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CAPÍTULO V

O MODELO DE SIMULAÇÃO DA DINÂMICA DE PAISAGEM

5.1 A BASE CONCEITUAL

O capítulo anterior mostrou a maneira de utilização da técnica de regressão

logística para obtenção dos mapas de probabilidades de transição. Muito embora essa

técnica possua um alto poder descritivo, ela por si só não consegue reproduzir os

padrões de evolução da paisagem em questão, pois seus modelos são estáticos. Para

tanto, se faz necessária a construção de um modelo de simulação que incorpore

propriedades dinâmicas, tais como a variável tempo, mecanismos de transição entre os

elementos de paisagem e processos de difusão. É com essa perspectiva que se chega no

presente capítulo ao ápice do desenvolvimento desta tese, sem desconsiderar, no

entanto, a relevante contribuição já aportada aos estudos de dinâmica de paisagem pelas

metodologias desenvolvidas nos dois capítulos precedentes. Nesses termos, eles devem

ser vistos não somente como medidas propedêuticas, mas sobretudo como um fim neles

mesmos.

Foi revista no Capítulo I a história de desenvolvimento dos modelos espaciais de

simulação de paisagem. Os poucos trabalhos desenvolvidos até o momento representam

as primeiras propostas desta emergente área. Por isso, muitos desses modelos podem ser

considerados como embrionários, consequentemente estando sujeitos a futuros

refinamentos. Sob essa ótica, é que a presente tese vem a contribuir a essa nova ciência,

pois busca-se aqui aprimorar as idéias dos modelos prévios em novas estruturas de

simulação, que incorporem processos estocásticos de múltiplos passos de tempo,

probabilidades espaciais com características dinâmicas e o efeito da vizinhança em um
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projeto misto de mosaico e manchas.5.1. Deve-se destacar também que, a idéia básica

por trás do desenvolvimento de tal modelo tem como premissa principal iniciar o

desenvolvimento de um instrumento de modelagem de dinâmica de paisagem, mais na

forma de um ambiente interativo de testes de hipóteses, do que tão-somente voltado à

imitação fiel da dinâmica observada.

Desse modo, este capítulo vem a materializar o modelo conceitual de mudanças

apresentado na seção 2.6, decompondo a função ( )( )( )∫xy xyijp , introduzida pela

formulação do modelo espacial em mosaico (equação 34), em uma seqüência de

algoritmos computacionais, que serão descritos adiante. Por conseguinte, a configuração

adotada para o modelo de simulação usa como entrada um mapa de paisagem - como

representados pelos mapas de estados dos elementos de paisagem obtidos pelo

sensoriamento remoto orbital para a data de 1986 -, sendo que para comparação de sua

saída usar-se-á o equivalente mapa de 1994. Ainda, como dados de entradas, são

empregadas as variáveis espaciais selecionadas pelo Capítulo II, as quais se encontram

estruturadas em dois conjuntos cartográficos, de acordo com a sua natureza estática ou

dinâmica. Já os parâmetros de entrada são especificados por fases. Lembre-se das fases

adotadas para as análises distribuicionais e espaciais de mudanças. Assim, cada fase

compreende um conjunto único de parâmetros que inclui: números de passos, as

constantes da função de cálculo das Pijs espaciais, dada pela equação logística, o grão

ou resolução da imagem da paisagem, as taxas anuais de transição, eventual valor de

saturação de desmatamento, tempo mínimo que uma célula deve permanecer desmatada

e as porcentagens de transição alocadas por cada um dos algoritmos de transição

desenvolvidos, em conjunto com as suas opções (Fig. 5.1).

                                                

5.1 É importante lembrar que estas representam inéditas propriedades cibernéticas ainda não exploradas.
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Fig. 5.1 - Fluxograma do modelo de simulação da dinâmica de paisagem
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5.2 ALGORITMOS

Cada uma das fases do programa de simulação possui parâmetros fixos,

consequentemente ele pode ser rodado usando-se de múltiplas fases, cada uma

possuindo um número variado de passos de tempo de intervalo de um ano, pois o ciclo

de desmatamento se regula com as variações sazonais. Como resolução espacial foi

adotada uma célula de 100 metros, devido à essa resolução se adequar à freqüência

espacial dos fenômenos estudados (Cf. seção 3.2.1), e assim facilitar o desempenho

computacional almejado5.2. Como o modelo desenvolvido possui uma estrutura

estocástica, ele necessita ser rodado várias vezes para comparação dos seus resultados.

