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MODELOS, SIMULADORES E 

PLATAFORMAS 



 Modelos da floresta – o que são afinal? 

 Um modelo da floresta baseia-se na 

representação  simplificada da floresta com base 

num conjunto de variáveis de estado 

 Na prática, um modelo da floresta é um conjunto 

vasto de equações interligadas entre si as quais, 

no seu conjunto, permitem simular a evolução 

de todas as variáveis de estado 

 Incluem também um conjunto de algoritmos para 

simular práticas silvícolas e/ou riscos 

(desbastes, desramações, ataques de pragas) 



Modelos da floresta – variáveis de estado 

 Descrição da floresta através de um conjunto de 

variáveis de estado que caracterizam a floresta 

a vários níveis hierárquicos: 

– Povoamento, árvore, folha, célula 

 Considerando alguns dos organismos que dela 

fazem parte 

– Subbosque, fauna, microorganismos 

 Eventualmente com relações espaciais 

– Coordenadas das árvores, estrutura vertical 

 



 Modelos da floresta – variáveis de controlo 

 Variáveis ambientais 

– caracterização do ambiente em que a floresta se situa 

(índice de qualidade da estação, clima, solo). 

 Variáveis antropogénicas 

– traduzem a intervenção humana, como sejam a 

definição de modelos de silvicultura ou alternativas de 

gestão, assim como das correspondentes práticas 

silvícolas. 

 Riscos 

– tais como fogos, pestes e doenças, tempestades 



 Modelos da floresta - evolução 

 As tabelas de produção, desenvolvidas na 

primeira metade do século XX, foram o primeiro 

exemplo deste tipo de ferramentas 

 Seguiram-se-lhes os modelos de crescimento e 

produção, construidos com base em modelação 

estatística 

 No último quarto do século XX desenvolveram-se 

os primeiros modelos de base processual, 

construidos com base na simulação dos processos 

que levam ao crescimento das árvores 



 Modelos da floresta - evolução 

 O contexto dinâmico em que a floresta de hoje 
se insere veio introduzir novos paradigmas na 
gestão florestal tornando-a cada vez mais 
complexa 

– Alterações climáticas 

– Utilização crescente da floresta pela sociedade  

– Reconhecimento da importância da manutenção da 
biodiversidade 

– Relevância dos produtos não-lenhosos 

– Aumento da procura de madeira 

– Utilização da madeira para bioenergia 



 Modelos da floresta - evolução 

 Os actuais modelos da floresta têm que ser 

capazes de avaliar as consequências de opções de 

gestão que cubram todas estas solicitações 

 Já não se trata apenas de prever a produção de 

madeira mas também de todo um conjunto de 

bens e serviços prestados pela floresta 



 Modelos da floresta – indicadores 

 Os actuais modelos da floresta incluem também a 

predição de vários indicadores da gestão florestal 

sustentável: 

– Económicos (valor actual líquido, taxa interna de 

rentabilidade, custos de produção) 

– Ecológicos (stock e sequestro de C, uso de água, 

erosão do solo, extracção de nutrientes, 

biodiversidade) 

– Sociais (mão de obra e emprego, utilização para 

recreio, manutenção de valores culturais) 



 Simuladores da floresta – o que são? 

 A utilização dos modelos da floresta pela 

sociedade implica a sua implementação em 

interfaces computacionais 

– que facilitem a simulação eficiente de um elevado 

número de cenários, ou seja, das condições presentes 

durante um horizonte de simulação (clima, medidas de 

política, alternativas de gestão, etc) 

 Estas interfaces computacionais são geralmente 

designadas por simuladores da floresta 



 Simuladores da floresta – escala espacial 

 Existem simuladores da floresta para aplicação a 

diversas escalas espaciais: 

– Simuladores para um povoamento – focados na 

simulação de um determinado povoamento 

– Simuladores para uma unidade de gestão - focados na 

simulação conjunta de todos os povoamentos que 

fazem parte de uma área sujeita a um mesmo plano 

de gestão 

– Simuladores regionais/nacionais (com ou sem 

espacialização) – focados na simulação de todos os 

povoamentos de uma região 



O SIMULADOR REGIONAL 

standsSIM-DD 
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 Variáveis de controlo: 

 Consumo de madeira 

– Consumo anual por espécie e produto, o qual controla 

os cortes a realizar em cada ano 

 Ocorrência anual de catástrofes  

 (por espécie/tipo de floresta) 

– Área ardida 

– Área afectada por tempestades/intensidade 

– Área afectada por pestes e doenças/intensidade 



 Variáveis de controlo: 

 Alterações de Modelos de gestão florestal (MGF’s) 

– % de área que muda de um MGF para outro (por ano e 

espécie) 

– % de área que muda de tipo de floresta 

 Alterações de uso de solo (floresta vs outros usos) 

– Área anual de florestação (por MGF) 

– Área anual de desflorestação (por MGF) 

 

 



 Como se define um cenário? 
 Pela quantidade total de cada variável de controlo 

dada como uma área ou uma proporção da área 
existente 

 Por um cenário climático (modelos de base processual) 

