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Simulação de ecossistema

A simulação computacional de ecossistemas é um recurso muito útil para a melhor compreensão
de processos ecológicos preditivos, nomeadamente com objectivos de protecção e sustentabili-
dade ambiental, com aplicações no estudo da dinâmica da biodiversidade, propagação de fogos,
planeamento florestal, controlo de pragas agŕıcolas, entre outras.

Neste projecto, em Python, pretende-se simular um ecossistema de acordo com os prinćıpios
de simulação discreta estocástica. Para o efeito, assume-se que a simulação decorre num mundo
plano determinado por um mapa quadriculado de dimensão dim× dim, com geometria circular,
e coordenadas numeradas de 1 a dim. Em cada instante, cada quadŕıcula (célula) tem uma certa
percentagem (entre 0 e 1) ocupada por espécies de cada ńıvel trófico (obviamente, a soma destas
percentagens não pode exceder 1). Assume-se a existência de N ńıveis tróficos, numerados de
1 a N, estabelecendo a hierarquia de uma cadeia alimentar linear, ou seja, as espécies do ńıvel
m alimentam-se directamente das espécies do ńıvel m − 1. Podemos pensar no ńıvel 1 como
constitúıdo por água (e outros nutrientes básicos), e exigiremos que todas as espécies de todos
os ńıveis lhe tenham acesso, para além de alimento. O ecossistema evolui de acordo com regras
estocásticas que dependem da estação do ano (seca ou húmida) e da quantidade de água,
alimento e predadores presentes em cada célula, e nas células que lhe estão próximas. Para tal,
considera-se a noção de vizinhança que se ilustra de seguida.

Uma vizinhança de raio 1 corresponde à zona sombreada na Figura 1. Do mesmo modo,

•

Figura 1: Vizinhança de raio 1.

uma vizinhança de raio 2 corresponde à zona sombreada na Figura 2. No caso dos extremos
do mundo, assumindo-se uma geometria circular, considera-se que as coordenadas 1 e dim são
adjacentes (horizontal e verticalmente). A t́ıtulo de exemplo, considere-se a vizinhança de raio
1 da quadŕıcula no canto superior esquerdo, representada na Figura 3.
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Figura 2: Vizinhança de raio 2.
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Figura 3: Vizinhança de raio 1 do canto superior esquerdo.

Configuração inicial

Deve considerar duas formas distintas de obter o mapa inicial.

Na primeira, o utilizador deve fornecer as quantidades iniciais desejadas para cada ńıvel
trófico (que devem somar no máximo dim × dim), que são depois alocadas aleatoriamente no
mapa repetindo o seguinte procedimento: escolhe-se uniformemente uma célula do mapa e
um ńıvel trófico que ainda não tenha sido esgotado; se a quantidade por distribuir couber na
célula faz-se a alocação; se o espaço dispońıvel na célula não for suficiente, aloca-se apenas uma
quantidade aleatória obtida uniformemente de entre o espaço dispońıvel.

Na segunda, pretende-se uma configuração inicial organizada como um oásis: em cada uma
das 9 células na vizinhança de raio 1 do centro do mapa, aloca-se 0.8 ao ńıvel 1 e 0.2 ao ńıvel
2; depois, sequencialmente, para m > 2, completa-se cada vizinhança de /////raio////m raio m − 1,
alocando em cada célula 0.2 ao ńıvel m e 0.4 ao ńıvel m− 1.

Na configuração inicial assume-se a estação húmida.

Dinâmica do modelo

A evolução do ecossistema é caracterizada pelas estações do ano e pela evolução das taxas de
ocupação de cada ńıvel trófico nas quadŕıculas do mapa, ao longo do tempo, de acordo com
mecanismos aleatórios associados aos seguintes eventos.