Assim cada rodada segue os passos do fluxograma da Fig. 5.1, iteragindo-se até que os

seus números de passos e fases se completem. Por conseguinte, o modelo de simulação

opera sobre cubos de dados - entenda-se aí modelos cartográficos (TOMLIN, 1990) -,

produzindo como saída novos cubos de dados. Os algoritmos empregados em cada uma

das etapas do programa de simulação são descritos a seguir.

5.2.1 CÁLCULO DAS VARIÁVEIS DINÂMICAS

Como foi mostrado pelo esquema da Fig. 5.1, uma parte dos mapas de entrada

do programa de simulação se faz representar pelas variáveis estáticas. Essas são

calculadas apenas uma vez antes de se iniciar o programa, permanecendo os seus

valores fixos durante a execução do mesmo (Cf. seção 3.2.1). Por sua vez, o grupo das

variáveis dinâmicas, representado pelas distâncias aos elementos de paisagem e pelo

tempo de permanência em cada estado, necessita ser recalculado a cada iteração do

programa.

                                                

5.2 O programa de simulação foi desenvolvido em linguagem C++.
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 Assim, um primeiro procedimento do programa de simulação consiste em

refazer os mapas dinâmicos de distâncias. O algoritmo utilizado para tanto calcula, em

um primeiro passo, os pixeis de fronteira para cada mancha dos elementos de paisagem,

convoluindo-se uma máscara 3x3 através do mapa. Num segundo passo, o mapa é

novamente percorrido, com o objetivo de  se medir a distância euclidiana entre cada

célula nula e a posição da célula de fronteira mais próxima, a qual está armazenada em

uma árvore 2D. Já para obtenção do tempo de permanência, o algoritmo utilizado

incrementa em uma unidade o tempo das células não transicionadas ao final de uma

iteração.

A importância do tempo de permanência advém da sua utilização para

determinação das áreas em regeneração que já atingiram, após um número sucessivo de

rodadas do programa, um relativo estado de recuperação, característico de florestas

secundárias. Lembre-se que a transição das áreas de regeneração para as florestas

secundárias, segundo o modelo conceitual de mudanças - seção 2.6 -, ocorre de modo

determínistico unicamente em função do tempo de permanência. Ainda, esta variável

entra no modelo em questão para restringir a transição Desmatado ⇒ Regeneração

somente após um determinado limiar de tempo de desmatamento, porquanto existe, em

geral, um tempo mínimo de cerca de 6 a 8 anos antes que um terreno seja abandonado e

se dê início ao processo de regeneração vegetal (UHL et al., 1988a e b). Por último, esta

restrição serve também para sintonizar esse tipo de transição aos períodos comparados

pela análise multitemporal de imagens, lembrando que a mesma inclui a observação de

mapas de desmatamentos prévios no processo de identificação das áreas em

regeneração.
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5.2.2 CÁLCULO DAS PROBABILIDADES ESPACIAIS DE TRANSIÇÃO

Como discutido anteriormente, a metodologia desenvolvida de aplicação da

regressão logística representou um importante passo na solução de uma das principais

proposições desta tese, a qual consiste na obtenção de mapas, tendo como base o cosmo

de dados fornecido pelo sensoriamento remoto orbital - entenda-se aí os mapas como

modelos espaciais (BOARD, 1971) -, das áreas sensíveis aos diferentes tipos de

mudanças da paisagem. É com essa perspectiva que esses modelos serão usados para a

calcular as probabilidades espaciais de transição. Por conseguinte, esta abordagem

consiste em uma etapa fundamental de discretização do modelo de simulação em

subunidades de área, no final da qual, cada célula x,y do mapa de paisagem possuirá um

submodelo espacial dado pelas equações n° 36, 37 e 38 (Vide seção 2.6).

Novamente, a saída desta função é um conjunto de mapas ou camadas, cada um

mostrando as probabilidades das subáreas para os tipos transição i ⇒ j. Dado que o

estado de uma célula, diante de uma possível transição, seja Mata, Desmatado ou

Regeneração, será escolhido o respectivo Pij para ser usado nos sorteios a serem

realizados  pelas funções de transição: expansão, alocação e formação de manchas.

5.2.3 CÁLCULO DAS TAXAS E QUANTIDADES DE TRANSIÇÃO

As taxas de transição para os três tipos possíveis de mudanças são, a princípio,

extraídas da análise multitemporal das imagens de satélite (TABELAS 4.1 e 4.2). Nesse

caso, como os períodos observados abrangem um conjunto de anos, estas taxas são

decompostas em taxas anuais5.3, usando-se das propriedades do modelo markoviano

(equação n°21). Ainda, por serem taxas ou proporções, faz-se necessário o cálculo do

                                                

5.3 Por isso que apenas três pontos de observação no tempo são suficientes para o estudo em questão.
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número desejado de transições pela multiplicação das taxas versus os números totais de

células de cada um dos elementos de paisagem presentes em um instante do tempo.

