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Resumo. Levantamentos e experimentos em pastagens naturais estudam a dinâmica vegetacionaL buscando o 
melhoramento de produtividade esustentabilidade. Os dados obtidos podem ser complexos emultivariados, 
exigindo a aplicação de técnicas de análise não convencionais. Revisam-se neste trabalho conceitos e métodos 
usados na descrição, aná lise e predição de comunidades vegetais, os quais são aplicáveis a problemas análogos na 
pesquisa em pastagens naturais. A variação da vegetação no espaço e no tempo configura padrões e processos, cuja 
percepção é dependente da escala de observação. O estudo de padrões é comparativo atrav és da descrição e análise 
de um conjunto de comunidades vegetais. Para tanto é necessária amostragem, o que envolve decisões quanto a 
seleção. tamanho/forma e número de unidades amostrais. Métodos de reamostragem da amostra são aplicados 
na determinação de suficiência amostrai. O tratamento exploratório dos dados aplica métodos de análise 
multivariada para ordenação e classificação, os quais reduzem a complexidade dos dados. Esses métodos facilitam 
interpretações tais como trajetórias de comunidades no tempo, detecção de padrões de agrupamento e varia ção de 
comunidades, as relações destes com condições de ambiente. A análise confirmatória testa hipóteses a partir de 
dados de levantamentos ou, mais comumente, experimentos, sendo para isso indicados testes de aleatorização. 
Estes geram probabilidades na base das quais hipóteses nulas são rejeitada ou não. Testes de aleatorização não são 
limitados pelas pressuposições (distribuição normal, amostra aleatória) intrínsecas a testes tradicionais (t, F, qui-
quadrado), raramente reais em dados ecológicos. A dinâmica de comunidades no tempo é afetada por distúrbios (e.g., 
alterações de solo e de clima, fogo, herbivoria). Diferentes abordagens têm sido adotadas para fazer predições de 
dinâmica vegetacional: O determinismo sucessional de Clements está superado por um paradigma de não-equilíbrio 
frente a condições de ambiente, sem definição a priori de um estágio final da sucessão. A transposição espaço-
tempo, em que a variação da vegeta ção no espaço observada no presente é tomada como se estivesse representando 
uma suposta variação no tempo, pode ser a única possível em processos sucessionais muito lentos. A transposição 
para o futuro de variação observada até o presente utiliza cadeias de Markov, uma ferramenta matemática bem 
conhecida. Modelos mecanísticos de simulação incorporam através de equações mecanismos tais como 
colonização, desenvolvimento de indivíduos, competição por recursos de solo e luz, longevidade e perdas de 
biomassa por herbivoria e queima. 

Palavras chave: comunidades vegetais, descrição, análise, distúrbio, predição, dinâmica, ordena ção, classificação, 
modelos. 

Introdução 

Pradarias e áreas arbustivas, entremeadas por capões e 
matas riparias, são tipos vegetacionais dominantes na 
paisagem dos Campos. Nessas pastagens se assenta 
grande parte da exploração pecuária e se expandem 
áreas de cultivo. O manejo e melhoramento de pastagens 
naturais busca direcionar a dinâmica vegetacional para 
uma maior e mais sustentável produção com animais 
pastadores, via controle de biomassa (e.g., manejo de 
pastoreio, diferimentos, queima, cortes), incremento de 
fertilidade do solo e introdução de espécies forrageiras 
na comunidade vegetal. 

Levantamentos e experimentos têm sido realizados com 

esseobjetivo. A avaliação de efeitos dessas intervenções 
na pastagem pode envolver medidas da produção 
forrageira e animal. Nesse caso a análise dos dados é 
mais simples porque é univariada. Levantamentos e 
experimentos em vegetação campestre do sul do Brasil 
têm estudado a dinâmica da vegetação (e.g., PILLAR et 
ai. 1992, ESCOSTEGUY 1990, CASTILHOS et ai. 
1991 , EGGERS 1991, BOLDR1NI 1993, BOLDRINI e 
EGGERS 1997, KERSTING 1994, entre outros). Nesse 
caso, quando a avaliação envolve a medida da 
composição florística são obtidos dados muito mais 
complexos, porque comunidades vegetais nos Campos 
geralmente apresentam muitas espécies. 

