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RESUMO 

SANTANA, FABIANA SOARES. Uma infraestrutura orientada a serviços para a 

modelagem de nicho ecológico. 2009. 141 páginas. Tese de doutorado – Escola Politécnica 

da Universidade de São Paulo, São Paulo 

A modelagem de nicho ecológico combina dados ambientais com informações sobre a 

ocorrência de uma espécie para obter modelos que descrevem a sua distribuição 

probabilística em uma região. Algoritmos computacionais geram modelos baseados na 

hipótese de que, se uma espécie foi encontrada sob as condições que definem o seu nicho, 

então ela pode sobreviver em qualquer lugar que ofereça as mesmas condições. A técnica de 

modelagem normalmente utiliza dados obtidos de diferentes provedores, em grandes 

quantidades e em formatos diferentes, e os resultados são exportados para outras ferramentas 

de análise e interpretação, como os SIGs, Sistemas de Informação Geográfica. Os sistemas de 

informação disponíveis para modelagem de nicho ecológico são monolíticos e, embora 

efetivamente implementem algoritmos para gerar modelos, não foram projetados para atender 

todos os requisitos da modelagem. Este trabalho define uma solução mais abrangente, na 

forma de uma infraestrutura orientada a serviços para a modelagem de nicho ecológico. A 

opção pela orientação a serviços está diretamente relacionada com a integração de sistemas. 

A infraestrutura especifica um barramento de serviços para gerenciá-los, com funcionalidades 

como roteamento e garantia de entrega, e para tratar questões de interoperabilidade. Antes de 

construir a infraestrutura, foi formalizado o processo de modelagem de nicho ecológico. Ele 

permitiu definir o domínio do problema, identificar falhas e potenciais evoluções, e acelerar a 

curva de aprendizado de pesquisadores iniciantes. Definida a infraestrutura, foram abordados 

outros aspectos da modelagem, resultando em soluções integradas para alguns dos problemas 

identificados. Em algoritmos para geração de modelos, foi apresentada uma solução usando 

tecnologia adaptativa, com resultados promissores. Em computação de alto desempenho, o 

Garp, um dos algoritmos mais utilizados para modelagem, foi paralelizado. Além de 

resultados positivos em relação ao desempenho, esta iniciativa mostrou como se evoluir neste 

sentido. Para integração com outros provedores e disponibilização de recursos oferecidos por 

outras ferramentas de software, foi proposta a integração com serviços de SIG, utilizando 

padrões estabelecidos para serviços geoespaciais. Em conjunto, estas soluções mostram a 

capacidade da infraestrutura de atender os requisitos já identificados e evoluir para incorporar 

novas características que a evolução natural das técnicas de modelagem venham a 



 

 

desenvolver. Incorporando as soluções propostas à infraestrutura, foi desenvolvido um portal 

de modelagem para atender aos usuários desta técnica. A modelagem de nicho ecológico 

apresenta desafios em diferentes áreas do conhecimento e a abordagem adotada permitiu 

formalizá-los. Trabalhos em andamento incluem a avaliação de modelos, a evolução do 

barramento de serviços, o desenvolvimento de ontologias e a incorporação de sistemas 

legados, com potenciais benefícios para a modelagem de nicho ecológico. Como resultado 

adicional, o próprio desenvolvimento do trabalho mostrou que a solução é integrável com 

outros domínios, comprovadamente os de agricultura de precisão e polinizadores, mostrando 

a versatilidade e o potencial da infraestrutura de serviços apresentada. 

Palavras-chave: Arquitetura de software; Biodiversidade; Integração de sistemas; Padrões de 

software. 

 



 

 

ABSTRACT 

SANTANA, FABIANA SOARES. A service-oriented infrastructure for ecological niche 

modelling. 2009. 141 pages. Doctoral thesis – Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 

Ecological niche modelling combines environmental data and information about the 

occurrence of a species to obtain models to describe its probabilistic distribution in a region. 

Computational algorithms generate models based on the hypothesis that, if a species was 

found under the conditions which define its niche, then it may survive in any place which 

offers the same conditions. The modelling technique usually applies data obtained from 

different providers, in large quantities and different formats, and the results are exported to 

other analysis and interpretation tools, such as GIS, Geographic Information Systems. 

Information systems available for ecological niche modelling are monolithic and, although 

they effectively implement algorithms for model generation, they were not designed to meet 

all modelling requirements. This work defines a more comprehensive solution, a service-

oriented infrastructure for ecological niche modelling. The choice of a service-oriented 

solution is directly related to system integrations requirements. The infrastructure specifies a 

service bus to manage services with many features, such as routing and delivery, and to treat 

interoperability issues. Before building the infrastructure, the ecological niche modelling 

process was formalized. It allows defining the problem domain, identifying failures, gaps and 

potential evolutions, and increasing the learning curve of beginners. Having the infrastructure 

defined, other modelling aspects were addressed, resulting in integrated solutions for some of 

the identified problems of the technique. In algorithms for model generation, a solution using 

adaptive technology was introduced, with promising results. In high performance computing, 

the Garp, one of the algorithms most applied for modelling, became parallel. Besides positive 

results related to performance, this initiative showed how to evolve in this sense. Related to 

integration with other providers and availability of resources offered by other software tools, 

a proposal to integrate GIS services was presented, applying patterns for geospatial services. 

Together, these solutions show the ability of the infrastructure to meet all identified 

requirements and to evolve in order to incorporate new features that the natural evolution of 

modelling techniques may develop in the future. Incorporating the proposed solutions to the 

infrastructure, a portal of ecological niche modelling was developed to serve the users of this 

technique. Ecological niche modelling presents challenges in different areas of knowledge 



 

 

and the adopted approach allowed formalizing them. Research work is ongoing and includes 

model evaluation, bus services evolution, ontologies development and incorporation of 

legacy systems, with several potential benefits for ecological niche modelling. As an 

additional result, the development of this work indicates that the solution may be extended to 

other domains, such as precision agriculture and pollinators, showing the versatility and the 

potential of the presented services infrastructure. 

Key words: Software architecture; Biodiversity; Systems integration; Software patterns. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. MOTIVAÇÃO 

O desenvolvimento sustentável (BRUNDTLAND, 1987) consiste em permitir que as 

necessidades das gerações atuais sejam atendidas sem comprometer a capacidade das 

próximas gerações de atender suas próprias necessidades e, mesmo antes da formalização 

deste termo, já havia se iniciado um processo mundial para encorajar a conservação dos 

recursos naturais e a preservação do meio ambiente. Conciliar o desenvolvimento econômico 

e social com a conservação do meio-ambiente e da biodiversidade do planeta é um dos 

maiores desafios da sociedade moderna (BRUNDTLAND, 1987). Para tanto, as ações 

tomadas nos dias de hoje devem se basear em estratégias que considerem os impactos para as 

gerações futuras, direcionando os investimentos a serem realizados e dedicando a devida 

importância à manutenção da biodiversidade.  

O desenvolvimento sustentável requer o gerenciamento da biodiversidade e dos recursos 

ambientais e se torna cada vez mais relevante na medida que os efeitos do aquecimento 

global são sentidos pelas populações, na forma de furacões, tufões e outros fenômenos 

climáticos e ambientais. O estudo e a conservação da biodiversidade são tarefas complexas e 

envolvem uma série de questionamentos relacionados à distribuição geográfica dos genes, 

organismos e ecossistemas (CHAPMAN; MUÑOZ; KOCH, 2005). Cenários de distribuição 

do presente, do passado e do futuro, relativos à biodiversidade do planeta são constantemente 

discutidos, considerando as perspectivas espacial, ecológica e evolucionária (BISBY, 2000; 

GURALNICK; NEUFELD, 2005). 

A disponibilização de dados sobre biodiversidade tem sido constante, e estes dados 

contribuem para a formação de bases de dados que continuam a crescer e a se desenvolver 

com o auxílio da Internet (GURALNICK; NEUFELD, 2005). Porém, embora a 

disponibilização dos dados seja necessária, como ponto de partida para a realização dos 

estudos, ela não é suficiente.  

É crescente a demanda por respostas rápidas e confiáveis para os problemas ambientais e, 

portanto, a aplicação de tecnologias inteligentes e capazes de consolidar o máximo de 

informações disponíveis deve ser considerada para o estudo da evolução e da conservação 

das espécies (CHAPMAN; MUÑOZ; KOCH, 2005). Estratégias realmente eficazes exigem 

que a gestão do conhecimento seja a base real para a tomada de decisões, com sistemas de 

informação adequados (CHAPMAN; MUÑOZ; KOCH, 2005). 
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Para o gerenciamento da biodiversidade, um dos principais desafios para permitir a tomada 

de decisões é conhecer a situação das espécies através do mapeamento da sua distribuição 

geográfica. Este mapeamento permite analisar a condição de sobrevivência de cada espécie, a 

fim de identificar os problemas que podem interferir no seu desenvolvimento natural, 

permitindo ações efetivas de preservação. Por exemplo, pode-se promover o replantio e a 

movimentação de determinadas espécies, criar reservas naturais, definir quais espécies estão 

em risco de extinção e merecem maior atenção, entre outras iniciativas para o gerenciamento 

da biodiversidade. 

A modelagem de nicho ecológico é uma das principais técnicas para se obter modelos 

probabilísticos da distribuição geográfica de espécies a partir de uma pequena quantidade de 

informações sobre elas (SIQUEIRA et al., 2009), associadas com outras informações sobre as 

condições que permitem a sua sobrevivência, representadas pelo seu nicho ecológico. As 

regiões geográficas onde a presença de uma espécie pode ser observada a partir de 

associações com variáveis ambientais são os chamados modelos de nicho ecológico 

(SOBERON; PETERSON, 2005).  