Como visto, esses valores são empíricos, portanto considerados, por enquanto,

como variáveis exógenas, sujeitas a contextos que extrapolam o presente estudo.

Posteriormente, ter-se-á a condição de se incorporar um módulo de geração dessas

taxas, por exemplo, a partir de modelos de previsão econômico-regionais.

Para fins de projeção, o modelo de simulação também incorpora um efeito de

saturação global, posto que é improvável que haja um desmatamento por completo da

região, devido à existência de áreas bastante impróprias para a ocupação rural (Reporte-

se à discussão apresentada na seção 4.2). Esse efeito de saturação baseia-se na derivação

da equação da curva de um típico processo de difusão, como mostrado abaixo pela

equação n°. 54 (FEARNSIDE, 1986).

 
dN

dt

rN K N

K
=

−( )
  54)

Onde N eqüivale-se ao número de células desmatadas, K - a um valor de

saturação e r - a uma constante,  dN ao  número de células em desmatamento em um

intervalo de tempo dt. Desse modo, a taxa final de desmatamento passa a ser dada pela

equação abaixo:

( )
( )vM

vM
TaxaTaxa desmatadomatadesmatadomata +

−=′ ⇒⇒ * 55)

Onde M é quantidade presente de mata,  P - extensão da paisagem e  v - valor

remanescente mínimo de mata. Compare esse efeito de saturação em um processo

hipotético de desmatamento com taxa inicial de 10% e 20% de valor residual de mata

(Fig. 5.2).
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Fig. 5.2 - Projeção de um desmatamento hipotético, usando-se o efeito de
saturação produzido pela equação n°. 55.

5.2.4 AS FUNÇÕES DE TRANSIÇÃO

Uma questão importante em modelos de simulação de paisagem, sobretudo os

estruturados em mosaico, refere-se à influência da vizinhança mais próxima nas chances

de transição e na dinâmica das manchas, dado que a maioria das mudanças ocorre na

interface entre as inúmeras manchas dos elementos de paisagem. Uma maneira

encontrada para tanto consiste em dividir o mecanismo de eleição de células a serem

transicionadas em três processos, a saber: um primeiro só de expansão ou retração de

manchas ( )( )( )∫xy xyijp e, um segundo de alocação de novos núcleos de manchas ( )( )( )∫xy xyijp a

e um terceiro de formação ou geração de manchas a partir das células nucleadas

( )( )( )∫xy xyijp f, sendo a combinação destes três processos dada por:

( )( )( )∫xy xyijp  = Qij(n* ( )( )( )∫xy xyijp e + m* ( )( )( )∫xy xyijp a + r* ( )( )( )∫xy xyijp f)           56)

Onde Qij é a quantidade de transições ij  desejadas e n + m + r = 1.

Desse modo, pode-se variar a proporção nos processos de transição entre os três

mecanismos, a partir da mensuração da estrutura da paisagem resultante. Isto se traduz
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pela seguinte observação, se ocorre somente o processo de alocação, uma miríade de

inúmeras manchas de elementos de paisagem tendem a se formar, em contrapartida com

aumento do mecanismo de expansão, o processo pode se reduzir a apenas ao

crescimento ou retração de manchas preexistentes. Por sua vez, o terceiro processo de

formação e geração de manchas faz com que as manchas dos novos desmatamentos

tenham um tamanho mínimo, compatível com o desmatamento anual observado para

um típico comportamento de pequeno colono, algo em torno de 4 a 5 hectares.

Ambos os processos acima usam mecanismo aleatório, a partir do ordenamento

das probabilidades de cada um dos três tipos de transição. O algoritmo empregado para

tanto consiste na construção de uma estrutura do tipo vetor5.4, na qual as células com

maiores probabilidades são armazenadas de modo decrescente. Em seguida, é realizado

um sorteio de cima para baixo, sendo em seqüência armazenadas as localizações das

células contempladas. A transição é então efetuada numa segunda percorrida através da

matriz ou imagem da paisagem, garantindo-se assim que a escolha das células não seja

enviesada pela forma da leitura da imagem, a qual é sempre realizada em linhas

seqüenciais. Os procedimentos de ordenamento e sorteio descritos acima são então

repetidos para os três tipos de transição, sendo que em cada um é computado o número

de sucessos obtidos e as iterações necessárias de modo que o número de transições

finais se iguale ao pré-estabelecido pelos parâmetros de entrada. Em resultado, o mapa

final vai sempre apresentar a mesma distribuição dos elementos de paisagem do seu

equivalente obtido da análise de imagens, consequentemente reduzindo a avaliação do

modelo de simulação ao que tange somente a seu quadro espacial.