• Mudança de estação

Existem eventos de mudança de estação globais, com uma distribuição exponencial com
tempo médio Tmud entre eventos, cujo efeito resulta na troca entre as estações seca e
húmida.
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• Eventos locais

Associados a cada quadŕıcula do mapa e cada ńıvel trófico existem eventos de evolução
local, com uma distribuição exponencial com tempo médio Tloc entre eventos. Um evento
de evolução local na célula C relativo ao ńıvel trófico m pode alterar a percentagem da
célula que está alocada a esse ńıvel, sem nunca ultrapassar o espaço dispońıvel, de acordo
com as seguintes regras.

Caso m = 1

A quantidade de água a alocar à célula C corresponde a q = qch + q0(1 + tcs), onde qch
corresponde ao contributo da chuva/seca consoante a estação do ano, q0 é a percentagem
alocada ao ńıvel 1 na célula C, e tcs corresponde à taxa de consumo pelas espécies dos
outros ńıveis tróficos. Para simplificar, assume-se que q = 0 quando a quantidade anterior
é inferior a 0.01. Na estação húmida, esta quantidade só é alocada à célula C com
probabilidade Prain.

Detalhadamente, na estação húmida, qch é um valor aleatório obtido uniformemente no
intervalo [0.9 Qwat,min(1, 1.1 Qwat)], enquanto na estação seca se assume qch = −Dry q0.
Para obter a taxa de consumo de água, calcula-se a quantidade a2 de água dispońıvel na
vizinhança 2 de C. Se a2 = 0 toma-se tcs = −1. Caso contrário, calcula-se também a
quantidade k2 de espécies de ńıveis superiores a 2 na vizinhança 2 de C e o rácio r = k2

2 a2
.

Se r < 1 toma-se tcs = 0, senão toma-se tcs = 1 − min(2, r).

Caso m > 1

A percentagem do ńıvel m a alocar à célula C é 0 se não houver nenhuma presença de
espécies desse ńıvel na vizinhança 1 de C. Havendo presença, o valor a alocar depende de
3 factores: fw relacionado com a existência de água, fa com a existência de alimento, e
fp com a existência de predadores.

Detalhadamente, calcula-se a quantidade am de água na vizinhança m de C, a quantidade
tm de outras espécies na vizinhança m de C e considera-se o rácio r = am

tm
. Se r < 1

toma-se fw = r − 1, se 1 ≤ r ≤ 2 toma-se fw = 0, se r > 2 toma-se fw = max(1, r − 2).

O cálculo do factor fa é semelhante ao anterior, tomando-se o rácio r = c2
i2

onde c2 é a
quantidade de espécies do ńıvel m− 1 na vizinhança 2 de C e i2 a quantidade de espécies
do ńıvel m na vizinhança 2 de C.

O cálculo do factor fp é também semelhante, tomando-se agora o rácio r = p2
2 i2

onde p2 é
a quantidade de espécies do ńıvel m+1 na vizinhança 2 de C (0 se m = N) e trocando-se o
sinal do factor final, por se tratar de uma influência negativa, ao contrário das anteriores.

Toma-se o valor f como a média dos 2 menores dos 3 factores fw, fa, fp, e obtém-se a
quantidade q = q0∗t a alocar do seguinte modo: se f < 0 então t é obtido uniformemente no
intervalo [0, 1+f ]; se f = 0 então t é obtido uniformemente no intervalo [0.9, 1.1]; se f > 0
então t é obtido uniformemente no intervalo [1, 1 + f ]. Naturalmente, q0 é a percentagem
alocada ao ńıvel m na célula C. É óbvio que quando q0 = 0 se tem necessariamente
q = 0 com a fórmula estipulada. No entanto, queremos modelar ainda um factor de
migração que permita a introdução de um ńıvel trófico inexistente na célula por influência
de proximidade. Assim sendo, quando q0 = 0 mas f > 0 tomamos q = Q0

4 Rmig t onde Q0

é a quantidade de espécies do ńıvel m na vizinhança 2 de C e t é obtido uniformemente
no intervalo [0, 1]. De novo, para simplificar, assume-se que q = 0 quando a quantidade
anterior é inferior a 0.01.
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Simulador

Desenvolva o simulador seguindo o método de programação por camadas centrado nos dados.