Pesquisadores em ecologia quantitativa lidam com a 
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descrição e análise de fenómenos ecológicos geralmente 
complexos e envolvendo muitas variáveis. Além disso, 
há problemas específicos que não são apoiados 
adequadamente pelas ferramentas estatísticas 
tradicionais, tanto na amostragem quanto na análise dos 
dados. Isso talvez explique que, com o advento dos 
computadores, tenha havido um grande desenvolvimento 
e aplicação de técnicas de aná lise multivariada nessa 
área, tanto de aná lises explorató rias como 
confirmatórias. A análise multivariada é exploratória 
quando o objetivo é revelar nos dados tendências de 
variação e agrupamento, em geral a partir de 
levantamentos. A análise é confirmatória quando avalia 
hipóteses específicas com base nos-dados. em geral de 
experimentos, mas também possível em dados de 
levantamentos. 

Neste trabalho reviso conceitos e métodos da ecologia 
usados na descrição, análise e predição de comunidades 
vegetais, os quais são aplicáveis a problemas aná logos 
na pesquisa em pastagens naturais. 

Padrões e processos em vegetação  

Estudos de comunidades vegetais objetivam revelar e 
explicar a dinâmica vegetacional no espaço e no tempo. 
Padrões se evidenciam quando há variação repetitiva da 
vegetação, percebida por diferenças na sua composição. 
Padrões são causados por fatores intrínsecos à s 
comunidades, tais como formas de dispersão, de 
crescimento e de regeneração e. mecanismos de 
competição, associados ao efeito de fatores de ambiente, 
como solo, clima, herbivoria e ação antrópica. Além de 
revelar padrões, a variação da vegetação configura 
processos de substituição de populações, que podem ser 
observados no espaço (zonação) e no tempo, em 
diferentes escalas (evolução, sucessão, regeneração) 
(MCINTOSH 1980, ORLÓC1 1993). 

Descrição da vegetação  

O estudo ecológico da vegetação é comparativo, 
através da descrição e análise de um conjunto de 
comunidades vegetais (lato sensu), aqui definidas como 
sendo segmentos de vegetação com tamanho e forma 
escolhidos pelo pesquisador (PALMERe WHITE 1994. 
Esses segmentos são também chamados de quadros, 
unidades de comunidade vegetal, unidades amostrais 
(P1LLAR e ORLÓCI 1993b) ou, em experimentos, 
parcelas experimentais. Entende-se que nesses 
segmentos há uma combina ção de plantas que são 
dependentes do e modificam o seu ambiente e 
influenciam-se umas às outras em diferentes graus. 

A descrição da comunidade (inventário) inclui a 
delimita ção e identificação das populações 
componentes, a estimativa ou medida de suas 
quantidades, e descrição das condições de ambiente na 
unidade amostrai; consiste na listagem dos organismos 

encontrados, os quais por razões práticas devem ser 
reunidos em populações do mesmo tipo, o que requer 
uma taxonomia de organismos (PILLAR e ORLÓCI 
1993a). Se necessário, os organismos são listados por 
estratos verticais. A descrição da comunidade é quase 
sempre incompleta e pode, por exemplo, se limitar z 
plantas herbáceas, ou excluir plantas anuais. A cada 
popula ção é associada a anotação de presença/ausência 
ou uma estimativa de quantidade, obtida através de 
métodos objetivos de amostragem dentro da comunidade 
(ver    métodos    em    MUELLER-DOMBO1S    e 
ELLENBERG  1974), através de estimativas visuais 
(BRAUN-BLANQIJET. 1964), ou ambos(TOTHILLei 
ai. 1978). A quantidade avaliada pode ser frequência 
densidade,   cobertura,   área  basal   ou   biomassa  d< 
popula ção dentro da comunidade. O inventário tambén 
inclui   a   anotação   de   características   de   ambienti 
relevantes - altitude, condições climáticas do local 
exposição solar, declividade do terreno, posição n< 
relevo, substrato geoló gico e ação antrópica -  e  
tomada de  amostras de  solo para a avaliação d 
características químicas e f ísicas. 