                                                

5.4 No caso específico, usa-se uma estrutura em C++, conhecida como heap, que consiste numa seqüência
organizada de dados, na qual o primeiro elemento possui o mais alto valor (STROUSTRUP, 1997).
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5.2.4.1 FUNÇÃO DE EXPANSÃO DE MANCHAS

O algoritmo empregado no processo de expansão é baseado nas fórmulas

apresentadas por ACEVEDO et al. (1995) para o cálculo das probabilidades dos vizinhos

mais próximos, vide equações n°27 e 28, as quais foram modificadas para se obter aqui

as seguintes expressões:

Se ( )2/)1( 2 −> mnj  ),)(,(
*

),)(,( yxjiyxji PP =  senão 
( )

( ) 2/1
1

.),)(,(
*

),)(,( −
−= m

n
PP j

yxjiyxji  57)

Onde nj corresponde ao número de ocorrências de células j em uma vizinhança

(x±2a),(y±2a) e  m = (2a+1)2.  Por esse  método, garante-se como probabilidade

máxima = Pij original, sempre que um célula i a ser transicionada estiver cercada de

pelo menos 50% de vizinhos j. Ainda, o tamanho dessa vizinhança poderá ser variado

através da especificação de a. Por conseguinte, a implementação deste algoritmo se dá

de modo semelhante às técnicas de filtragem espacial desenvolvidas pelo processamento

de imagem (Cf. SHOWENGERDT, 1983). Dessa forma, convolui-se através da imagem

uma janela de tamanho m, onde é computado o efeito da vizinhança para o pixel central,

até que a toda a paisagem seja examinada (Fig. 5.3). Como resultado desse método, é

obtido um novo arranjo de Pijs, cujo os valores caem rapidamente para interior da

mancha (Fig. 5.4).

Apesar do modelo ser estruturado em mosaico, este algoritmo busca reproduzir,

através do efeito da vizinhança nas probabilidades espaciais de transição, o mecanismo

de expansão e contração de manchas, como ilustrado pelos exemplos da adição de

novos desmatamentos contíguos aos anteriores e das retrações das áreas em

regeneração, devido ao fogo que atinge as suas bordas vindo das pastagens adjacentes -

um fenômeno comum nessas áreas amazônicas, vide seção 2.5.
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Fig. 5.3 - Máscara de convolução utilizada pelo operador de cômputo da
probabilidade da vizinhança na função de expansão.

Fig. 5.4 - Arranjos de Pijs antes a) e depois b) da convolução do operador de
cômputo da influência da vizinhança

5.2.4.2 FUNÇÃO DE ALOCAÇÃO

Para cada fase do programa de simulação, são definidas as porcentagens das

quantidades totais dos três tipos de transição a serem efetuadas pelas funções de

transição. Ainda, para se evitar loops infinitos, é especificada uma quantidade máxima

de iterações para a função de expansão. Os números de sucessos obtidos são então

substraídos das quantidades desejadas e o restante é repassado aos passos seguintes,

representados pelas funções de alocação de novos núcleos e formação de manchas.
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A função de alocação de novos núcleos consiste simplesmente, em novamente,

correr a imagem de paisagem, ordenando os maiores Pijs em uma árvore binária para

posterior sorteio. Nessas condições, cada pixel sorteado consistirá em um núcleo de uma

nova mancha, a qual necessitará ainda a ser gerada através da subsequente função de

formação de manchas.

5.2.4.3 FUNÇÃO DE FORMAÇÃO DE MANCHAS

A função de formação de manchas visa então impedir que sejam geradas

manchas isoladas do tamanho somente de um pixel, o que provavelmente aconteceria se

fosse usada somente a função anterior de alocação. Desse modo, os entornos dos pixeis

alocados para as transições são examinados para uma possível transição em conjunto.

Isso se dá, em primeiro, através da identificação dos possíveis pixeis a serem

transicionados, selecionando-os, em segundo, a partir do ordenamento decrescente de

suas probabilidades Pij. (Fig. 5.5). Como resultado da aplicação dessa função, garante-se

que as novas clareiras abertas pelo desmatamento anual sejam equivalentes ao realizado

por um típico colono da região.