Apesar de desconsiderar fatores externos ao ciclo de vida natural das espécies, incluindo 

eventos ocorridos no passado ou resultantes da ação do homem (PHILLIPS; ANDERSON; 

SCHAPIRE, 2006), os modelos de nicho já foram aplicados na solução de outros problemas 

em biodiversidade. Por exemplo, já serviram de base para propor cenários de uso sustentável 

do meio-ambiente (CHAPMAN; MUÑOZ; KOCH, 2005; CHEN; PETERSON et al., 2002a), 

avaliar o potencial de espécies invasoras (PETERSON; PAPES; KLUZA, 2003), avaliar as 

mudanças climáticas e os seus impactos na biodiversidade (HUNTLEY et al., 1995; 

MAGANA et al., 1997; PETERSON et al., 2002b; SALA et al., 2000; SIQUEIRA; 

PETERSON, 2003; THOMAS et al., 2004), e delinear o potencial de rotas de infecções e 

doenças (PETERSEN; ROEHRIG, 2001; PETERSON et al., 2007a).  

Um estudo recente (SIQUEIRA et al., 2009) mostra claramente como as ferramentas 

computacionais podem ajudar na descoberta e documentação de populações pouco 

conhecidas. Neste estudo, a Byrsonima subterranea, uma planta do Cerrado brasileiro, foi 

retirada da lista de espécies provavelmente extintas do Estado de São Paulo após ter sido 

localizada a partir de resultados de modelagem. Foi mostrado que sua aparente extinção, na 

verdade, era decorrente da ineficácia dos procedimentos de busca. Ao se direcionar a busca 

para os locais onde a modelagem da espécie indicava alta probabilidade de ocorrência, ela foi 
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encontrada sem maiores problemas. 

1.2. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é definir uma infraestrutura orientada a serviços para a construção 

de sistemas computacionais para a modelagem de nicho ecológico. 

1.3. JUSTIFICATIVA 

Os modelos de nicho ecológico tratam questões relativas à distribuição passada, presente e 

futura de genes, organismos e ecossistemas, a partir das perspectivas ecológica, evolucionária 

e espacial e, portanto, são utilizados nas áreas de pesquisa relacionadas ao estudo da 

distribuição das espécies e ao gerenciamento da biodiversidade (GURALNICK; NEUFELD, 

2005). 

As principais ferramentas computacionais para a modelagem de nicho ecológico são o 

DesktopGarp [http://nhm.ku.edu/desktopgarp], o MaxEnt 

[http://www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent], e o openModeller 

[http://openmodeller.sourceforge.net]. Também podem ser usados os produtos de software 

gerados pelo desenvolvimento do projeto SEEK 

[http://seek.ecoinformatics.org/Wiki.jsp?page=WelcomeToSEEK]. 

O openModeller  (CANHOS et al., 2005; SANTANA et al., 2006) implementa vários 

algoritmos de modelagem e é oferecido nas versões desktop e console, com algumas 

funcionalidades para minimizar o trabalho do usuário de sistemas de modelagem ambiental. 

Uma interface web foi inicialmente desenvolvida, mas a sua atualização não está ativa e 

muitas das funcionalidades encontradas nas outras versões não foram disponibilizadas na 

web. Uma evolução do openModeller está sendo desenvolvida no projeto A framework for 

species distribution modeling (CANHOS et al., 2005) pelo CRIA, Centro de Referência em 

Informação Ambiental  [http://www.cria.org.br/], pela Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo [http://www.poli.usp.br/] e pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

[http://www.inpe.br/], com suporte financeiro da FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo [http://www.fapesp.br/]. Outros colaboradores, para a versão atual e 

para as versões anteriores, incluem integrantes do BDWorld Project da University of Reading 

[http://www.reading.ac.uk/] e do University of Kansas Natural History Museum & 

Biodiversity Research Center [http://www.nhm.ku.edu/].  
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O MaxEnt e o DesktopGarp são sistemas cujo desenvolvimento já foi concluído e que 

apresentam apenas um algoritmo, respectivamente o MaxEnt, abreviatura de Maximum 

Entropy, baseado em entropia máxima (PHILLIPS; ANDERSON; SCHAPIRE, 2006; 

PHILLIPS; DUDÍK; SCHAPIRE, 2004), e o Garp, abreviatura de Genetic Algorithm for 

Rule-set Processing, baseado em algoritmos genéticos (STOCKWELL et al., 2006; 

STOCKWELL; PETERS, 1999; STOCKWELL; NOBLE, 1992), além de um número menor 

de funcionalidades do que o openModeller. O MaxEnt e o Garp são os algoritmos mais 

utilizados para modelagem de nicho ecológico. O Garp já está disponível no openModeller, 

em duas implementações distintas, sendo uma delas a do próprio DesktopGarp. A 

implementação do MaxEnt está em andamento, porém com uma solução ligeiramente 

diferente, uma vez que a implementação do MaxEnt original não está disponível, assim como 

detalhes do seu algoritmo relativos ao uso das funções estatísticas identificadas no método 

publicado. 

SEEK é um acrônimo para Science Environment for Ecological Knowledge e trata de um 

projeto que teve como resultado a construção de produtos computacionais relacionados a uma 

infraestrutura para pesquisa em ecologia, ambiente e biodiversidade (PARTNERSHIP FOR 

BIODIVERSITY INFORMATICS, 2004). Financiado pela agência americana National 

Science Foundation, NSF, este projeto, que está em fase de finalização, envolve diversas 

instituições de pesquisa, com destaque para The University of Kansas, The University of New 

Mexico e National Center for Ecological Analysis and Synthesis, NCEAS, da University of 

California, em Santa Barbara. 

O openModeller, o DesktopGarp e o MaxEnt são sistemas monolíticos. O openModeller 

disponibiliza um serviço específico, que troca mensagens baseado em SOAP 

[http://www.w3schools.com/soap/default.asp], mas atualizações neste serviço, ou integrações 

dele com outros serviços, requerem esforço de desenvolvimento de software, alterando sua 

biblioteca. O SEEK é composto por produtos de software e, apesar de utilizar serviços 

computacionais, o SEEK não é voltado para a modelagem de nicho ecológico e os produtos 

que ele disponibiza para este fim são, na verdade, adaptações da biblioteca do openModeller. 

Além disso, ele também não possui uma infraestrutura específica para o gerenciamento de 

serviços computacionais. 

Portanto, é necessário definir uma infraestrutura que seja capaz de equacionar, 

adequadamente, o problema da modelagem de nicho ecológico. Esta infraestrutura deve 
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acomodar os requisitos já identificados e, ao mesmo tempo, manter-se aberta para a 

introdução de novas funcionalidades, uma vez que as técnicas de modelagem vêm evoluindo 

constantemente e novos métodos e paradigmas, que surgem constantemente, precisam ser 

integrados a ela na mesma velocidade em que forem desenvolvidos para evitar a sua 

obsolescência prematura. Esta infraestrutura deve se basear também em soluções abertas e 

utilizar ferramentas de software livre para manter seu caráter universal, uma vez que o 

público-alvo é composto por pesquisadores em biodiversidade, que podem não ter acesso a 

determinados recursos e pacotes de software. Além disso, soluções já existentes que sejam 

capazes de atender aos requisitos devem ser integradas à infraestrutura proposta, 

especialmente para os casos em que os padrões forem bem definidos, como é o caso de SIG, 

Sistemas de Informação Geográfica (ou GIS – Geographical Information Systems, no original 

em inglês). Finalmente, é necessário formalizar processos e identificar e analisar 

individualmente cada um dos problemas envolvidos na modelagem de nicho ecológico, 

propondo alternativas de solução ou, pelo menos, identificando-os devidamente para que uma 

solução ou alternativa possa ser encontrada. Esta estratégia, além de efetivamente contribuir 

para o aperfeiçoamento da técnica de modelagem de nicho ecológico, pode ser usada para 

validar a infraestrutura proposta. 

1.4. METODOLOGIA  

A definição do domínio do problema foi feita através da formalização do processo de 

referência de negócios utilizando um modelo para desenho de processos adaptado dos 

padrões para construção de arquiteturas orientadas a serviços definidos em Endrei et al. 

(2004) e conceitos básicos de engenharia de software, como o uso de diagramas da Unified 

Modeling Language, UML. Para fundamentar o conhecimento formalizado no processo, 

foram analisados os pacotes de software disponíveis para modelagem de nicho ecológico e 

foram conduzidas entrevistas com pesquisadores em modelagem, sendo que um deles, a Dr.ª 

Marinez Ferreira de Siqueira, participou diretamente da definição do processo de referência. 

A partir da formalização do processo e da realização de testes com as ferramentas 

computacionais disponíveis, foi possível fazer a análise da situação atual, a fim de identificar 

os problemas em aberto para modelagem de nicho ecológico. Este levantamento envolveu 

também entrevistas com pesquisadores em modelagem, entre eles a Dr.ª Marinez Ferreira de 

Siqueira, do CRIA, a bióloga e doutoranda Tereza Cristina Giannini, do Instituto de 

Biociências da Universidade de São Paulo, e o Dr. Andrew Townsend Peterson, da 
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University of Kansas. 

Com relação à abordagem arquitetural, este trabalho se apoiou nos trabalhos anteriores de 

Saraiva (2003), Saraiva et al. (1997), Saraiva et al. (1998), Murakami (2006), e Murakami et 

al. (2007). Estes trabalhos foram desenvolvidos no LAA, Laboratório de Automação Agrícola 

da Universidade de São Paulo, para agricultura de precisão e tratam a questão para este 

domínio de maneira semelhante à apresentada neste trabalho. Para isso, foi realizado um 

estudo comparativo entre os problemas de modelagem de nicho ecológico e agricultura de 

precisão (SANTANA et al., 2007b), que comprovou a semelhança entre os problemas e 

permitiu esta abordagem.  