– Valores mensais de Tmin, Tmax, Tmean, Precipitação, Dias 
com gead, VPD (optional) para todo o período de simualção 

 Outras opções do utilizador (parâmetros): 

– Idade mínima para corte 

– Idade mínima que permite o uso industrial após um fogo 

– % de área ardida que é utilizada pela indústria 

– Categorias de aproveitamento 

 

 



 Exemplo de um cenário – variáveis de controlo 

Ano Vcort (103 m3) Aardida (ha) Aplant (ha) Aband (%) Plant (%)

1998 4995 4817 4800 0.0012 1

1999 5516 2353 4800 0.0012 1

2000 5649 7326 4800 0.0012 1

2001 5984 4836 4800 0.0012 1

2002 6546 6954 4800 0.0012 1

2003 7363 30526 4800 0.0012 1

2004 7481 5988 4800 0.0012 1

2005 7600 13312 4800 0.0012 1

2006 7718 3897 4800 0.0012 1

2007 7837 248 4800 0.0012 1

2008 7955 6036 4800 0.0012 1

2009 8073 6837 4800 0.0012 1

2010 8192 2109 4800 0.0012 1

2011 8310 1559 4800 0.0012 1

2012 8429 8637 4800 0.0012 1

2013 8547 932 4800 0.0012 1

2014 8665 3306 4800 0.0012 1

2015 8784 9717 4800 0.0012 1

2016 8902 3598 4800 0.0012 1

2017 9021 7030 4800 0.0012 1



 Implementação das variáveis de controlo 
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 Implementação das variáveis de controlo 

 É estimada uma probabilidade de ocorrência do 

evento para cada povoamento 

 O evento ocorre ou não de acordo com simulação 

Monte-Carlo 

 No caso do evento ocorrer o simulador toma uma 

certa acção, dependendo do evento 

 O módulo de desbaste é diferente porque ocorre 

de acordo com as especificações do MGF 

respectiva 

 



Acções para um corte final (exemplo): 

  
O volume mercantil é adicionado ao 

volume já cortado 

abandonado 

regenerado 

por talhadia 

replantado replantado 

com outra 

espécie 

Inicialização de um novo povoamento 



ECONÓMICOS 
 

•  Custos de produção  

•  Valor acrescentado bruto 

•  Produção total 

SOCIAIS 
 

•  Salários (por sexo e tipo de mão-de-obra) 

•  Emprego 

•  Valor recreativo das florestas 

AMBIENTAIS 
 

•  Recursos florestais (volume em pé, volume e biomassa cortados)  

•  Balanço de CO2 (stocks esequestro de carbono na floresta e em produtos) 

•  Área de floresta (por classes de idade, florestação, desflorestação, área ardida…) 

•  Uso de água, indicadores de biodiversidade 

SOCIAIS 

ECONÓMICOS AMBIENTAIS 

 Indicadores de      

sustentabilidade 



UTILIZAÇÃO DO standsSIM-DD PARA 

ANALISAR O EFEITO DE CENÁRIOS 

CLIMÁTICOS NO VOLUME EM PÉ 
 

 



Dados utilizados – NFI 2005/2006 (1/2) 

 Baseado em várias grelhas compatíveis: 

– 500 m x 500 m para fotointerpretação (355737 foto 

parcelas) 

– 2 km x 2 km para floresta (6897 parcelas medidas) 

– 4 km x 4 km para matos (2121 parcelas medidas) 

 Parcelas medidas em floresta: 

– Pinheiro bravo – 2170 

– Eucalipto – 1680 (56 clareiras e bosquetes) 

– Sobreiro – 1285 

– Azinheira - 977 



Shrub plots 

forest plots 



Dados utilizados – NFI 2005-2006 (2/2) 

 A unidade de simulção é um pixel (“stand”) 

com as mesmas características de cada parcela 

individual e com uma área 

  Area_Ec/Nparcelas_Ec (≈ 450 ha) 

 Antes das simulações, cada “stand” pode ser 

subdividido num número de partes definido 

pelo utilizador 

 As operações florestais ocorrem nestes “stands” 



Dados utilizados: NFI 2005-2006 

 Área de povoamentos de eucalipto (puros): 663353 ha                 

 Número de parcelas: 1624 

 Volume em pé: 40.50 (106 m3) (oficial é 43.22) 
 











Novas 
plantações 
começam a ser 
abatidas 



 Então os outros indicadores e os SE? 

 É este um dos objetivos do projeto SIMWOOD: 

– Incluir no standsSIM outras espécies e povoamentos com 

outras composições e estruturas 

– Acrescentar ao simulador a possibilidade de estimar um 

vasto conjunto de indicadores de GFS 

– Analisar o impacto de diversas medidas (de gestão, de 

política florestal, etc) na disponibilidade de madeira e nos 

valores dos indicadores de GFS e de SE 

 

 Esperamos, no final do projeto, ser capazes de vos 

trazer resultados com este objetivo superado! 

 



Questões
? 