Fig. 5.5 - Esquema de ordenamento e seleção usado pelo operador espacial da
função de formação de manchas.
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5.3 RESULTADOS E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Como o modelo desenvolvido apresenta várias possibilidades de ajuste nos seus

parâmetros, em primeiro ele foi rodado e ajustado inúmeras vezes até se encontrar uma

solução otimizada. A configuração distribuicional adotada para tanto seguiu o modelo

apresentado pela equação n° 32, o qual usa as taxas de transição empíricas derivadas

dos períodos 86-91 e 91-94.

Em primeiro,  foi testado o efeito produzido por diferentes combinações das três

funções de transição - expansão, alocação e formação - na estrutura da paisagem

simulada, a qual foi mensurada usando-se os índices pré-selecionados, a saber: contágio,

dimensão fractal, tamanho e número de manchas por elemento da paisagem. Assim,

foram obtidas três séries, variando-se a proporção de mudanças de Mata-Desmatado

efetuadas por cada uma das funções de transição e mantendo fixos os outros dois tipos

de mudanças nas seguintes relações: Fase1: DR→ Expansão 0,5, Alocação 0,5; Fase2:

DR→ Expansão 0,5, Alocação 0,5 - RD→ Expansão 1,0 (Figs. 5.6, 5.7, 5.8).

Fig. 5.6 - Índices de estrutura das paisagens simuladas obtidos para a série: Expansão =
0 ⇒ 100, Alocação = 100 ⇒  0 e Formação = 0.
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Fig. 5.7 - Índices de estrutura das paisagens simuladas obtidos para a série:
Expansão = 0, Alocação = 0 ⇒  100 e Formação = 100 ⇒  0.

Fig. 5.8 - Índices de estrutura das paisagens simuladas obtidos para a série:
Expansão = 0 ⇒  100, Alocação = 0 e Formação = 100 ⇒  0.
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Da primeira série de gráficos acima, observa-se que à medida que cresce a

proporção de expansão, aumentam-se os índices de contágio, dimensão fractal, tamanho

das manchas de mata e desmatado e por conseqüência decrescem os seus números,

sendo essas relações inversas para o aumento da proporção da função da alocação. Isto

significa que com o aumento do processo de expansão das manchas e decaimento da

alocação, elas se tornam maiores, mais convolutas - preenchendo mais o plano, o que

faz crescer o índice de dimensão fractal - e ficam mais conexas, como indicado pelo

aumento do contágio. Já a mistura de alocação com a função de formação resulta, com o

aumento da primeira, no crescimento da dimensão fractal, número de manchas e

conseqüente diminuição no índice de contágio e tamanho das manchas. Por último, a

mistura das funções de expansão e formação de manchas acarreta, com o aumento da

participação da primeira, no acréscimo do índice de dimensão fractal das manchas de

desmatamento, crescentes índices de contágio e conseqüente diminuição do número de

manchas. Veja os casos extremos do emprego dessas funções no arranjo final de

paisagens simuladas (Fig. 5.9).

Portanto, como resultado dessas baterias de testes, pode-se afirmar que a

utilização de diferentes proporções dessas funções apresenta um comportamento

discernível e previsível no tocante ao arranjo das paisagens resultantes, implicando que

uma solução otimizada para uma paisagem específica pode ser obtida a partir de uma

determinada combinação das três funções. Nesse propósito, foi executada uma nova

bateria de testes visando agora aproximar as estruturas das paisagens simuladas com as

medidas dos mapas das paisagens observadas das subáreas de Guarantã e Terra Nova.

Para a simulação não foi utilizada a subárea de Matupá, devido aos resultados do

capítulo anterior mostrarem sua substancial diferença em relação às duas primeiras.

Ainda, em uma fase de calibração interativa, foram ajustados ligeiramente alguns
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coeficientes das equações logísticas, tendo em vista que os modelos dinâmicos

incorporam novos efeitos de interação com a vizinhança e múltiplos passos de tempo, os

quais não foram analisados pela técnica de regressão logística. Por exemplo, a

influência do fator de atração às áreas urbanas estava se somando ao efeito produzido

pela função de expansão, o que resultava numa extrema concentração dos

desmatamentos em torno da áreas urbanas.