Foram consideradas as definições básicas de Bass et al. (2003) e, após feita a opção por uma 

solução orientada a serviços, foram utilizados os modelos de referência para processamento 

de objetos distribuídos Reference Model for Object Distributed Processing, RM-ODP, 

definido pelos padrões ISO/IEC 10746-1 (1998), ISO/IEC 10746-2 (1996), ISO/IEC 10746-3 

(1996) e ISO/IEC 10746-4 (1998) e o modelo de referência OASIS para SOA estabelecido 

em Mackenzie et al. (2006), além dos padrões para construção de arquiteturas orientadas a 

serviços definidos em Endrei et al. (2004), dentro do contexto de SOC (BICHLER; LIN, 

2007; PAPAZOGLOU, 2007), a partir dos quais foi possível definir uma arquitetura de 

referência capaz de atender aos vários problemas computacionais em biodiversidade, 

inclusive o de modelagem de nicho ecológico.  

A orientação a serviços, em nível computacional com SOC (Service-Oriented Computing) e 

arquitetural com SOA (Service-Oriented Architecture), é recomendada para sistemas que 

apresentem fortes requisitos de interoperabilidade e integração, especialmente no caso de 

integração de aplicações desenvolvidas com tecnologias diferentes, uma vez que os serviços 

podem ser expandidos e integrados conforme a necessidade. O seu uso em biodiversidade foi 

discutido em Santana e Saraiva (2009). Desta forma, é possível tratar sistemas complexos e 

distribuídos e permitir o reuso otimizado dos sistemas legados. A sua implementação deve ser 

baseada em componentes de software baseados em regras de negócio. 

Em modelagem de nicho ecológico, a orientação a serviços se justifica pela análise das 

características dos sistemas para modelagem de nicho ecológico, que incluem: 1) A 

necessidade de integração e interoperabilidade de sistemas; 2) A necessidade de tratamento 

de grande volume de dados; 3) A necessidade de tratamento de diferentes formatos de dados; 
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4) O fato de somente alguns tipos de dados seguirem padrões, enquanto existem domínios 

para os quais não há um único padrão definido; 5) A necessidade de se utilizar diferentes 

provedores de dados, que também não seguem padrões; 6) O fato de as comunidades de 

pesquisa em biodiversidade não serem integradas, com resultados da modelagem sendo 

tratados em diferentes formatos; 7) O fato de a modelagem de nicho ecológico ser uma 

técnica em evolução e, portanto, precisa estar preparada para agregar novas soluções e 

tecnologias, a fim de que a solução possa ser expandida a fim de permitir a integração de 

soluções na forma de novos serviços; 8) A necessidade de integrar novas soluções 

algorítmicas que ainda estão em fase de pesquisa ou desenvolvimento; a 9) A necessidade de 

uso de computação de alto desempenho para agilizar o processo de geração de modelos. 

Dentro da visão dos executivos de TI, Tecnologia da Informação, uma solução orientada a 

serviços é considerada uma evolução nos padrões arquiteturais, no sentido de maximizar o 

uso dos recursos disponíveis ao mesmo tempo em que provê a redução de custos em 

manutenção e desenvolvimento de sistemas, especialmente considerando os sistemas legados. 

A Fig. 1 (ENDREI et al., 2004) apresenta a evolução arquitetural ao longo do tempo, dos 

sistemas monolíticos às soluções baseadas em serviços computacionais. As soluções 

monolíticas correspondem ao padrão arquitetural mais simples enquanto a orientação a 

serviços representa o mais sofisticado. Aplicação monolíticas possuem uma única camada, 

que contém o programa principal, a interface com o usuário e a implementação do acesso aos 

dados. Para permitir reuso, integração e interoperabilidade, aplicações monolíticas não são 

recomendadas por diversos motivos. Por exemplo, se um problema é encontrado em uma 

aplicação baseada neste padrão arquitetural, pode ser necessário rever toda a aplicação, não 

apenas a parte que apresentou o problema.  

Uma solução é considerada mais evoluída do que a outra, na ordem apresentada na Fig. 1, de 

acordo com os seguintes critérios (ENDREI et al., 2004): 1) Manutenção dos sistemas 

corporativos; 2) Melhorias na escalabilidade dos sistemas; 3) Redução de custos; 4) 

Colaboração e reuso de soluções; e 5) Capacidade de integração e interoperabilidade. Desta 

forma, os padrões arquiteturais da Fig. 1 mostram as evoluções das arquiteturas de software 

através da adição de camadas e do estabelecimento da comunicação entre elas. Os últimos 

três paradigmas já consideram sistemas distribuídos.  
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A tecnologia para implementação de serviços obedece 

aos padrões existentes, especialmente os padrões J2EE 

(STAL, 2006), Java 2 Enterprise Edition 

[http://java.sun.com/javaee/], os padrões definidos pelo 

W3C, World Wide Web Consortium 

[http://www.w3.org/TR/ws-arch/] e WS-I, Web Services 

Interoperability Organization [http://www.ws-

i.org/deliverables/matrix.asp]. Para o detalhamento da 

parte da arquitetura que trata do barramento de serviços, 

foram usadas definições feitas em Chappell (2004) e 

Menge (2007). Além disso, foram consideradas 

definições mais específicas de tecnologias utilizadas 

para a construção de sistemas de software como, por 

exemplo, o Open ESB [https://open-esb.dev.java.net/]. 

O desenvolvimento da solução arquitetural foi feito inicialmente com a construção de uma 

arquitetura de referência e, depois, da definição da respectiva arquitetura de software, sempre 

usando ferramentas de software livre e aplicando os padrões, quando disponíveis.  

Para o desenvolvimento das demais soluções computacionais apresentadas neste trabalho, foi 

considerado o contexto e os requisitos de cada uma, individualmente. Para soluções de alto 

desempenho, foram utilizados modelos específicos para construção e análise de algoritmos e, 

para o desenvolvimento de novos algoritmos computacionais, conceitos de algoritmos 

genéticos e adaptativos. Para a integração com SIG, foram utilizados os padrões definidos 

pelo OpenGIS Consortium, que são os padrões aceitos pelo W3C para este fim. Estas 

propostas têm o objetivo de mostrar como algoritmos seqüenciais, soluções desenvolvidas 

para clusters e outros serviços oferecidos por provedores externos à infraestrutura de 

serviços. Porém, as soluções apresentadas são baseadas em pesquisas cuidadosamente 

realizadas nessas áreas, portanto são também potenciais contribuições para a evolução das 

técnicas associadas à modelagem de nicho ecológico. 

1.5. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  

O capítulo 1 apresenta a introdução ao trabalho, o que inclui motivação, objetivo, justificativa 

e metodologia usados para o seu desenvolvimento. 

Fig. 1 – Evolução: arquitetura de 

software (ENDREI et al., 2004). 
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O capítulo 2 discute os problemas computacionais em biodiversidade em geral e, mais 

especificamente, a modelagem de espécies baseada no conceito de nicho ecológico.  

O capítulo 3 apresenta os conceitos em arquitetura de software utilizados para a construção 

da infraestrutura orientada a serviços para a modelagem de nicho ecológico, incluindo os 

modelos de referência e os padrões aplicados. 

O capítulo 4 traz os conceitos em algoritmos computacionais que foram utilizados para o 

desenvolvimento de soluções algorítmicas para os problemas em modelagem de nicho 

ecológico identificados, incluindo a pesquisa em novos algoritmos e algoritmos paralelos.   

O capítulo 5 apresenta os conceitos e os padrões definidos para SIG, a fim de permitir sua 

integração com a infraestrutura proposta. 

O capítulo 6 apresenta a infraestrutura de serviços para modelagem de nicho ecológico 

proposta neste trabalho. 

O capítulo 7 trata da construção de novos algoritmos computacionais, criados para viabilizar 

a computação de alto desempenho. Este capítulo mostra como as soluções propostas podem 

ser integradas na infraestrutura de serviços para modelagem de nicho ecológico. 

O capítulo 8 apresenta uma proposta algorítmica para modelagem de nicho ecológico e 

também mostra como as soluções propostas podem ser integradas na infraestrutura de 

serviços para modelagem de nicho ecológico. 

O capítulo 9 mostra como integrar serviços de SIG à infraestrutura de serviços para 

modelagem de nicho ecológico, considerando os padrões existentes. 

O capítulo 10 apresenta um portal para a modelagem de nicho ecológico, desenvolvido a 

partir das propostas apresentadas neste trabalho. Este portal mostra a viabilidade das 

propostas aqui apresentadas. Além disso, o portal foi concebido para que possa, de fato, ser 

usado como ferramenta de modelagem de nicho ecológico pelos especialistas e estudiosos em 

biodiversidade. 

Finalmente, o capítulo 11 apresenta as considerações finais, descrevendo as contribuições do 

trabalho, os trabalhos futuros e a conclusão. 
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2. MODELAGEM DE NICHO ECOLÓGICO 

A modelagem da distribuição de espécies apresentada neste trabalho considera conceitos de 

nicho ecológico e é mais conhecida como modelagem de nicho ecológico. Este capítulo 

apresenta os principais conceitos que a fundamentam, bem como as principais ferramentas de 

software disponíveis para se realizar esta modelagem. 

2.1. A MODELAGEM DE ESPÉCIES BASEADA NO CONCEITO DE NICHO ECOLÓGICO  

Phillips et al. (2006) definem o nicho fundamental de uma espécie como o conjunto de 

condições que permitem a sua sobrevivência, e o nicho realizado como um subconjunto do 

anterior, devido aos fatores externos que impedem o desenvolvimento de seu potencial. Entre 

os fatores externos estão, por exemplo, a influência do homem, as interações bióticas e as 

barreiras geográficas. O nicho ecológico é, portanto, uma aproximação do nicho realizado, 

onde o potencial geográfico de uma espécie indica a sua resposta a interações físicas – por 

exemplo, temperatura, geologia e vegetação (SOBERON; PETERSON, 2005). Os modelos 

de nicho ecológico definem regiões geográficas onde uma espécie tem alta probabilidade de 

ser encontrada (SOBERON; PETERSON, 2005).  