Os componentes da comunidade são populações d 
organismos na base das quais as comunidades sã 
comparadas. Uma taxonomia de organismos énecessári 
para reunir os organismos em popula ções e considere 
essas populações como sendo os componentes d 
comunidade    (PILLAR    e    ORLÓCI     1993a 
Tradicionalmente essa taxonomia reconhece espécie 
Como  o  uso  da  espécie  tem   limitada  relevânc 
ecológica (GR1ME 1979, HARPER 1980. GHISELI1 
1987) e geográfica (WOODWARD e CRAMER 1996 
gera dados suscetíveis ao problema de indeterminaçí 
analítica (ORLÓCI et ai. 1986, PILLAR e ORL ÓC 
1991) e não considera a varia ção intra-específica, 
recomendável o uso complementar de um esquema e 
que   as   populações  presentes   na  comunidade  s; 
descritas  com   base  em   um   conjunto  de  atribut 
(ORLÓCI et. ai. 1986, PILLAR e ORLÓCI 19931: 
Tipos baseados em caracteres (CSTs, ORLÓCI et. Í 
1986), também referidos como tipos funcionais 
plantas   (WOODWARD   e   CRAMER   1996),   SÍ 
popula ções   idênticas   para   um   dado   conjunto 
atributos. Esse conjunto pode ser formado por inúmer 
atributos, entre os quais incluem-se as formas-vitais 
Raunkiaer. O uso de CSTs permite, por exemplo, 
comparação de comunidades floristicamente disjunt 
Permite também a identificação de atributos de piai 
relacionados a fatores de  ambiente,  como past< 
(BOGGIANO 1995). A seleção de um conjunto ótir de 
atributos é  feita através da aplicação de critér: como   
congruência   entre   variação   vegetacional 
ambiental(PILLAReORLÓCI1993a,PILLAR1998 
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Escala de observação 

O tamanho e forma das unidades básicas de estudo é 
arbitrário (ORLÓCI 1990). A percepção de um 
fenómeno pode não ser a mesma em diferentes escalas 
(KERSHAW 1973, PODANI et ai. 1993). Devido ao 
efeito da escala, qualquer generalização sobre processos 
em vegetação é dependente da escala espaço-temporal 
considerada (ORLÓCI 1993). Por isso se recomenda 
que a descrição da vegetação deve usar quadros 
contíguos para permitir a junção de quadros menores em 
maiores e interpretar a dinâmica vegetacional como um 
processo espaço-temporal em diferentes escalas 
(JUHÁSZ-NAGY e PODANI 1983. PODANI 1984, 
JUHÁSZ-NAGY 1991, ORLÓCI 1993), e estudar a 
dinâmica de bordas entre manchas de vegetação 
(ORLÓCI e ORLÓCI 1990, PILLARet ai. 1995), onde 
possivelmente os processos de substituição de espécies 
são mais intensos. Ademais, deve haver um tamanho de 
quadro em que o fenómeno de interesse se manifesta 
mais nitidamente, o que pode ser determinado 
analiticamente (PODANI et ai. 1993). 

Amostragem 

A amostragem envolve decisões quanto ao método de 
seleção, tamanho/forma e número de unidades para 
compor a amostra. O método de sele ção pode ser 
aleatório, sistemático, estratificado, preferencial ou uma 
combinação desses. É necessário definir o tamanho e 
forma das unidades amostrais quando estas não 
apresentam limites naturais, como é o caso de 
comunidades vegetais, o que introduz a dependência de 
escala já referida. Sempre estará presente o problema da 
determina ção de suficiência amostrai (número de 
unidades amostrais). Essas decisões, porém, são 
dependentes de objetivos (KENKEL et ai. 1989). Se o 
objetivo é estimar estimar quantidades (e.g., média de 
biomassa disponível em kg"' ha"1), a seleção não pode 
ser preferencial e quanto menos variáveis entre si forem 
as unidades amostrais, menor é o número de unidades 
amostrais necessário para uma dada precisão da 
estimativa. No entanto, se o objetivo é estudar a 
variação da vegetação e detectar padrões no espaço, as 
unidades devem ser homogéneas internamente (do 
contrário a variação entre elas será borrada). A 
racionalização do esforço de amostragem é necessária, 
pois à exigência de uma amostra suficiente se contrapõe 
a limitação de tempo e de recursos. 

A amostragem pode ser interpretada como um 
processo de sucessivas aproximações (ORLÓCI e 
PILLAR 1989, CADENAZZI e PILLAR 1994, 
CADENAZZI 1996). Ou seja, o estado de um dado 
atributo (simples ou complexo) obtido a partir da 
amostra evolui e atinge estabilidade na medida em que 
se aumenta o número de unidades amostrais na amostra. 
Métodos de reamostraeem da amostra, conhecidos como 

de 'bootstrap', podem ser usados para determinar 
estabilidade e suficiência amostrai (PILLAR 1998c, 
PILLAR 1998e). 