Fig. 5.9 - Casos extremos de utilização das funções de transições comparados à
paisagem observada para a subárea de Guarantã. Números de passos das
simulações igual a 8, paisagem 1986 usada como partida.
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A atual versão do programa de simulação roda em Windows 32 bits, sendo

que em média um passo dura cerca de 180 segundos em um PC-Pentum 200 MMX para

a imagem da subárea de Guarantã - 360x400 pixeis, por conseguinte a duração total de

uma simulação com oito passos leva cerca de 24 minutos. Calcula-se terem sido gastos

só na pré-calibração e avaliação de desempenho do programa mais de 60 horas de

processamento. Como saída do programa é gerado, a cada passo, um cubo de dados

representado pelos mapas de probabilidades, tempo de permanência, distâncias aos

elementos de paisagem e o mapa da paisagem simulada (Figs. 5.10,  5.11 e 5.12). Por

fim, os melhores resultados obtidos para as duas subáreas são apresentados a seguir em

conjuntos com os parâmetros especificados (TABELAS 5.1 e 5.2).

TABELA 5.1
COEFICIENTES FINAIS DAS FUNÇÕES DE CÁLCULO DAS Pijs.

DR RD MD DR RD MD DR RD MD DR RD MD
Constante: 0,287 0 -4,083 -2 -0,6259 -0,7143 4,080 0 -1,9620,0246 2,788 0,043
Vegetação2: 0 0 2,233 0 0 1,784 0 0 2,079 0,3138 0 2,070
Vegetação3: 0 0 1,592 0 0 1,883 0 0 2,046 0,2 0 2,506
Solo2: -1,453 0 0 0 0 0 -1,120 0 0 0 0 -0,7414
Solo3: -1,509 0 0 0 0 0 -1,459 0 0 0 0 1,524
Altitude: 0,016383 0 0 0,008366 0 -0,013024 0 0 00,005513 -0,01304 0
Declividade: 0 0 0 0,03744 0 0 0 0 0 0,06231 0 0
F.atração: -0,004028 0 0,0001801 0 0 0,0003598 -0,002997 0 0-7,50E-05 0 -0,003867
Primária: 3,50E-05 0 0 -1,23E-05 0 0 6,78E-05 0 -7,32E-05 0 0 -3,24E-05
Secundária: 0 0 -2,03E-04 0 -0,000471 0 0 0 -4,38E-03 0 -1,00E-03 -1,34E-04
Hidrografia: 0 0 -3,44E-05 0 0 0 2,72E-04 0 -7,51E-05-2,76E-01 3,99E-04 0
Desmatado: 0 0 -4,32E-05 0 0 -7,72E-05 0 0 -4,39E-04 0 0 -6,07E-03
Regeneração: -4,59E-03 0 0 0 0 -3,31E-04 0 0 0-4,51E-01 0 0
Mata: -2,59E-03 0 0 -0,002577 0 0 -6,83E-03 0 0-0,00271 0,002858 0

fase2fase1 fase1 fase2

TABELA 5.2
PARÂMETROS FINAIS DO PROGRAMA DE SIMULAÇÃO

tempo de permanência
taxas DR RD MD 0.03 0.0 0.05 DR RD MD 0.0395 0.0 0.0466
expansão 0.6 1.0 0.0 0.6 1.0 0.0
alocação 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0
formação 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0

tempo de permanência
taxas DR RD MD 0.149 0.12 0.057 DR RD MD 0.11999 0.16179 0.06969
expansão 0.9 0.4 0.0 0.6 0.4 0.1
alocação 0.1 0.6 0.0 0.4 0.6 0.0
formação 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.9 4 a 5 hectares

4 a 5 hectares

Terra Nova
fase1

fase2

55

3 3

4 a 5 hectares

4 a 5 hectares

fase 2

Guarantã
fase 1
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Fig. 5.10 - Camadas de dados geradas pela saída do programa de simulação após
oito iterações. Subárea de Guarantã.
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Fig. 5.11 - Imagem do tempo de permanência e comparação entre os mapas das
paisagens simuladas com as observadas para a subárea de Guarantã.
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Fig. 5.12 - Comparação entre os mapas das paisagens simuladas com as
observadas da subárea de Terra Nova.

Como o modelo desenvolvido  possui uma estrutura estocástica, ele necessita ser

rodado várias vezes para comparação dos seus resultados. Desse modo, após a obtenção

da solução otimizada para os parâmetros de entrada, foram realizadas novas baterias de

testes para as duas subáreas, cada uma consistindo de 20 repetições. Os resultados dos

testes de avaliação, que empregam a técnica de múltiplas resoluções (Cf. seção 1.3.5) e
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os índices de estrutura de paisagem selecionados, são apresentados pelos gráficos das

figuras 5.13 e 5.14.

