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DINAMICA – Um software para simulação de dinâmica de paisagens
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Resumo
Nossa geração é hoje testemunha de grandes mudanças ocorridas na paisagem de nosso

planeta, devido ao impacto da atividade humana sobre o meio ambiente. Mudanças estas
possuindo taxas e escalas nunca vistas anteriormente. Por isso, torna-se de extrema
importância a avaliação prévia desta dinâmica desencadeada pelo Homem. O estudo da
dinâmica de paisagens visa compreender os processos que regem as mudanças ocorridas em
determinadas regiões. Neste contexto, modelos de simulação aparecem com um importante
instrumento para  teste de hipóteses, ex. possíveis cenários, e na compreensão das intrincadas
relações entre as forças e os agentes que controlam estas mudanças. Seguindo esta
abordagem, este trabalho apresenta um simulador da dinâmica de paisagens baseado em
simulação discreta e autônomos celulares.

1. Introdução
O programa DINAMICA foi concebido para simular a dinâmica de paisagem em áreas de colonização
amazônica [1]. O simulador possui as seguintes características: incorpora processos de decisão
baseados, por  exemplo, em modelos de uso dos solos pelos colonos amazônicos,  é  parametrizado a
partir de abordagem maciça de dados derivados do Sensoriamento Remoto Orbital, inclui processos
estocásticos de múltiplos passos de tempo com probabil idades espaciais com característica dinâmica e
ainda computa o efeito da vizinhança em um projeto misto de mosaico e manchas. 

2. O modelo de dinâmica de paisagem
O programa DINAMICA modela as mudanças nas paisagens amazônicas, manipulando-se a região a
ser simulada como uma matriz, na qual cada célula representa uma porção do  terreno. São
estabelecidos também um conjunto de estados possíveis aos quais cada célula poderá se encontrar
durante determinado instante durante a simulação. O processo de mudança de estado é denominado
transição. Nos modelos atualmente simulados pelo DINAMICA são estabelecidos 3 estados: floresta
primária, área desmatada, e área em processo de regeneração, e 3 transições :

• Floresta para Desmatado

• Desmatado para Regeneração

• Regeneração para Desmatado

A simplificação taxionômica proposta não compromete o detalhamento e o resultado do modelo
em questão, pois o mesmo não foi projetado com o objetivo de descrever as mudanças entre os
correntes usos do solo, mas sim visando a determinação das  possíveis  configurações  da  estrutura 
da paisagem em função das áreas de remanescentes e de regeneração florestal. Neste  contexto, 
algumas  questões  a  serem  investigadas pelo presente modelo  podem ser traduzidas pelas seguintes
perguntas:

• Quais áreas desmatadas vão chegar a formar áreas de regeneração?

• Qual será a configuração espacial e a estrutura da paisagem em um tempo t qualquer?

• E sendo assim, quais seriam as suas implicações ecológicas?
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• Onde estarão as manchas de floresta primárias ?

3. O simulador
A configuração adotada para o programa DINAMICA utiliza como entrada um mapa de paisagem
representado por uma matriz. O estado de cada célula desta matriz é deduzido através da classificação
de imagens de sensoriamento remoto. Ainda, como dados de entrada, são utilizadas variáveis
espaciais selecionadas, as quais se encontram estruturadas em dois conjuntos cartográficos, de acordo
com a sua natureza estática ou dinâmica. O programa necessita também de uma série de parâmetros
que incluem: as taxas anuais de transição, eventual valor de saturação de desmatamento, tempo
mínimo de permanência em cada estado, as porcentagens de transição alocadas por cada um dos
algoritmos de transição desenvolvidos, e outros.

Ao final da execução será gerado um arquivo, de formato idêntico ao mapa de paisagem de
entrada, contendo o resultado final da simulação.

4. A simulação
A simulação se inicia com a leitura de um arquivo texto contendo os valores de cada parâmetro e o
caminho dos arquivos contendo os mapas de entrada. São realizadas então múltiplas iterações, sendo
que cada uma delas representa uma unidade de tempo preestabelecida e compatível com os
parâmetros de entrada. Em cada uma destas iterações são realizados, na ordem apresentada, os
procedimentos apresentados abaixo.

4.1. Cálculo das variáveis dinâmicas
O grupo das variáveis dinâmicas necessita ser recalculado a cada iteração do programa, assim, um
primeiro procedimento do programa de simulação consiste em refazer os mapas dinâmicos de
distâncias: o mapa é percorrido com o objetivo de se medir a distância euclidiana entre cada célula e a
posição da célula mais próxima que se encontre em um diferente estado.

O mapa de tempo de permanência também é atualizado através do incremento em uma unidade ao
tempo das células não transicionadas. A importância do tempo de permanência advém de seu uso na
imposição de um tempo mínimo para ocorrência de determinadas transições.

4.2. Cálculo das probabilidades espaciais de transição
A metodologia desenvolvida para o cálculo das probabil idades espaciais de transição baseia-se na
aplicação da regressão logística [2] utili zando-se todas variáveis dinâmicas e estáticas. O resultado é
um conjunto de mapas ou camadas, discriminando as probabilidades de cada célula do terreno sofrer
uma transição de i para j. Estes mapas são utilizados posteriormente pelas funções de transição na
eleição de células a serem transicionadas.

4.3. 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 dois processos, a saber: um primeiro só de expansão ou
retração de manchas (função de expansão) e um segundo de formação ou geração de manchas a partir
de células nucleadas.
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Desse modo, pode-se variar a proporção nos processos de transição entre os dois mecanismos, a
partir da mensuração da estrutura da paisagem resultante. Ambos os processos usam mecanismo
aleatório, a partir do ordenamento das probabil idades de cada um dos três tipos de transição.

5. Resultados
Os resultados obtidos em duas regiões do norte do estado do Mato-Grosso, Guarantã e Terra Nova,
foram comparados com mapas dos locais simulados através da avaliação de índices de estrutura -
Contágio, Dimensão Fractal, números e tamanhos médios das manchas por elemento de paisagem [4]
- e ajuste por múltiplas resoluções [3]. Para a região de Terra Nova, foram obtidos resultados da
ordem de 83% para resolução 1 para 1. Já para a região de Guarantã, foi necessária uma janela de 33
células para que se encontre o mesmo grau de ajuste (Fig. 1).

Fig. 1 - Grau de ajuste em função do tamanho da janela.

6. Conclusão
Os resultados de validação para as duas áreas mostram uma boa performance do modelo,
indicando que o mesmo pode ser aplicado em outras áreas da Amazônia. Desse modo, possíveis
aplicações do DINAMICA incluem a avaliação da fragmentação de paisagem produzida a partir
de diferentes projetos de colonização e a projeção de padrões espaciais de evolução da paisagem,
tais como a extensão e continuidade dos habitats florestais e a formação de manchas de florestas
secundárias.
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