Análise de dados 

O tratamento de dados de comunidades vegetais exige em 
geral o uso de técnicas de análise multivariada, algumas já 
bem conhecidas (ORLÓCI 1978,PIELOU 1984, ORLÓCI 
e KENKEL 1985, FEOLI e ORLÓCI 1991, PILLAR e 
ORLÓCI 1993b, PODANI 1994). Padrões de distribuição 
e associação no espaço abstrato são detectados através de 
análise multivariada de classificação (análise de 
agrupamentos) e de ordena ção. A base dos métodos de 
análise multivariada são medidas de semelhança, as quais 
são necessárias em análises de ordenação e classificação. 
Medidas de semelhança avaliam objetivamente a 
similaridade ou dissimilaridade de um par de comunidades 
ou de um par de espécies (ou CSTs). 

A análise de agrupamentos revela tipos de comunidades 
ou tipos de populações componentes, com o resultado 
representado graficamente em um dendrograma. Baseia-
se em uma matriz de semelhança contendo as 
similaridades ou dissimilaridades entre todos os pares de 
inventários envolvidos. O algoritmo é geralmente 
aglomerativo, em que grupos são obtidos pela agregação 
de inventários (ou grupos de inventários) mais 
semelhantes. A interpreta ção da aná lise de 
agrupamentos produz uma classificação das 
comunidades (ou das espécies, útil em mapeamento ou 
simplesmente para reduzir a complexidade dos dados. 

Dados multivariados podem ser imaginados em um 
espaço abstrato de comparação, multidimensional, em que 
cada variável (e.g., espécies, CSTs) corresponde a uma 
dimensão e as unidades amostrais (comunidades) 
correspondem a pontos nesse espaço. A ordenação produz 
uma síntese do espaço de compara ção em um menor 
número de dimensões, chamadas componentes principais. 
Estes refreiem os gradientes de maior varia ção do espaço 
original. A ordena ção permite a representação gráfica 
(através de diagramas de dispersão) e interpretação de 
informações que de outro modo seriam demasiado 
complexas, tais como padrões de variação da vegeta ção e 
relações destes com a variação do ambiente, e trajetórias 
de comunidades no tempo. Esses métodos de análise 
multivariada estão implementados em programas de 
computador (e.g., PILLAR e ORLÓCI 1993b, PILLAR 
1997, 1998a, 1998b). 

Testes de hipó teses 

Distribuições derivadas da distribuição normal (t, F, qui-
quadrado) são geralmente inadequadas para a obtenção 
de probabilidades necessárias na avaliação de hipóteses 
em dados ecológicos. As pressuposições intrínsecas a 
esses testes (distribuição normal, amostra aleatória) são 
raramente reais. Por isso é mais indicado o uso de testes 

41 



de aleatorização (MANLY 1991, PILLAR e ORLÓC1 
1996). Os m étodos de aleatorização geram 
probabilidades de medidas de semelhança e de outros 
índices derivados. A probabilidade indica quão extrema 
é uma dada quantidade se a hipótese de nulidade 
subjacente fosse verdadeira. A probabilidade assim 
derivada baseia a rejeição ou não da hipótese de 
nulidade em testes de hipóteses. O ponto crucial na 
aleatorização é a delimitação do conjunto de referência, 
que contém os conjuntos de dados possíveis de 
aparecerem de acordo com a hip ótese de nulidade. O 
fato do valor de uma dada estatística computada nos 
dados observados ser comum ou não é avaliado 
comparando-se o seu valor com os valores obtidos em 
todos ou em muitos conjuntos de dados pertencentes ao 
conjunto de referência. Em ecologia de vegeta ção, testes 
de aleatorização multivariados são relevantes para 
avaliar o efeito de fatores de ambiente, 
experimentalmente controlados ou não, sobre a 
composição florística. Testes de aleatorização estão  
implementados em programas de computador (PILLAR 
1997, 1998a, 1998b). 