Os pontos referentes à localização das espécies, também conhecidos como pontos de 

ocorrência ou de ausência, devem estar na forma de dados georreferenciados (latitude e 

longitude). Os pontos de ocorrência correspondem aos locais onde a espécie foi de fato 

encontrada, os pontos de ausência correspondem aos locais onde foi realizada uma busca pela 

espécie, obedecendo a uma determinada metodologia, e ela não foi encontrada, e os demais 

pontos são considerados indefinidos, onde não se tem informação sobre a espécie. Os dados 

ambientais, como clima, altitude, solo e vegetação, devem ser organizados em camadas 

(layers) do espaço ecológico multidimensional correspondente à região estudada, também na 

forma de dados georreferenciados.  

Aos dados de entrada, ambientais e de espécies, são aplicados algoritmos capazes de 

encontrar áreas ambientalmente similares àquelas onde as espécies foram de fato encontradas 

(ANDERSON et al., 2003). Os algoritmos que podem ser aplicados para a modelagem 

buscam relações não aleatórias entre os dados de ocorrência da espécie e os dados ambientais 

relevantes para a sobrevivência de uma espécie (ANDERSON et al., 2003). Os algoritmos se 

baseiam em conceitos de nicho ecológico e na hipótese de que, se uma espécie pode ser 

encontrada sob certas condições, então ela deve ser capaz de sobreviver e se reproduzir em 
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Fig. 2 – O ciclo da modelagem de nicho ecológico. 

qualquer local que ofereça as mesmas condições (HUTCHINSON, 1957). O resultado obtido 

é um modelo que corresponde a uma função de distribuição da probabilidade de ocorrência 

de uma espécie em todas as coordenadas geográficas da região de estudo. Os modelos 

gerados representam a distribuição das espécies em cenários de passado, presente e futuro, e 

podem ser projetados em mapas da região geográfica estudada, mostrando áreas similares, do 

ponto de vista ambiental e ecológico, àquelas em que as espécies foram de fato encontradas 

(PETERSON, 2001). Um modelo pode ser projetado em um mapa geográfico em escala de 

cores, onde cada cor representa uma probabilidade específica. Esta projeção pode ser feita 

sobre as mesmas condições e mesma região geográfica onde foi gerado o modelo ou em 

diferentes regiões ou épocas. 

A Fig. 2 descreve a modelagem de nicho ecológico. Os pontos da espécie em estudo, no caso 

pontos de ocorrência e em coordenadas georreferenciadas com latitude e longitude, são 

analisados em conjunto com os layers ambientais, também em coordenadas georreferenciadas 

com latitude e longitude (a figura considera como exemplo layers para temperatura e 

precipitação), por um algoritmo que produz um modelo de nicho ecológico. Este modelo é 

então projetado em um mapa geográfico em escala de cores, gerando o mapa com a 
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distribuição potencial da espécie na área geográfica em estudo. 

2.2. FERRAMENTAS PARA A MODELAGEM DE NICHO ECOLÓGICO  

Do ponto de vista do tratamento da informação, a geração de modelos de nicho ecológico 

pode requerer a aplicação de uma variedade de técnicas computacionais, representados pelos 

algoritmos de modelagem, análises estatísticas, usando diferentes fontes e formatos de dados, 

e requisitos de comunicação e transmissão de dados. Este cenário comprova a necessidade de 

sistemas de informação específicos para a solução deste problema, que sejam capazes de 

gerar soluções rápidas e eficientes (GURALNICK; NEUFELD, 2005). As soluções 

computacionais disponíveis para a modelagem de nicho ecológico são o openModeller, o 

DesktopGarp, o MaxEnt e alguns produtos de software disponibilizados pelo projeto SEEK. 

O openModeller (CANHOS et al., 2005; SANTANA et al., 2006) destaca-se por ser o mais 

completo, com ferramentas para analisar, visualizar e construir cenários ambientais, 

considerando eventos no presente, no passado ou no futuro, por possuir diversas opções de 

algoritmos de modelagem, possibilitando a comparação de modelos gerados através de 

diferentes algoritmos, por seus recursos para entrada de dados ambientais e dados de espécies 

em formatos heterogêneos, sem preparação prévia, e por sua integração com SIG.  

O DesktopGarp [http://nhm.ku.edu/desktopgarp] oferece a possibilidade de realizar múltiplas 

projeções a partir de um mesmo modelo, porém tem apenas um único algoritmo para 

modelagem, que é o Garp (STOCKWELL et al., 2006; STOCKWELL; PETERS, 1999; 

STOCKWELL; NOBLE, 1992).  

O MaxEnt não oferece muitas facilidades adicionais, porém o seu único algoritmo, também 

chamado de MaxEnt (PHILIPS et al., 2006; PHILIPS et al., 2004), é um dos mais utilizados 

atualmente, em função de sua alegada acurácia.  

Os três pacotes de software, openModeller, DesktopGarp e MaxEnt, são sistemas monolíticos 

adequados para interfaces desktop e/ou console. Uma interface web foi desenvolvida para o 

openModeller, mas não oferece as mesmas funcionalidades que a opção desktop. 

A primeira versão do openModeller foi proposta pelo CRIA, como uma biblioteca de 

algoritmos. Esta versão inicial está sendo substituída por uma nova solução proposta em 

Canhos et al. (2005), com o objetivo de construir um sistema flexível e multiplataforma onde 

a modelagem de nicho ecológico possa ser executada de maneira amigável para o usuárioet 
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al.. O resultado é um pacote de software que inclui diversos recursos, entre eles: 1) Geração 

de arquivos prontos para uso em SIG  e outras ferramentas para análise dos dados coletados; 

2) Criação e projeção de mapas que reflitam a distribuição potencial das espécies estudadas 

em uma região determinada, 3) Comparação entre modelos gerados utilizando algoritmos 

diferentes e 4) Tratamento de dados ambientais e dados de espécies em formatos 

heterogêneos e obtidos a partir de coleções de espécies heterogêneas, sem a necessidade de 

preparação prévia (e.g.: adequar o sistema de coordenadas georreferenciadas a um 

determinado formato) uma vez que o openModeller integra a biblioteca GDAL, Geospatial 

Data Abstraction Library [www.gdal.org], que foi desenvolvida para realizar este tipo de 

tratamento. O desenvolvimento do openModeller vem sendo feito através de uma iniciativa 

open source e utilizando apenas ferramentas de software livre, a fim de evitar restrições de 

uso. 

Os objetivos da versão em desenvolvimento incluem a construção de um sistema baseado em 

componentes reutilizáveis e de tecnologia web services, uso de computação de alto 

desempenho (clusters), criação de componentes específicos para pré e pós análise da 

modelagem e para comparação entre modelos gerados por diferentes algoritmos, o 

desenvolvimento de múltiplas interfaces (web, desktop, console) e a criação de facilidades 

para o acesso a redes distribuídas de dados biológicos e ambientais (CANHOS et al., 2005).  

A nova proposta de arquitetura do openModeller é apresentada na Fig. 3 (CANHOS et al., 

2005). Nesta proposta, o usuário deve obter (externamente ao sistema) os dados de localidade 

e os dados ambientais na interface do sistema openModeller, que serão tratados pelos 

componentes de mesmo nome. A interface permite ainda acessar os componentes de pré-

análise, modelagem e pós-análise, para a realização da modelagem de nicho ecológico.  

O projeto SEEK também se destaca no gerenciamento de dados ambientais, com o objetivo 

de construir uma infraestrutura para pesquisa em ecologia, ambiente e biodiversidade, além 

de oferecer iniciativas educacionais para a comunidade ecológica sobre ecoinformática 

(PARTNERSHIP FOR BIODIVERSITY INFORMATICS, 2004).  

Utilizando arquitetura em camadas, como mostra a Fig. 4 (FERREIRA, 2007), o SEEK 

possui ferramentas para padronização e análise de dados. A Camada de Acesso à Informação 

tem o objetivo de prover uma infraestrutura para acessar dados e serviços ecológicos a partir 

de diferentes provedores. A Camada de Mediação Semântica pretende integrar o conjunto de 
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dados obtidos a partir de fontes incompatíveis através do uso de análise semântica. A Camada 

de Análise e Modelagem procura fornecer ferramentas para a modelagem ambiental da 

biodiversidade, incluindo a modelagem de nicho ecológico que, neste projeto, integra parte 

da biblioteca desenvolvida para o openModeller. 

Os sistemas para a modelagem de nicho ecológico requerem recursos para tratamento e 

conversão de dados, em função do uso da Internet e do caráter distribuído em que os dados 

estão dispostos, dos seus variados formatos, dos diferentes provedores onde eles podem ser 

encontrados e da sua necessidade para o processo de modelagem, por vezes de forma 

intensiva e em grandes quantidades. Pode também ser necessário integrar diferentes pacotes 

de software com funcionalidades algorítmicas, como a geração de modelos e diferentes tipos 

de processamento e análises. Além disso, a modelagem de nicho ecológico pode requerer 

diferentes pacotes de software, evidenciando a necessidade de integração e 

interoperabilidade. Portanto, diversas tecnologias relacionadas com Engenharia e Ciência da 

Computação são necessárias para resolver o problema, o que o torna ainda mais interessante. 

No entanto, nenhum dos pacotes de software disponíveis oferece recursos suficientes para 

atender as necessidades da modelagem de nicho ecológico. 

O MaxEnt e o DesktopGarp são sistemas monolíticos sem recursos de integração através de 

Fig. 3 – Nova arquitetura proposta para o openModeller (CANHOS et al., 2005). 
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serviços, possuem apenas um algoritmo e poucas funcionalidades. O openModeller falha 

principalmente no tratamento da informação e na dificuldade de integração com outras 

soluções através de serviços, em função da sua própria proposta arquitetural, uma vez que 

também é um sistema monolítico. Este pacote de software disponibiliza um único serviço 

com algumas de suas funcionalidades e cada novo serviço requer a alteração de parte de sua 

biblioteca, bem como a geração de uma nova versão do pacote, que precisa ser atualizada por 

todos os seus usuários. Além disso, é necessário fazer a integração individual do 

openModeller com cada provedor/consumidor de serviços.  

