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BREVE HISTÓRICO DO TERRAME

2001 – Artigo do Bill Laurance

2002 – Início do doutorado (oq é esse treco ... modelagem???)

2005 – Visita a centro de pesquisa europeus (CLUE e TROLL)

2006 – Fim do doutorado (agora acho que sei oq é?)

2007 – Surge o TerraLAB na UFOP (TerraME RC5)

2017 – Vida que segue cheia de energia!
~230 

scenes 
Landsa
t/year



TERRALAB: O SUBMUNDO DO TERRAME
Como a vida seguiu de 2007 a 2017 ?
 Produção científica

 9 artigos em revistas científicas

 1 capitulo de livro

 26 artigos em conferências

 Formação de recursos humanos

 1 doutor

 13 mestres

 62 iniciaões científicas

 15 trabalhos de conclusão de curso

 Produção tecnológica

 Liberação de 13 releases da plataforma de modelagem TerraME

 TerraME para MAC, Linux e Windows

 Liberação de releases do framework DengueME



AFINAL DE CONTAS...O QUE É O TERRAME?

Um arcabouço para modelagem dinâmica espacialmente-explicita concebido, projetado e
construído para facilitar a modelagem e simulação das interações entre sociedade e
ambiente.

Capaz de integrar vários paradigmas de modelagem em um único modelo.

Capaz de integrar diversas escalas (tempo, espaço, comportamento) em um único modelo.



MODELAGEM DAS INTERAÇÕES HOMEM-
AMBIENTE

Uma breve introdução



representação simplificada de um processo/ator/fenômeno

Modelo = entidades + attributos + relacionamentos + interações 

O QUE É UM MODELO? 
Deflorestamento da Amazônia em 2020?



O PAPEL DA COMPUTAÇÃO NA MODELAGEM 
AMBIENTAL

CONECTAR A EXPERTISE DE DIFERENTES CAMPOS DA CIÊNCIA...

... E EXPLICITAR AS DIFERENÇAS ENTRE CONCEPÇÔES

If (... ? ) then ...
Deflorestamento?



PORQUE MODELAR?
Explicar, explorar e predizer...

... o comportamento dos sistemas ambientais em resposta as fontes humanas e naturais 
de stress;

... o comportamento dos sistemas sociais em resposta às novas condicionantes 
promovidas pelas mudanças ambientais.

Perguntas mais comuns:
 O que muda?

 O que influencia as mudanças?

 Quando muda?

 Quanto muda?

 Onde muda?

 Quem é afetado?



ANTROPOCENO: HUMANOS COMO PRINCIPAIS 
DIRECIONADORES DAS MUDANÇAS AMBIENTAIS



O QUE NÓS SABEMOS QUE NÓS NÃO SABEMOS? 

A ciência propõe LEIS para 
explicar a natureza

A ciência descreve regras de 
interação para explicar o 
comportamento social



MODELAGEM EXPLICITA RELACÕES ENTRE 
SOCIEDADE E NATUREZA

Natureza: Equações
descrevem processos

Sociedade: Decisões sobre
como utilizar recursos naturais



MODELOS DINÂMICOS ESPACIALMENTE-
EXPLÍCITOS

Diferentes resultados para diferentes padrões espaciais nos dados de entrada



TIPOS DE MODELOS

Modelos Empíricos (data-driven ou pattern matching)
 Utilizar “ensemble models” é uma tendência atual  desempenho

 Abordagem Bayesiana é uma tendência atual  desempenho

 Vulcões, terremotos, clima, tempo, bolsa de valores  desempenho?

 Conhecemos muito pouco acerca da história dos sistemas terrestres (passado?)