Fig. 5.13 - Comparação entre os índices de estrutura obtidos para os mapas das
paisagens simuladas com os equivalentes das paisagens observadas de 1994.
Valores médios e faixa de -2 a +2 desvios padrões (-2dps, +2dps) para um número
de rodadas igual a 20.
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Fig. 5.14 - Avaliação dos ajustes dos mapas das paisagens simuladas em múltiplas
resoluções. Valores médios obtidos para 20 rodadas. Ajustes totais obtidos com
K=0.
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Portanto, os resultados apresentados pelos gráficos acima mostram que as

simulações conseguiram reproduzir com fidelidade os índices de contágio e dimensão

fractal das manchas de desmatamento para ambas as áreas e das manchas de mata para a

subárea de Terra Nova. Os modelos também aproximam-se dos índices de dimensão

fractal da paisagem observada em 94% para as manchas de regeneração e 95% para as

de mata na subárea de Guarantã e 97% para regeneração na subárea de Terra Nova. Já

para os índices de tamanhos médios e números de  manchas, só se consegue uma boa

aproximação para a subárea de Terra Nova, onde eles chegam a alcançar valores

superiores a 85% para as manchas de mata e de regeneração.

Por sua vez, os testes de múltiplas resoluções mostram que as simulações na

subárea de Guarantã alcançam em média um ajuste espacial de 80% a partir de uma

resolução de 1800 metros. Por sua vez, as simulações na subárea de Terra Nova partem

de um ajuste espacial superior a 81% na maior resolução, alcançando um patamar de

90% a partir dos 1 400 metros de resolução. Em ambos os casos, é importante observar

que o teste de ajuste em múltiplas resoluções avalia a aderência do modelo de simulação

em termos da configuração espacial aproximada da paisagem dentro de uma vizinhança

específica.

Finalmente, como é interesse desenvolver futuras aplicações do presente modelo

de simulação, é apresentado como último resultado uma projeção da paisagem para o

ano de 2030, usando-se como taxas DR: 0.12, RD: 0.12, MD: 0.057 e um valor de 20%

residual de mata para a função de saturação. Observe-se na paisagem simulada a

formação de manchas de florestas secundárias - onde o tempo de permanência em

regeneração é maior que 20 anos - aos centros dos blocos dos lotes e nas bordas com a

mata primária (Fig. 5.15).
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SIMULADOdesmatado
regeneração

mata

2030

florestas
secundárias 

Fig. 5.15 - Paisagem simulada da subárea de Guarantã para o ano de 2030.

5.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Dos resultados obtidos, pode-se deduzir que o modelo de simulação consegue

reproduzir com boa aproximação a estrutura da paisagem nessas áreas de ocupação por

pequenos colonos, sendo portanto apropriado para investigação da dinâmica da

paisagem dessas regiões de fronteira de colonização amazônica. Por outro lado, o

modelo não é adequado para as áreas de ocupação das grandes fazendas de gado,

porquanto ele se baseia no modo pelo qual os colonos desmatam e usam os seus sítios

rurais. Ainda, quanto às medidas da estrutura da paisagem, pode-se dizer que o baixo

ajuste alcançado para o número e tamanho médio das manchas de desmatamento se

deve ao fato desses índices serem muito sensíveis a qualquer pequena mudança na

configuração da paisagem, podendo se alterar drasticamente apenas pelo rearranjo de

uma única célula da paisagem (Fig. 5.16).

Em comparação aos ajustes espaciais obtidos, torna-se necessário dizer que o

modelo parte de uma arquitetura pré-definida para os projetos de assentamento, como

dado pela rede viária. Sendo assim o menor ajuste obtido para região de Guarantã pode
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ser explicado pelo fato do modelo não conseguir reproduzir os desmatamentos causados

pelas invasões de terras ao longo da Serra do Cachimbo - porção central da paisagem

dos mapas da Fig. 5.11 -. Lembre-se que, inicialmente, essa região era tida como

reserva florestal coletiva.  Já a mesma situação não ocorre para a região de Terra Nova,

onde o ajuste espacial rapidamente atinge um patamar superior a 90%. Observe-se que,

como se trata de modelo espacial, é importante a análise do ajuste em diferentes

resoluções. Sendo assim, um modelo não pode ser descartado somente a partir do seu

ajuste mais fino, posto que seu acerto pode aproximar espacialmente do observado,

tornando-o útil para o seu fim específico. Nesse aspecto, pode-se afirmar que os ajustes

obtidos pelo modelo de simulação validam o modelo conceitual de mudanças no tocante

às variáveis pré-selecionadas pelo Capítulo II e aos seus efeitos espaciais nos três tipos

de mudanças, como quantificados pela aplicação dos modelos de regressão logística.