Apesar da visão arquitetural proposta na Fig. 4, o projeto SEEK não resultou exatamente em 

um pacote de software e sim um conjunto de produtos de software 

[http://seek.ecoinformatics.org/Wiki.jsp?page=SEEKToolsAndData]. Os produtos de 

armazenamento de dados podem ser aproveitados, mas os demais não tratam especificamente 

da modelagem de nicho ecológico e algumas das funcionalidades oferecidas para este fim 

pelo SEEK derivam do reuso (não da integração via serviços) da biblioteca do openModeller. 

O SEEK não oferece suporte para SIG, não realiza o tratamento de mapas e não prevê pré e 

pós-análise, que são necessárias para se efetuar a modelagem corretamente. Além disso, o 

projeto não apresenta as funcionalidades de gerenciamento de serviços que um barramento de 

serviços deve oferecer, e.g.: uso de filas e tratamento de erros, o que dificulta a integração 

sem a construção de aplicações individuais para cada caso. 

No primeiro levantamento sobre o atual processo de modelagem com o openModeller feito 

Fig. 4 – Arquitetura em camadas proposta para o projeto SEEK (FERREIRA, 2007). 
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em Santana et al. (2006), outras necessidades foram identificadas, como a inclusão de 

componentes de controle e a definição de padrões de interface para eles, a automação das 

etapas do processo, incluindo ferramentas para pré e pós-análise, a inclusão de novas 

funcionalidades e o estudo e inclusão de novos algoritmos. 

2.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

Este capítulo definiu a modelagem de nicho ecológico.  

A partir de sua definição, foi possível analisar as principais ferramentas de software 

disponíveis para a geração de modelos de nicho ecológico e apresentar e discutir os seus 

recursos, bem como os seus pontos fortes, que devem ser reaproveitados em outras soluções, 

e os seus pontos fracos, que devem ser corrigidos como parte da proposta de infraestrutura 

para a modelagem de nicho ecológico a ser apresentada neste trabalho. 
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3. ARQUITETURA DE SOFTWARE  

O desenvolvimento da infraestrutura de serviços para a modelagem de nicho ecológico se 

baseou em conceitos de arquitetura de software de (BASS et al., 2003) e nos principais 

modelos de referência para sistemas distribuídos e para arquitetura orientada a serviços, 

apresentados neste capítulo. 

3.1. ARQUITETURA DE SOFTWARE 

Arquitetura de software (BASS et al., 2003) para um programa ou sistema computacional é o 

conjunto de estruturas de um sistema, o que compreende os elementos de software, as suas 

propriedades externamente visíveis e as relações entre eles. Propriedades externamente 

visíveis são as hipóteses que os outros elementos podem fazer sobre um determinado 

elemento da arquitetura de software, e.g.: serviços oferecido, características de desempenho, 

tratamento de erros e uso de recursos compartilhados. Arquitetura de software também pode 

ser entendida, em um ambiente distribuído, como a abstração de um sistema que omite 

informações sobre os elementos de software que não estão diretamente relacionadas à sua 

interação com os demais elementos. São as interfaces que permitem a interação entre os 

elementos, encapsulando os detalhes de implementação.  

Padrão arquitetural (BASS et al., 2003), ou estilo arquitetural, é uma descrição dos tipos de 

elementos de uma arquitetura, dos relacionamentos entre eles e das restrições que definem 

como os elementos devem ser usados, o que permite definir famílias de arquiteturas. Padrões 

arquiteturais exibem atributos de qualidade bem conhecidos e, desta forma, se pode optar por 

um determinado padrão a partir das necessidades do sistema. Por exemplo, pode-se escolher 

padrões para sistemas com requisitos de interoperabilidade, de desempenho ou de segurança. 

Modelo de referência (BASS et al., 2003) é a decomposição padrão de um problema 

conhecido em partes, que devem resolver o problema cooperativamente. Frameworks são 

conjunto de componentes de software organizados e projetados para a construção de 

aplicações em determinado domínio específico, provendo as operações comuns a estas 

aplicações. Um modelo de referência (MACKENZIE et al., 2006) também pode ser visto 

como um framework abstrato para o entendimento dos relacionamentos entre os elementos de 

um determinado ambiente, que consiste de um conjunto mínimo de conceitos unificados 

dentro do domínio de um problema, axiomas e relacionamentos, e que é independente de 

padrões específicos, tecnologias, implementações ou outros detalhes concretos. 
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Arquitetura de referência (BASS et al., 2003) é um modelo de referência mapeado sobre os 

elementos de software que cooperativamente implementam as funcionalidades definidas no 

modelo de referência, e o fluxo de dados entre eles. Enquanto o modelo de referência divide 

as funcionalidades do sistema computacional, a arquitetura de referência é o mapeamento 

daquelas funcionalidades sobre a decomposição do sistema. Este mapeamento não precisa ser 

uma correspondência unitária, uma vez que um elemento de software pode implementar parte 

de uma função ou várias funções. 

Padrões arquiteturais, modelos de referência e arquiteturas de referência não são arquiteturas. 

São apenas conceitos úteis que capturam os elementos de uma arquitetura de software. A Fig. 

5 mostra as relações entre os elementos eles e a arquitetura de software. O modelo de 

referência e o padrão arquitetural são usados para definir a arquitetura de referência que, por 

sua vez, é usada para definir a arquitetura de software. 

Para definir uma solução mais abrangente, a recomendação é se estabelecer uma arquitetura 

de referência para o domínio (BASS et al., 2003). Com uma arquitetura de referência, o 

arquiteto de software não precisa investir na definição completa de uma arquitetura de 

software, investindo apenas na adequação/customização da arquitetura de referência para 

cada implementação específica. 

Uma arquitetura de software (MACKENZIE et al., 2006) precisa considerar as metas, 

motivações e requisitos que definem os problemas que estão sendo estudados. Portanto, esta 

arquitetura deve introduzir novos elementos em relação à arquitetura de referência, incluindo 

requisitos adicionais e imposições de tecnologia. 

O desenvolvimento de uma arquitetura de software pode ser direcionado pelos atributos de 

qualidade (BASS et al., 2003). Cada atributo de qualidade pode ser subdividido em sub-

características e a arquitetura de software determina quais deles serão atendidos pelo sistema, 

especialmente em caso de conflito.  

Modelo de 

referência 

Padrão 

arquitetural 

Arquitetura de 

referência 

Arquitetura de 

Software 

 

Fig. 5 – Relacionamento entre modelo de referência, padrão arquitetural, arquitetura de referência e 

arquitetura de software (BASS et al., 2003). 
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Os seguintes atributos de qualidade estão enunciados na norma ISO 9126-1 (2001): 1) 

Funcionalidade: capacidade do produto de software de oferecer as funcionalidades 

identificadas nos requisitos, quando utilizado sob as condições especificadas; 2) 

Confiabilidade: capacidade do produto de software de manter o nível de desempenho 

especificado, quando utilizado sob as condições especificadas; 3) Usabilidade: capacidade do 

produto de software de ser entendido, utilizado e atrativo para o usuário final, quando 

utilizado sob as condições especificadas; 4) Eficiência: capacidade do produto de software de 

fornecer o desempenho apropriado em relação aos recursos disponíveis e sob as condições 

especificadas; 5) Manutenabilidade: capacidade do produto de software de ser modificado, 

incluindo correções, melhorias e adaptações às mudanças de ambiente, de requisitos e de 

especificações funcionais; e 6) Portabilidade: capacidade do produto de software de ser 

transferido de um ambiente para outro.  

3.2. SOC, SERVICE-ORIENTED COMPUTING, E SOA, SERVICE-ORIENTED 

ARCHITECTURE 

SOC (HUHNS; SINGH, 2005), Service Oriented Computing ou Computação Orientada a 

Serviços, é um novo paradigma computacional que utiliza serviços para o desenvolvimento 

de software. Ele evoluiu a partir de infraestruturas baseadas em componentes, tais como 

J2EE, CORBA [http://www.corba.org/] e .NET [http://www.microsoft.com/NET/]. 

Companhias como a IBM [http://www.ibm.com/], a Microsoft [http://www.microsoft.com] e 

a SUN [http://www.sun.com/] consideram o uso de Web services como uma abordagem 

adequada para a adoção de SOC (HUHNS; SINGH, 2005). 

SOA, Service Oriented Architecture ou Arquitetura Orientada a Serviços, é o paradigma 

arquitetural correspondente a SOC (HUHNS; SINGH, 2005). Portanto, aplicações que 

apresentam requisitos distribuídos devem considerar SOA como padrão de arquitetura e SOC 

como o paradigma de desenvolvimento. 

Soluções baseadas em SOA não requerem uma implementação para a web, mas esta é 

normalmente uma abordagem melhor para sistemas que têm grandes necessidades de 

distribuição e tratamento de dados importados de provedores de serviço que usualmente 

aplicam Web services como seu principal padrão de comunicação. Sistemas com 

implementação baseada em padrões abertos são recomendados, ao invés de soluções 

monolíticas e proprietárias. Além de outras razões técnicas, as práticas de gerenciamento de 

configuração permitem a continuidade e a evolução do sistema, mantendo as características 
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de extensibilidade, reusabilidade e portabilidade, que devem ser contempladas na sua 

arquitetura, a fim de fornecer uma solução técnica e economicamente viável. 

Estas soluções têm sido consideradas para o projeto de componentes de software reutilizáveis 

e com alta capacidade de integração e, portanto, é a escolha mais apropriada para sistemas 

simultaneamente complexos e distribuídos (MACKENZIE et al., 2006). Em SOA, os 

componentes são serviços com: contratos e interfaces bem definidos, modularidade, que é a 

divisão de tarefas complexas em outras menores, e encapsulamento, que trata da separação de 

um mecanismo de funcionamento de sua interface. A relação entre provedores e os 

consumidores de serviços (STAL, 2002) pode ocorrer através do registro dos serviços pelos 

provedores em um repositório central, no qual os consumidores devem procurar pelos 

serviços. Como os serviços podem interagir diretamente, estas soluções são mais facilmente 

integráveis do que as soluções monolíticas ou baseadas em outros padrões de arquitetura.  