 Só conhecemos uma trajetória dos sistema, sob pressões políticas de uma época

Modelos Explicativos (theory-driven, mecanicista)
 Não há modelos universalmente aceitos que expliquem a grande maioria dos sistemas sociais e biológicos

 Requer transdiciplinaridade verdadeira para produção científica (visão holística)

 Requer trabalho em equipe e altamente capacitada (maturidade)

 Implica no desenvolvimento de uma teoria que seja comprovada experimentalmente

 Dificuldade em desenvolver regras universais que governem as iterações sociedade-natureza



O PROCESSO TRADICIONAL DE MODELAGEM

concepção

projeto construção

analise de 

sensibilidade

calibraçãovalidação

publicação



OS DESAFIOS QUE ESTÃO A NOSSA 
FRENTE...

Desafios inerentes aos domínios 
de conhecimento.

Desafios sociais.

Desafios computacionais.



DESAFIOS À MODELAGEM AMBIENTAL

Grande numero e complexidade dos sistemas terrestres que precisam ser considerados

Integração de interesses ambientais, econômicos e sociais

Natureza dinâmica e interdependente das forças direcionadoras das mudanças e seus 
impactos

Dificuldade em harmonizar diversas escalas de análise 
(discreto, continuo)

Diversidade de stakeholders



DESAFIOS SOCIAIS: A APROPRIAÇÃO DO 
CONHECIMENTO REQUER EDUCAÇÃO.

A sociedade precisa e tem o direito de se apropriar do conhecimento e da tecnologia
gerada para monitoramento, análise, modelagem e controle dos sistemas terrestres

Precisamos educar a sociedade para interpretar e construir modelos ambientais. Atualmente, 
o conhecimento está confinando ao meio científico e pós-graduações.

A quem precisamos educar?
 Curto prazo  próxima geração de stakeholders

 Médio prazo  ensino superior

 Longo prazo  ensino fundamental e médio



DESAFIOS COMPUTACIONAIS: LINGUAGENS 
PARA MODELAGEM
Dificuldade em harmonizar diversos paradigmas de modelagem
 Dinâmica de sistemas, sistemas multi-agentes, autômatos celulares,  teoria de jogos, etc

 O desafio não é encontrar um linguagem capaz de computar qualquer modelo (temos a máquina de Turing há 
tempos) 

Dificuldade trazidas pela necessidade de programar os modelos
 Parte declarativa do modelo (estrutura)

 Parte comportamental do modelo (regras)

Dificuldade em integrar modelos desenvolvidos em diversas linguagens/arcabouços

SOLUÇÕES 
 Linguagens de programação visual (mas é inevitável programar regras)

 Interfaces gráfica com animações que facilitem a depuração dos modelos



DESAFIOS COMPUTACIONAIS: ANÁLISE DE 
SENSIBILIDADE, CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO DE 
MODELOS ESPAÇO-TEMPORAIS

Há necessidade de desenvolvimento em teoria e métodos matemáticos que permitam 
lidar com as dimensões espacial e temporal de forma integrada
 Atualmente, os métodos de análise espacial e análise de séries temporais tratam essas dimensões 

em separado

Métrica de ajuste
 Como lidar com modelos estocásticos?

 Deve considerar múltiplas resoluções temporais e espaciais

 Exato, frequência, correlação

Algoritmos de otimização 
 Execuções longas

 Parâmetros espaço-temporais

 Superficies de resposta N-dimensionais



DESAFIOS COMPUTACIONAIS: ENGENHARIA 
DE MODELOS

Modeladores podem se beneficiar se passarem a entender modelos como peças de software 

É necessário incorporar métodos e processos da Engenharia de Software 

 Verificação e homologação de modelos por meio de testes de aceitação regressivos

 Modeladores devem ser treinados no ciclo de desenvolvimento TDD (Test Driven Development)

 Envolvimento direto e continuado de stakeholders em ciclos de desenvolvimento curtos (feedbacks rápidos)

 Promover a automação dos testes



DESAFIOS COMPUTACIONAIS: EXPERIMENTAÇÃO, 
REPRODUTIBILIDADE E INTEROPERABILIDADE

Suporte à execução de experimentos:
 Execução em lote em centros de super-computação

 Alocação de recursos computacionais: processadores, memória e disco

 Ferramentas para implantação (deployment) e depuração remota

 Ferramentas para recuperação a falhas  (checkpoints)

Será preciso garantir a integração com Sistemas de Informação Geográfica por meio de diversos 
formatos de dados: NetCD, Shapfile, TerraLib, XLS, CSV, etc?

