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Interface Gráfica



Compatibilidade com TerraME 2.0

 1 pessoa do projeto no desenvolvimento do TerraME 2.0

 TerraME 2.0: TerraLib 5.0

 Possibilidade de utilização de arquivos shapefile

 Preenchimento de células

 Melhorias de capacidade e desempenho



 Resultados importantes:

 Melhoria de desempenho e capacidade de processamento

 INPE-EM

 Limitação anterior: ~ 100.000 células

 Testes preliminares: 9.000.000 de células 

 LuccME

 Limitação anterior: ~ 60.000 células / 30 anos

 Testes preliminares: 260.000 células / 125 anos

Compatibilidade com TerraME 2.0



Desenvolvimento de novos componentes

Potencial

Sample Based: baseado nos conceitos de máxima entropia.

AttractRepulseLogisticRegression: baseado em matriz de

atração e repulsão de usos e regressão logística

Alocação

AllocationClueSNeighborOrdering: variação do

AllocationClueSLike que leva em conta a vizinhança para

ordenamento



Métricas de calibração/validação



Documentação



Documentação



Suporte

 Implementação das sugestões dos usuários

melhorias na interface gráfica e facilidades de uso,

disponibilização das métricas de validação na interface gráfica

 Ajuda na parametrização e ajuste dos modelos

 Atendimento as dúvidas sobre processos de modelagem,

utilização das ferramentas e preparação dos dados



LuccME em Números

 341 downloads até 05/04/2017

 5 treinamentos presenciais

 1º Workshop de Aplicações: 150 inscritos



Novidade LuccME: Interface para 

preenchimento de células no TerraME



Desenvolvimento de aplicações



Integração com os outros grupos de 

modelagem do CCST



Próximos Passos

 Desenvolvimento da versão 3.1

 Criação de nova aplicação demonstrativa

 Aprimoramento do modelo para o Brasil

 Funcionalidade para chamar modelo externo

Modelos de demanda



Próximos Passos

 Integração LuccME / INPE-EM

 Aprimoramento da documentação: 

 Perguntas frequentes

 Tutorial Online



Médio e longo prazo

 Equipe de manutenção e suporte a usuários já garantida até 2020.

 Parcerias externas para desenvolvimento de novos componentes 

 Teses/parcerias para métodos de calibração mais automáticos



Obrigada!