Os seguintes aspectos devem ser considerados para a adoção de SOA (STAL, 2002): 1) 

Interfaces e contratos para descrever como os serviços podem ser fornecidos; 2) Definição de 

estilos de comunicação para permitir a integração entre provedores e consumidores de 

serviço, incluindo as questões de conteúdo e de semântica; 3) Busca e registro de serviços 

para torná-los conhecidos e localizáveis; 4) Definição de uma infraestrutura para declarar e 

ativar o serviços; e 5) Processos para permitir a combinação de serviços independentes, a fim 

de realizar atividades de negócio completas, o que é mais conhecido como coordenação ou 

orquestração de serviços.  

A abordagem SOA pode resultar nos seguintes benefícios para os sistemas de informação: 

integração de diversas fontes de dados e aplicações de negócio; simplicidade para o 

desenvolvimento de componentes de negócio e serviços de rede; facilidade na integração de 

aplicações heterogêneas; e flexibilidade e agilidade nas mudanças e proteção dos 

componentes desenvolvidos frente a mudanças tecnológicas que ainda estão por acontecer 

(MURAKAMI et al., 2007). 

3.3. ISO REFERENCE MODEL OF OPEN DISTRIBUTED PROCESSING – RM-ODP 

Uma descrição arquitetural (IEEE STD 1471, 2000) tem a função de documentar a 

arquitetura, o que pode ser feito a partir de pontos de vista que resultam em especificações 

para construir um sistema. Os pontos de vista devem incluir e identificar as informações 

introdutórias e a representação do sistema a ser construído, incluindo linguagens, métodos e 
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modelos, e as informações sobre a sua configuração. 

O ISO Reference Model of Open Distributed Processing, RM-ODP, endereça as restrições 

sobre a especificação de um sistema e de sua infraestrutura para acomodar o projeto e a 

programação de sistemas distribuídos (ISO/IEC 10746-1, 1998; ISO/IEC 10746-2, 1996; 

ISO/IEC 10746-3, 1996; ISO/IEC 10746-4, 1998). 

O RM-ODP especifica cinco pontos de vista como domínios do projeto arquitetural. São eles: 

Empresa (ou Enterprise, no original em inglês), Computacional (Computational), Informação 

(Information), Engenharia (Engineering) e Tecnologia (Technology).  

O ponto de vista da Empresa introduz os conceitos necessários para representar um sistema 

dentro do contexto da empresa no qual ele deve ser utilizado. O ponto de vista da Informação 

define os tipos de informação que devem ser tratadas pelo sistema, bem como as restrições 

em seu uso e a interpretação daquelas informações. O ponto de vista Computacional permite 

a decomposição funcional do sistema. O ponto de vista da Engenharia é focado na construção 

e nos mecanismos de comunicação do sistema. O ponto de vista da Tecnologia descreve a 

implementação de um sistema em termos da configuração dos objetos técnicos, representando 

os componentes usados na implementação do software.  

A Fig. 6 mostra o relacionamento entre os pontos de vista do RM-ODP. O ponto de vista da 

Empresa e da Informação estão relacionados diretamente, assim como o Computacional e o 

de Engenharia, sendo que os dois pares de ponto de vista estão relacionados entre si. O par 

Computacional e o de Engenharia, por sua vez, estão relacionados ao ponto de vista de 

Tecnologia. 

 

  Com o que? 

Empresa  Informação 

Computacional Engenharia 

Tecnologia 

     Para que?                 O que? 

          Como? 

Produtos para a implementação do software 

Fig. 6 – Relacionamento entre os pontos de vista do RM-ODP (ISO/IEC 10746-1, 1998; ISO/IEC 
10746-2, 1996; ISO/IEC 10746-3, 1996; ISO/IEC 10746-4, 1998). 
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3.4. MODELO DE REFERÊNCIA PARA ARQUITETURAS ORIENTADAS A SERVIÇO – 

SOA/OASIS  

SOA é um paradigma para organização de competências distribuídas e/ou controladas por 

domínios proprietários diferentes. Os conceitos e relacionamentos definidos pelo modelo de 

referência OASIS (MACKENZIE et al., 2006) para SOA servem como base para a descrição 

de um padrão de arquitetura e de uma arquitetura de referência para projetos baseados em 

arquitetura orientada a serviços. 

Em geral, em uma organização, as competências são criadas para resolver problemas 

conforme as necessidades são identificadas. No entanto, em um cenário de computação 

distribuída, as necessidades de uma parte podem ser compatíveis com as competências 

oferecidas por outra, mesmo que não existam correlações diretas entre as necessidades e as 

competências. SOA é um paradigma que permite organizar estas competências. 

De acordo com o modelo de referência OASIS (MACKENZIE et al., 2006), os principais 

conceitos do paradigma SOA são:  

1) Visibilidade:  é o relacionamento entre os consumidores e provedores de serviço, que é 

satisfeito quando eles estão aptos a interagir entre si. As pré-condições para a visibilidade são 

consciência (o provedor e o consumidor do serviço devem saber da existência um do outro), 

concordância (iniciar e participar de um serviço deve ser uma ação voluntária) e 

acessibilidade (o provedor e o consumidor do serviço precisam estar aptos a se comunicar). 

Devem ainda estar bem definidas as restrições, políticas e mecanismos para acesso e resposta.  

2) Interação: permite que uma competência seja utilizada, o que envolve a execução de ações 

na direção do serviço. Pode ser viabilizada por meio de troca de mensagens ou mudanças no 

estado compartilhado de alguma entidade.  

3) Efeitos (ou efeitos no mundo real): são os resultados das interações. Eles estabelecem as 

expectativas para quem deseja utilizar as competências oferecidas e podem incluir a 

informação retornada em resposta a uma requisição, uma mudança no estado compartilhado 

de entidades definidas ou alguma combinação dos anteriores. Em SOA, as competências 

podem ser utilizadas sem que todos os detalhes sejam conhecidos. 

Um serviço (MACKENZIE et al., 2006) pode ser definido como a competência de executar o 

trabalho para outro. As necessidades e as competências existem em SOA de forma 
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independente, porém o serviço é o mecanismo que permite que os dois sejam colocados em 

contato. Portanto, um serviço é o mecanismo para habilitar o acesso a um conjunto de 

competências, com o acesso provido por uma interface bem descrita e exercitado com 

restrições e políticas especificadas pela descrição do serviço. Uma política representa alguma 

restrição ou condição sobre o uso, distribuição ou descrição de um serviço, definida por uma 

das entidades. Um contrato representa um acordo entre duas ou mais partes. 

O propósito da descrição do serviço é facilitar a interação e a visibilidade, particularmente 

quando os participantes estão em domínios diferentes. O contexto de execução de um serviço 

é o conjunto de elementos de infraestrutura, entidades, processo, afirmações e políticas, que 

são identificados como parte de uma interação de serviço instanciado, formando um caminho 

entre os que precisam e os que possuem as competências. Os conceitos de visibilidade, 

interação, e efeitos se aplicam a serviços da mesma forma como definidos anteriormente. As 

entidades que oferecem as competências são provedores de serviço, enquanto as que utilizam 

competências são consumidores de serviço. 

Para estar em conformidade com SOA, os seguintes critérios devem ser obedecidos: 1) Ter 

entidades que podem ser identificadas como serviços, como definido no Modelo de 

Referência; 2) Identificar como a visibilidade é estabelecida entre os provedores e 

consumidores de serviço; 3) Identificar como a interação será mediada; 4) Estar apto a 

identificar como os efeitos do uso de serviços são compreendidos; 5) Ter descrições 

associadas com serviços; 6) Estar apto a identificar o contexto de execução requerido para 

suportar interações; 7) Ser possível identificar como as políticas são tratadas e como os 

contratos podem ser modelados e formados. 

Uma arquitetura baseada em SOA (MACKENZIE et al., 2006) pode facilitar o gerenciamento 

de sistemas corporativos, melhorar a escalabilidade, inclusive no uso da Internet, e 

representar uma estratégia de redução de custos para as empresas, na medida em que 

apresenta um bom potencial para colaboração e reuso de soluções interoperáveis e mais ágeis 

e adaptáveis que outras soluções monolíticas. 

3.5. ABORDAGEM SOA EM ETAPAS  

Endrei et al. (2004) apresentam um método para tratar a abordagem SOA de forma prática, 

através de passos para a descoberta de serviços. Este método consiste de sete etapas 

principais, que descrevem as atividades a serem realizadas na construção de uma solução 
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baseada em SOA. A Fig. 7 apresenta as etapas componentes desta metodologia, detalhadas a 

seguir. 

 Etapa 1a – Caracterização do Domínio: 

Decompor o domínio do problema em cadeia de valor, considerando as áreas funcionais. 

Decompor cada área funcional em processos e subprocessos de negócio. Identificar os 

casos de uso de negócio, que são candidatos a serviços, pois oferecem uma visão das 

funcionalidades de negócio. 

 Etapa 1b – Identificação dos Sistemas Legados: 

Definir a interação e estabelecer quais serviços oferecidos pelo sistema legado podem ser 

acessados pelo novo sistema e vice-versa. 

 Etapa 2 – Criação de um Modelo de Serviços Objetivo:  

Construir o modelo de serviços e validar o quão completa foi a identificação dos serviços 

feita anteriormente.  

 Etapa 3 – Análise dos Subsistemas:  

Refinar os casos de uso de negócio em casos de uso de sistema, tornando-os capazes de 

suportar os processos de negócios. Analisar o fluxo do processo de cada subsistema para 

identificar os candidatos a componentes de negócio. Utilizar os requisitos não funcionais 

para encontrar os componentes tecnológicos. Identificar as funcionalidades necessárias 

Fig. 7 – Os principais passos para SOA (ENDREI et al., 2004). 
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para cada componente de negócio. 