Por fim, os resultados apresentados indicam também o comportamento robusto

do programa, haja vista o comportamento previsível apresentado pelos testes das

misturas das funções, os pequenos desvios padrões resultantes das sucessivas rodadas

dos modelos otimizados e o modo linear de combinação das variáveis espaciais

explanativas.

Fig. 5.16 - Modificação do número (n) e tamanho (t) das manchas em função do
rearranjo de uma única célula da paisagem. a) n=2 e t =7, b) n=1 e  t=14.
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5.5 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO

Mais que os resultados obtidos, é a abordagem adotada que mostra um nítido e

amplo avanço do ambiente de simulação desenvolvido em relação aos modelos

precedentes. Como proposto inicialmente, isto é demonstrado pelas novas e inéditas

propriedades incorporadas, como a utilização da técnica de regressão logística para o

cálculo das probabilidades espaciais de transição, a utilização de uma estrutura híbrida

de mosaico e mancha e o uso maciço de dados de sensoriamento remoto espacial, tanto

para calibrar como para validar o modelo. Ainda, o presente modelo possui uma

capacidade e desempenho computacional que permite trabalhar com imagens de

paisagem substancialmente mais extensas e com maior resolução que os modelos

anteriores. É importante ressaltar que o modelo desenvolvido possui um forte enfoque

na evolução dos padrões espaciais, mostrando uma clara evolução na linha de pesquisa

iniciada por TURNER (1987, 1988) do efeito da interação da vizinhança nas transições

dos elementos da paisagem. Sendo assim, consiste numa contribuição desta tese o

desenvolvimento e o uso combinado das funções de transição de expansão, alocação e

formação de manchas. Por sua vez, o uso de probabilidades espaciais de transição com

característica dinâmica, calculadas via retroalimentação, representam novas

propriedades para os modelos de mosaicos, só vistas anteriormente no modelo

distribuicional de SOUTHWORTH et al. (1991).

Quanto ao Geoprocessamento, pode-se dizer que os algoritmos de transição,

incluindo aí o processo de sorteio a partir do ordenamento das Pijs numa estrutura do

tipo vetor, constituem novas funções de álgebra cartográfica que podem ser

incorporadas em linguagens de análise espacial para fins de simulação, um campo ainda

pouco explorado pelos atuais programas SIGs.
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Por conseguinte, o enfoque central do ambiente de simulação nos

desenvolvimentos dos  padrões espaciais, um ponto de partida para qualquer modelo de

dinâmica de paisagem, torna-o um potencial sistema heurístico de dinâmica de

paisagem, considerando que a flexibilidade de seu arcabouço lógico possibilita a sua

adaptação às diferentes estruturas de paisagens - usando-se de combinações das funções

de transição -, como também lhe permite incorporar novas estruturas de dados através

das equações logísticas. Sob esta ótica, esse novo ambiente de simulações espaciais

apresenta diversas possibilidades de investigação, ficando agora mais fácil de

desenvolver novas adaptações para diferentes aplicações, como incrementar o maior

número de estados e mesmo modelar outros processos ambientais de difusão.

Nesse sentido, o presente ambiente de simulação constitui um potencial sistema

de suporte de decisões ambientais, podendo ser utilizado, por exemplo, para se

investigar possíveis trajetórias a partir de visões ou planejamentos alternativos. Ainda os

resultados convergentes apresentados para as duas subáreas de Guarantã e Terra Nova

indicam que ele possa ser transposto para outras regiões amazônicas de ocupação por

pequenos colonos, necessitando de um mínimo de adaptação e desde que determinadas

condições inicias sejam conhecidas. A este propósito, faz-se aqui de novo a ressalva que

o presente modelo é voltado para determinação da configuração florestal da paisagem

resultante, dada pelas ocorrências de matas remanescentes e a geração de florestas

secundárias a partir de áreas de regeneração5.4.

Finalmente, pode-se dizer que as simulações foram baseadas nas informações

possíveis de se obter com os dados do sensoriamento remoto orbital, sendo os

resultados alcançados animadores, principalmente se for considerado o caráter falível

                                                

5.4 Neste ponto, é importante frisar o papel das florestas secundárias como fonte de energia, alimentos,
substâncias medicinais e sobretudo para mitigar os danos do desmatamento.



281

das previsões em ciências naturais, mostrando, portanto, ser este um caminho promissor

e levando este trabalho a concluir que: - Sim, é possível desenvolver modelos baseados

em ambiente SIG que simulem a gênese e o desenvolvimento dos padrões espaciais

gerados pela dinâmica de paisagem em áreas de ocupação recente amazônica. Com isso

então, completam-se os objetivos propostos inicialmente e a conseqüente demonstração

desta tese.
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