuo para o uso de autômatos celulares é a modelagem de 
fenômenos de difusão. Difusão é o processo de transporte de matéria entre regiões de um sistema por efeito de movimentos moleculares, como 
é o caso de poluentes em um corpo hídrico. No século XIX, Fick descreveu esse fenômeno quantitativamente ao adaptar o trabalho de Fourier 
sobre condução de calor, o que resultou nas hoje denominadas equações de Fick. Em particular, a segunda lei de Fick consiste numa equação 
diferencial que descreve as alterações de concentração no sistema ao longo do tempo em um processo de difusão, e a excelente adaptação de 
autômatos celulares para esse fenômeno é bem conhecida na literatura. O principal propósito deste trabalho foi ilustrar essa ferramenta com a 
execução de um autômato celular simples que aproxima a segunda lei de Fick, isso em um contexto urbano brasileiro. Nossa simulação, que 
descrevemos na sequência, não parte de dados reais, mas permite ilustrar visualmente a difusão de um lançamento hipotético de poluentes na 
junção do canal com o rio. Entendemos que o uso de autômatos celulares como instrumento para simulação ainda é escasso no Brasil, e o 
presente trabalho pretende inaugurar uma linha de estudos
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