 Etapa 4 – Alocação dos Serviços:  

Os serviços, previamente identificados, devem ser alocados de forma a corresponder aos 

objetivos do negócio. Definir em que componente o serviço será implementado e 

gerenciado. 

 Etapa 5 – Especificação dos Componentes:  

Especificar cada componente técnico ou de negócio que está no escopo do projeto, 

apresentando suas regras, serviços, atributos (elementos de dados), dependências com 

outros componentes e pontos variáveis (regras, requisitos e workflow configuráveis). 

 Etapa 6 – Mapeamento para Tecnologia de Middleware:  

Definir os mecanismos para implementação dos componentes e serviços. Neste ponto 

chave para a arquitetura, as seguintes alternativas são possíveis: comprar (ou usar 

software livre) e integrar com produtos de software específicos; construir componentes 

para as novas funcionalidades; transformar o legado, a fim de permitir o reuso de 

funcionalidades na forma de serviços; integrar com o legado usando wrappers; ou usar 

serviços externos. Exemplos de middlewares orientados a objeto disponíveis atualmente: 

CORBA, COM/DCOM/COM+/.NET, Component Object Model 

[http://www.microsoft.com/com], J2EE, Java RMI, Remote Method Invocation 

[http://java.sun.com/javase/technologies/core/basic/rmi/index.jsp] e EJB, Enterprise Java 

Beans [http://java.sun.com/products/ejb/], web services e ODBC/JDBC, Open/Java 

Database Connectivity [http://java.sun.com/javase/technologies/database/]. 

Além de cumprir as etapas anteriormente mencionadas, ainda é necessário definir o 

Repositório de Serviços e o Repositório de Componentes de Serviços.  

3.6. PROCESSO DE REFERÊNCIA DE NEGÓCIOS  

A fim de adotar uma solução baseada em SOA (HUHNS; SINGH, 2005), a decomposição do 

domínio é recomendada como um ponto de partida para identificar os problemas a serem 

resolvidos. O domínio pode ser organizado em um processo de negócios
1
 (business process), 

                                                           
1
 Neste trabalho, a palavra negócio refere-se ao problema da modelagem de nicho ecológico. 
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descrevendo as etapas necessárias para a realização de uma determinada atividade, e as 

entradas e saídas de cada etapa. Basicamente, neste sentido, um processo é uma coleção de 

serviços, obedecendo a uma determinada sequência e um determinado conjunto de regras. 

Um processo de referência é um mapeamento das informações detalhadas a respeito de um 

determinado padrão ou modelo em uma arquitetura de referência (BASS et al., 2003). Além 

de sua aplicação para documentar e formalizar práticas correntes, um processo de referência 

pode guiar a definição de cada processo específico, auxiliar na identificação de falhas, 

brechas, trabalho extra, erros e melhorias nos processos informais adotados. Além disso, o 

processo é útil para o arquiteto de software porque condensa todo o conhecimento sobre o 

problema em um ou um diagrama ou um pequeno conjunto deles. 

Um processo de referência de negócios organiza o conhecimento sobre um assunto 

amplamente exposto e, muitas vezes, bem conhecido pelos especialistas. Além de sua 

importância para o projeto de um sistema, ele também permite extrair, de forma clara e 

organizada, o conhecimento dos especialistas, o que é muito útil tanto para os iniciantes em 

determinada área de pesquisa/trabalho quanto para o arquiteto de software. 

3.7. PADRÕES DE INTEGRAÇÃO DE SOFTWARE  

Aplicar conceitos de arquiteturas orientadas a serviço para construir infraestruturas de 

software é uma forma de reduzir as dependências entre as aplicações. Por outro lado, é 

necessário usar conceitos arquiteturais para desenvolver softwares de forma eficiente para 

estas infraestruturas.  

De acordo com Stal (2006), padrões para desenvolvimento de sistemas para web podem ser 

aplicados para a construção de aplicações baseadas em SOA. Deve-se manter o 

desacoplamento de clientes e de serviços da infraestrutura, os mecanismos para descoberta de 

serviços e a transparência no seu uso. Além disso, o desenvolvimento de componentes e 

serviços usando padrões (STAL, 2006; ALUR; CRUPI; MALKS, 2003) representa uma 

escolha excelente para atingir os objetivo necessários para a evolução das aplicações ao longo 

do tempo.  

A Fig. 8 apresenta uma visão simplificada da aplicação dos padrões J2EE no contexto de 

arquitetura baseadas em SOA. Business Delegate trata dos aspectos de comunicação remota 

com serviços transparentes para as aplicações clientes, tais como descoberta de serviços, 
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transferência de mensagens e tratamento de exceções. J2EE Service Locator precisa ser 

definido para acessar um serviço específico, desde que um cliente primeiro precisa localizá-lo 

antes de poder utilizá-lo. Aplicações em geral exigem uma forma de procurar pelos serviços 

que provem acesso a componentes distribuídos. Para isso, o Lookup Service representa o 

padrão correspondente para resolver o problema arquitetural de desacoplamento. Session 

Facade oferece functionalidades para iniciar e gerenciar o processo completo. Este padrão 

deve reduzir o overhead de comunicação além de desacoplar os clientes de mudanças em 

mecanismos de back-end, tais como reconhecedores de workflows. Serviços e 

funcionalidades de back-end não devem depender do baixo nível de persistência destes 

mecanismos. Portanto, o padrão Data Access Object representa uma camada intermediária 

capaz de proteger os serviços e componentes de definições específicas de bases de dados e 

sistemas de informação existentes.  

Apesar de os padrões J2EE [http://java.sun.com/blueprints/corej2eepatterns/Patterns/] serem 

usados originalmente para construir apenas aplicações J2EE, Stal (2006) mostra que eles 

também podem ser aplicados para o desenvolvimento de aplicações baseadas em SOA, em 

geral. 

3.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

Este capítulo apresentou os principais conceitos em arquitetura de software necessários para 

Fig. 8 – Padrões J2EE para aplicação em SOA (Stal, 2006). 
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definição da infraestrutura para a modelagem de nicho ecológico proposta neste trabalho.  

O capítulo apresentou conceitos básicos de arquitetura de software e de SOC e SOA, que são 

respectivamente as soluções computacionais e arquiteturais orientadas a serviço. Depois, 

foram apresentados o modelo de referência ODP, o modelo de referência OASIS e e a 

formalização de processos de referência de negócio em SOA. O capítulo se encerra com a 

apresentação dos padrões definidos para a abordagem SOA e para integração de software, 

que também serão utlizados na apresentação da infraestrutura.  
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4. ALGORITMOS COMPUTACIONAIS PARA A MODELAGEM DE NICHO 

ECOLÓGICO  

Entre os desafios identificados para a modelagem de nicho ecológico, estão a pesquisa em 

novas soluções algorítmicas e o desenvolvimento da computação de alto desempenho. Este 

capítulo apresenta os principais conceitos para o desenvolvimento de novos algoritmos 

utilizando tecnologia adaptativa e para o desenvolvimento de algoritmos paralelos para 

clusters. O objetivo da realização destas pesquisas neste trabalho é mostrar a sua integração 

com a infraestrutura proposta e auxiliar o desenvolvimento das técnicas para a realização da 

modelagem de nicho ecológico. 

4.1. ALGORITMOS GENÉTICOS 

A computação evolucionária incorpora técnicas probabilísticas inspiradas em mecanismos 

genéticos e no princípio da sobrevivência do mais adaptado (the fittest), da Teoria da 

Evolução Natural (Neo-) Darwiniana (DARWIN, 1859; DAWKINS, 1986). Estas técnicas 

operam sobre uma população de criaturas artificiais que competem pela vida, em uma 

estrutura na qual cabe ao mais adaptado sobreviver e se reproduzir. As novas criaturas são 

geradas com base nas gerações anteriores e, ocasionalmente, as criaturas se modificam 

aleatoriamente. 

O termo algoritmo genético foi introduzido em Holland (1975), para explicar os mecanismos 

da evolução natural e para transformar estes mecanismos em sistemas artificiais com o 

objetivo de resolver problemas computacionais difíceis de busca e otimização. 

Os algoritmos genéticos (LANKHORST, 1996) são aleatórios, mas isso não significa que 

realizem um simples percurso no espaço amostral. A busca por soluções ótimas é feita 

usando informações históricas e é o tipo de algoritmo adequado para resolver problemas onde 

soluções determinísticas eficientes são desconhecidas. Vale lembrar que, para muitos 

problemas NP-completos (CORMEN et al., 2001), isto é, sem solução em tempo polinomial, 

os algoritmos genéticos estão entre as melhores estratégias de solução, já que são 

especialmente bons para buscar soluções heurísticas onde as demais possibilidades de 

solução falharam. Uma das principais características dos algoritmos genéticos é o equilíbrio 

entre eficiência e eficácia. Em problemas de otimização, o objetivo é encontrar rapidamente 

uma solução satisfatória, mesmo que não seja a solução ótima. A convergência para um 

ótimo global é desejável, mas é frequentemente impossível de garantir que será obtida em um 
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tempo computacional aceitável.  

Um algoritmo genético (LANKHORST, 1996) padrão deve manter uma população x1, ..., xn 

de n indivíduos xi, que pode ser implementada como um vetor de parâmetros. Os indivíduos 

são soluções candidatas a alguma função objetivo F(xi), que deve ser otimizada para resolver 

o problema em estudo. Cada indivíduo é representado na forma de um cromossomo, onde os 

cromossomos são strings definidas a partir de um alfabeto de entrada. O alfabeto de entrada 

codifica as propriedades dos indivíduos. Cada posição do cromossomo recebe o nome de 

gene e o valor do gene é chamado de alelo. O código do cromossomo é chamado de genótipo 

e as propriedades codificadas são chamadas de fenótipo do indivíduo. Um algoritmo genético 

deve realizar as três operações principais: 

1) Seleção ou Selection: é o processo de avaliar, através de uma função de adaptação 

(função de fitness), os membros de uma população, a fim de decidir quais indivíduos 

estão habilitados a se reproduzir. Em termos algorítmicos, a função de fitness 

decodifica o genótipo de um indivíduo em um fenótipo, e avalia a sua qualidade. 