Distúrbio  

Constituem distúrbios eventos como fogo, ação de 
herbívoros, morte de plantas, seca, revolvimento de solo, 
os quais iniciam, interrompem ou redirecionam 
trajetórias da comunidade no tempo. Da mesma forma, 
constituem distúrbios as alterações climáticas ou de 
solo, naturais e antropogênicas. Pastoreio e fogo, 
associados a clima, têm sido os fatores mais importantes 
na conformação da vegetação em geral (SCHULE 1990) 
e em formações vegetais no Brasil (COUT1NHO 1990, 
PILLAR e QUADROS 1997). Distúrbios e seus efeitos 
sobre a dinâmica vegetacional devem ser considerados 
em várias dimensõ es: extensão, frequência, 
previsibilidade, época e magnitude (GLENN-LEWIN e 
van der MAAREL 1992). A época de ocorrência de 
distúrbios pode afetar as esp écies de forma diferenciada. 
A escala das observações é importante; no espaço  
porque o distúrbio pode não ser homogéneo e no tempo 
porque distúrbios aparentemente imprevisíveis em 
escala pequena de tempo, podem se revelar regulares a 
intervalos maiores. A magnitude é dada pela severidade 
do evento, indicada pelos seus efeitos nas plantas. 

Pastoreio e fogo combinados ilustram a 
multidimensionalidade de distúrbios em sistemas 
ecoló gicos; áreas recém queimadas tendem a ser 
pastejadas mais intensamente; o pastejo reduz a 
quantidade de material combustível, logo reduz a 
intensidade, a extensão e a frequência de inc êndios; o 
pastejo em manchas resulta num mosaico de áreas 
rejeitadas (muito combustível acumulado) e pastejadas 
(pouco combustível), fazendo com que o fogo também 
ocorra em manchas. 

Predição de dinâmica vegetacional 

Diferentes abordagens têm sido adotadas para faz< 
predições de dinâmica vegetacional. As ma 
importantes são as seguintes: 

(1) Determinismo sucessional:  CLEMENTS (191i 
conceitua  sucessão   como   um   processo   altamen 
ordenado e previsível, no qual mudanças na vegetaçi 
representam a história de vida de uma comunidai 
vegetal.  A  partir de  diferentes  pontos de  partid 
determinados, por exemplo, pelo tipo de substrato 
distúrbio, as comunidades tenderiam a convergir atrav  
de sucessão em direção a uma vegetação clímax cc 
características unicamente definidas pelo clima region; 
O clímax seria um estado estável onde a vegetaç 
estaria em  equilíbrio com  o clima presente.  Es 
conceito dominou a cena da ciência da vegetação 
América do Norte na primeira metade deste século, m 
foi criticado, particularmente por GLEASON (1926 
TANSLEY (1935).  Segundo Gleason a comunida 
vegetal não tem o grau de integração defendido f 
Clements, pois as esp écies têm um comportamer 
individualista e dependente do acaso. Comunidades pi 
Gleason seriam fundamentalmente o resultado fortu 
da  sobreposição  da  distribuição  de  esp écies  cc 
tolerâncias ambientais semelhantes. Tansley, por s 
vez, critica a ideia de monoclímax de Clements, p 
fatores   locais   como   rocha   de   origem   e   posiç 
topográfica podem determinar o desenvolvimento 
vegetação diferente daquela associada com o cli 
regional. Para MARGALEF (1968) e ODUM (196 
sucessão representa um incremento de informaçãí 
biomassa em um ecossistema, ou seja, sucessão parte 
ecossistemas mais simples para mais complexos, c 
um maior número de níveis tróficos e maior diversid; 
de espécies e formas-vitais. A predição de padrõe 
processos em vegetação com paradigmas determinií 
associados a Clements. Margalef e Odum está supera 
A partir da década de 70, os estudos de dinâm 
vegetacional  têm   buscado  compreender causas 
mudanças na vegetação, assumindo um paradigma 
não-equilíbrio frente a condições de ambiente. Na vi 
contemporânea da dinâmica da vegeta ção n ão h 
pressuposição absoluta de estabilidade ambiental 
sítio nem a definição a priori de um estágio final 
sucessão; ao contrário, dá-se ênfase à observação 
distúrbios frequentes, repetidos e da variação contí 
da vegetação, em várias escalas de tempo e de esp 
(GLENN-LEWIN e van der MAAREL 1992, ORL( 
1993). 