1. Comece por identificar os objectos de trabalho, nomeadamente os tipos de dados célula,
mapa, evento, cadeia de eventos, e respectivas operações.

2. Implemente estas camadas sobre a camada básica do Python.

3. Desenvolva de seguida o programa abstracto pretendido sobre a camada que disponibiliza
estes objectos.

4. Integre o programa obtido em 3 com os módulos desenvolvidos em 2.

5. Experimente o programa desenvolvido com diversos conjuntos de dados à sua escolha,
apresentando os respectivos resultados. Em particular, considere o conjunto:

• N = 4, dim = 10;

• Tmax = 30, Tmud = Tloc = 1;

• Rmig = 0.8;

• Prain = Qwat = 0.01 ou Prain = Qwat = 0.2;

• Dry = 0.8 ou Dry = 0.2, e

• quantidades iniciais 25, 20, 15, 10 no caso da inicialização aleatória.

Note que o programa a desenvolver deve:

• receber os seguintes dados

– o número de ńıveis tróficos N (inteiro positivo);

– a dimensão do mundo dim (inteiro positivo);

– a duração da simulação Tmax (real positivo);

– os tempos médios entre eventos globais, Tmud, e eventos locais, Tloc (reais positivos);

– o rácio migratório, Rmig, a probabilidade de chuva, Prain, a quantidade de chuva,
Qwat, e a taxa de seca, Dry (reais em [0, 1]);

– o número (aproximado) de fotografias a tirar ao sistema, em intervalos sensivelmente
constantes, Nfotos (inteiro positivo),

• e devolver a seguinte informação

– o espaço ocupado por cada ńıvel trófico no final da simulação;

– um ficheiro resultados.txt com a seguinte estrutura:

∗ a primeira linha contém a dimensão da matriz, dim;

∗ a segunda linha contém o número de ńıveis tróficos, N;

∗ as restantes linhas devem conter as fotografias do sistema, uma por linha, cada
fotografia correspondendo a uma lista de listas, uma por cada ńıvel trófico; para
cada ńıvel, a lista deve conter todos os pares da forma ((x, y), p) onde (x, y) são
as coordenadas de cada célula que contém espécies desse ńıvel e p a respectiva
percentagem.

Será disponibilizado na página da disciplina código Python para ler o conteúdo
do ficheiro resultados.txt e gerar uma animação da evolução do sistema. Para
que a animação seja gerada correctamente, é necessário que a estrutura do ficheiro
resultados.txt seja escrupulosamente respeitada.
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Entrega do projecto

O projecto é entregue através do sistema Fenix, após a inscrição do respectivo grupo. A entrega
do projecto está dividida em duas partes.

Parte 1

Na primeira parte do projecto, cada grupo deve submeter os módulos desenvolvidos no ponto
2 da secção anterior. A entrega deve consistir de um único arquivo (zip ou rar) contendo os
módulos desenvolvidos, e um pequeno relatório descrevendo as operações dos tipos de dados e
explicando as principais opções tomadas para a sua implementação, bem como exemplos ilus-
trando o seu correcto funcionamento.

Data limite de submissão: 23h59m do dia 30 de Novembro de 2019.

Parte 2

Na segunda parte do projecto, cada grupo deve submeter o simulador. Para esta fase, serão
disponibilizados na página da disciplina módulos com implementações dos tipos de dados. Cada
grupo pode optar por desenvolver o simulador recorrendo aos módulos disponibilizados ou re-
correndo aos seus próprios módulos, possivelmente alterados após a primeira submissão. Tal
opção deve estar claramente identificada no relatório, implicando a ressubmissão dos elementos
da Parte 1, caso os tipos de dados tenham sido alterados e utilizados. A entrega deve consistir
de um único arquivo (zip ou rar) contendo o simulador e eventuais módulos adicionais que te-
nham sido desenvolvidos, e um pequeno relatório explicando as principais opções tomadas para
a implementação do simulador e exemplos que ilustrem e permitam analisar o comportamento
do modelo proposto.

Data limite de submissão: 23h59m do dia 14 de Dezembro de 2019.
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