Como garantir a reprodutibilidade de experimentos mesmo quando modelos são estocásticos?

Como desenvolver e analisar ensembled models?



DESAFIOS COMPUTACIONAIS: BIG DATA

Como ligar com um volume massivo de dados espaço-temporais? Tera Bytes por 
experimento executado.

Como integrar fontes heterogêneas de dados?

Como encontrar padrões e minerar conhecimento a partir dos dados que são tanto 
entrada como saída dos modelos?

Solução  Análise Multimensional de dados associados a técnicas de mineração de 
dados e aprendizado de máquina



DESAFIOS COMPUTACIONAIS: ALTO 
DESEMPENHO COM TRANSPARÊNCIA

Como executar um modelo descrito sequencialmente em plataformas multi-
processador e multi-computador?

Como executar um modelos em arquiteturas de hardware hibridas? De computadores 
pessoais a super-computadores, passando por dispositivos móveis

Desacoplar front-end (linguagem, interface) dos modelos back-end (implementação 
específica do simulador)



DESAFIOS COMPUTACIONAIS: SUPORTE À 
TOMADA DE DECISÃO

Integrar modelos em sistema de tomada de decisão e disponibiliza-los ao decisor
público/privado.

Desenvolver novos métodos robustos de tomada de decisão multiobjectivo para lidar 
como sistemas terrestres sobre fortes mudanças:

 Avaliar estratégias alternativas quanto à eficácia, custo-benefício, confiabilidade e incertezas



UMA ESTRADA PARA O FUTURO EM 4 
EIXOS PRINCIPAIS...

- Aplicações do TerraME

- Ciência

- Tecnologia

- Comunidade



UMA ESTRADA PARA O FUTURO: QUATRO EIXOS

Aplicações do TerraME precisam ser variadas, mais fail de “vender” que o próprio 
TerraME, precisamos de uma killing application

Ciência  produção de conhecimento (artigos) que avance o estado-da-arte

Tecnologia  produção de novas e mais robustas tecnologias

Comunidade  É necessária o surgimento de padrões internacionais para publicação de 
modelos e dados ambientais. Padrões suscetíveis à descoberta automatizada.



MENSAGENS FINAIS: ACADEMIA E MODELAGEM

Precisamos de mais “computeiros” interessados em modelagem e simulação 
ambiental

Precisamos de mais “pesquisadores” interessados em modelagem e simulação 
ambiental

Precisamos de mais “modeladores” interessados em computação 



MENSAGENS FINAIS: EDUCAÇÃO E MODELAGEM

Precisamos de uma revolução educacional
Modelos para educar 

Educar para modelar



MENSAGENS FINAIS: POLÍTICA E MODELAGEM

Precisamos de mais investimentos para o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias 
destinadas à modelagem das interações sociedade-ambiente

Precisamos estreitar o entendimento, o discurso e as ações dos meios político e 
científico acerca das questões ambientais



NÓS PRECISAMOS DE COOPERAÇÃO EM UM 
NIVEL GLOBAL…

Por volta de 2050...

8,5 bilhões de pessoas: 6 bilhoões
de GHG e 60 milhões de 
toneladas de poluentes urbanos.

Recurso-fome: Vamos subtrair 30% 
da água potável disponível.

Vidas em risco: 80% areas 
urbana, 25% proximas a zonas
de terremoto, 2% vivendo em
areas costeiras 1m abaixo do 
nivel do mar.

source: Guy Brasseur



PERGUNTAS?
“Não existem soluções 

tecnológicas para problemas 
políticos”

(Um professor que não iria gostar 
que eu o identificasse, 2006)