(2) Transposição   espaço-tempo:    A   variação 
vegetação no espaço observada no presente, explic 
por um ou mais fatores ambientais, é tomada com 
estivesse representando uma suposta variação no tei 
que ocorreria em resposta a alterações nesses mesi 
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fatores ambientais. Essa abordagem pode ser a única 
possível quando o processo sucessional é muito lento 
para ser observado em experimentos. Por exemplo, uma 
sequê ncia de diferentes padr ões vegetacionais é 
observada em um gradiente climático; o tipo de 
vegetação que será encontrado no futuro em um dado 
sítio em resposta ao surgimento de uín clima mais seco 
será possivelmente o tipo de vegetação que caracteriza 
condições similares em sítios mais secos no presente. A 
pressuposição subjacente nessa abordagem é que os 
fatores de ambiente condicionantes da vegetação são 
independentes e que os processos que determinaram 
padrões do presente repetir -se-iam na determinação de 
padrões equivalentes no futuro, o que nem sempre é 
verdadeiro. Apesar de tratarem de predizer a vegetação 
potencial no presente, modelos tipo peneira trabalhados 
em BOX (1981)  e BINZ e WILDI (1988), e modelos 
probabilí sticos bayesianos, como os de FISCHER 
(1990) e Brzeziecki et ai. (1993), usam essa abordagem. 
Da mesma forma, predições qualitativas podem ser feitas 
a partir de diagramas de ordenação, como as hipóteses de 
PILLAR et ai. (1989, 1992) para respostas temporais a 
alterações de ambiente em pastagens naturais feitas a 
partir da variação observada no espaço. Quando o fator 
determinante do gradiente é o tempo decorrido após o 
início do processo de sucessão primária ou após a 
ocorrência de um dist úrbio, tem-se uma cronosseqiiência, 
que é  comumente usada para predizer est ágios 
sucessionais, com as limitações discutidas em 
MUELLER-DOMBOIS e ELLENBERG (1974). 

(3) Extrapolação para o futuro de variação observada até 
o presente: Orlóci (1993) conjetura que o processo de 
regeneração tem uma fase inicial linear e rápida, uma 
desaceleração após, e por último uma fase não linear e 
caótica, um estado estacionário. O processo de 
regeneração assim definido pode ser modelado através 
do uso de cadeias de Markov, uma ferramenta 
matemática bem conhecida (FELLER 1968), com 
aplicações ecológicas em HORN (1975), ORLÓCI e 
ORLÓCI (1988), USHER (1992) e ORL ÓCI et a i .  
(1993). Basicamente, o estado da comunidade vegetal no 
tempo t+1, dado pelo vetor de populações Xt+], é  
determinado pelo estado Xt no tempo t multiplicado por 
uma matriz de transi ção conhecida empiricamente (P), 
a qual define a direção do processo, ou seja, as taxas 
com que cada popula ção cede espaço ou ganha espaço 
para/sobre as demais. Cadeias de Markov tê m sido 
aplicadas a séries temporais. A quest ão relevante é 
determinar se o processo pode ser descrito na sua 
totalidade por apenas uma matriz de transição (o 
processo é unidirecional), ou se ao longo do processo se 
observam várias matrizes de transição. Este último caso 
indicaria, em processos temporais, que algum fator de 
distúrbio (e.g., fogo, seca. pastejo) pode ter modificado 
a direçào do processo de regeneração. O uso de cadeias 

de Markov para fazer predições através da extrapolação 
para o futuro da variação observada até o presente 
pressupõe que o processo continuar á sem a ocorrê ncia 
de novos distúrbios, o que pode não ser verdadeiro (ver 
GLENN- LEWIN e van der MAAREL 1992). 

(4) Modelos mecanísticos de simulação:  Mecanismos 
tais como colonização, desenvolvimento de plantas 
individuais, competi ção por e disponibilidade de 
recursos de solo e luz, longevidade e perdas de biomassa 
por herbivoria e queima, são incorporados a modelos 
atravé s de equa ções (GREEN 1989, TILMAN 1988, 
1990, 1994, van HULST 1992, com antecedentes em 
GOODALL 1967). Os modelos incorporam mecanismos 
relativamente simples, mas são capazes de simular 
padrões vegetacionais complexos no espaço e no tempo 
(TILMAN 1990). É  mais conveniente resolver os 
modelos por simulação, em processo iterativo 
computacional baseado em autó matos celulares 
("cellular automata", WOLFRAM 1984, WILSON 
1988, GREEN et ai. 1985, 1990, GREEN 1989). Os 
modelos são validados através da comparação entre 
padrões vegetacionais simulados e observados; se 
conferem, as premissas usadas na sua elaboração, 
representam mecanismos relevantes no processo de 
determinação da vegeta ção, sendo o modelo ent ão válido 
para ser usado em predições. 
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