2) Cruzamento ou Crossover: é a operação que permite construir dois descendentes 

(offspring) a partir de duas strings pais, trocando partes de seus cromossomos entre 

eles. Em geral, isto é feito usando algum tipo de sorteio aleatório. 

3) Mutação ou Mutation: a mutação é aplicada a fim de trocar aleatoriamente partes da 

representação de um cromossomo. A mutação serve para manter um certo nível de 

diversidade genética na população, o que previne uma convergência prematura da 

população para valores próximos do ótimos. Sem a mutação, a fitness de um 

algoritmo genético poderia convergir rápido demais, eliminando alelos úteis para a 

população e sem possibilidade de reposição. Por outro lado, um excesso de mutações 

pode inviabilizar a convergência. 

Dessa forma, podemos dizer que, após a geração de uma amostra inicial, um algoritmo 

genético consiste da repetição dos passos de seleção, cruzamento e mutação, enquanto não 

for possível atingir a convergência, com base na função de adaptação (fitness), ou outro 

critério de parada determinado. 

Em linhas gerais, podemos dizer que o objetivo de um algoritmo genético é utilizar este 

conjunto de abstrações para percorrer o espaço amostral de uma forma inteligente, buscando 
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obter uma amostra ótima, quando esta existir, a partir de uma amostra previamente 

selecionada. Caso uma amostra ótima não exista, o algoritmo genético deve produzir a 

amostra mais otimizada possível em um tempo de resposta aceitável ou pré-determinado. 

4.2. O ALGORITMO GARP 

Garp (STOCKWELL et al., 1992; STOCKWELL; PETERS, 1999) é a abreviatura de Genetic 

Algorithm for Rule-set Processing, ou algoritmo genético para processamento de regras. O 

Garp é um algoritmo genético, neste contexto adaptado para o propósito de realizar 

modelagem de nicho ecológico. Este algoritmo utiliza conceitos de nicho ecológico para 

definir uma população e, a partir daí, trabalha no processamento das regras de definição de 

nicho. Como o algoritmo tenta encontrar o nicho de uma espécie entre diversos layers 

ambientais, as regras a que o Garp se refere estão relacionadas a estes layers. Uma regra, por 

exemplo, seria: a temperatura ser inferior a 40º e superior a 10º Celsius.  

A Fig. 9 mostra o Garp, de acordo com a implementação atual disponível no sistema 

openModeller. O algoritmo é explicado em seguida. 

Na inicialização, é criado um conjunto de regras, chamado de _offspring. Esta variável vai 

armazenar também o conjunto de regras resultante de cada iteração do algoritmo. A 

quantidade de regras é limitada por _popsize, que é uma constante pré-definida e que 

armazena o tamanho da população. A operação de colonização consiste em gerar regras para 

_offspring, sendo que inicialmente este conjunto de regras deve ser preenchido com 

exatamente _popsize regras. 

A implementação do Garp considera três tipos de regras: ranges rules, negate rules e logit 

rules. Range rules podem ser escritas, em linguagem natural, como: Se o valor da variável 

ambiental X está entre os valores A e B, onde A é menor que B, então a espécie está presente. 

Negative rules capturam os pontos de presença das espécies para valores de uma variável 

ambiental a partir de um determinado intervalo: Se o valor da variável ambiental X é menor 

que o valor de A ou o valor da variável X é maior o valor de B, onde A é menor que B, então 

a espécie está presente. Logit rules refletem os pontos de ocorrência das espécies como uma 

função de distribuição de probabilidade em termos de diferentes variáveis ambientais: 

Considerando que as variáveis x1, x2,...., xn determinam os pontos de presença de espécies em 

uma determinada área geográfica, a probabilidade de ocorrência de espécies em um ponto 

específico p0 desta área é dado por: Prob(a espécie está presente em p0) = 1 – e
x1 + x2+ ...+ xn

. 



51 

 

A cada iteração, o tamanho do conjunto de regras deve ser controlado, a fim de que o 

tamanho estabelecido em _popsize seja mantido. Para isso, se o tamanho de _offspring < 

_popsize, a operação de colonização é chamada; porém, se o tamanho de _offspring > 

_popsize, deve-se remover algumas regras de _offspring. O aumento do conjunto de regras 

tem o objetivo de aumentar a variabilidade da solução, enquanto a remoção é uma restrição 

computacional. A remoção deve ser feita sempre tentando manter o maior valor da função de 

adaptação fitness, portanto as regras não são removidas aleatoriamente.  

A execução do método keepFittest realiza a substituição de uma regra no conjunto de regras 

se ela fornecer um desempenho melhor do que a regra similar ou insere uma regra no 

conjunto de regras se nenhuma regra similar for encontrada. Esta operação garante que o 

desempenho do conjunto de regras, na pior das hipóteses, se mantém. 

Na sequência, os métodos tradicionais dos algoritmos genéticos são executados. No caso do 

Fig. 9 – O Garp, de acordo com a implementação atual do openModeller (BRAVO ET AL, 2007). 
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Garp, os métodos têm as seguintes atribuições:  

 Select ou seleção: avalia a fitness dos membros e seleciona os indivíduos capazes de 

se reproduzir; 

 Crossover ou cruzamento: troca partes, selecionadas aleatoriamente de dois 

indivíduos pais, entre si,  e constrói uma nova _offspring; 

 Mutate ou mutação: troca aleatoriamente partes de _offspring.  

O desempenho de cada regra no conjunto de regras é avaliado e, em seguida, um filtro 

remove as regras com baixo valor de fitness.  

Finalmente, o número de iterações é acrescido de um, a fim de estabelecer um limite máximo 

para o número de iterações. Portanto, o método iterateGarp é repetido até que ocorra a 

convergência ou até que o número máximo de iterações seja atingido.  

O tamanho da população, o número máximo de iterações, o limite de convergência, o número 

de reamostragens, a taxa de mutação e a taxa de cruzamentos, usados para os sorteios 

aleatórios realizados nos respectivos métodos, são parâmetros de entrada do algoritmo. 

4.3. ESTRATÉGIAS PARA A COMPUTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO EM MODELAGEM DE 

NICHO ECOLÓGICO 

Ao estudar o desempenho global do sistema openModeller, através da realização de análises 

em sucessivas simulações de geração de modelos e de resultados práticos reportados pelos 

usuários do sistema, os pesquisadores da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

(membros do LAHPC – Laboratory of Architecture and High Performance Computing e do 

LAA – Laboratório de Automação Agrícola) perceberam que existem situações em que o 

processo de geração de um modelo pode ser computacionalmente muito alto, resultando em 

um tempo de resposta considerando muito grande. 

O termo grande não é preciso, mas sabe-se que, dependendo da granularidade dos dados e da 

resolução adotada para a área de estudo, a geração de um único modelo pode levar horas ou 

dias. Portanto, é necessária uma grande evolução relativa à computação de alto desempenho 

para que os usuários da modelagem de nicho ecológico se sintam motivados e consigam obter 

sucesso nos aspectos discutidos na seção anterior. 
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Analisando mais profundamente cada uma das etapas do processo, foi constatado que os 

principais problemas de desempenho estão relacionados aos algoritmos de geração e projeção 

dos modelos de nicho ecológico.  

A projeção é uma questão que já vem sendo tratada pelos pesquisadores do LAHPC, portanto 

a geração dos modelos é o outro aspecto a ser abordado. Como o desempenho da geração de 

um modelo está diretamente relacionado ao desempenho dos algoritmos de modelagem, 

supondo que os dados já estejam disponíveis, é preciso estudar cada um dos algoritmos de 

modelagem sob a perspectiva da melhoria do desempenho. 

Dentre os algoritmos analisados, o destaque negativo foi o Garp, em suas versões original e 

GarpBestSubsets (ANDERSON et al., 2003), que consiste da combinação de modelos 

gerados por sucessivas execuções do Garp. Segundo a Dra. Marinez Ferreira de Siqueira, sob 

determinadas condições, a geração de um único modelo com estes algoritmos pode levar 

vários dias, e citou um de seus experimentos, que levou onze dias (informação verbal)
2
. Por 

outro lado, mesmo com um desempenho tão baixo, os algoritmos genéticos estão entre os 

mais utilizados, ao lado do MaxEnt, pelos pesquisadores em modelagem de nicho ecológico, 

em função de sua eficácia, na medida em que os modelos obtidos em geral são mais precisos 

do que os obtidos com outros algoritmos. Portanto a melhoria de seu desempenho é de 

interesse geral. 

No estudo de alternativas para melhorar o desempenho de sistemas, em geral, duas estratégias 

devem sempre ser consideradas. A primeira consiste em melhorar apenas o desempenho do 

software, estudando a complexidade dos algoritmos utilizados e verificando a possibilidade 

de aplicação de soluções computacionalmente mais eficientes, enquanto a segunda consiste 

em melhorar o desempenho através da melhoria do hardware, através do aumento do 

desempenho dos processadores ou do uso de múltiplos processadores. 

 Estratégia 1 – Reduzir a complexidade dos algoritmos de modelagem 

Reduzir a complexidade de um algoritmo significa, de forma resumida, utilizar propostas 

diferentes fazer a mesma tarefa com operações diferentes e em menor número, ou 

eliminar operações desnecessárias. Esta pode ser uma alternativa bastante poderosa e há 

casos clássicos na literatura de teoria da computação que mostram a sua relevância. 

                                                           
2
 Informação fornecida em reunião bimestral do projeto openModeller, em 2006. 
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Por exemplo, supondo-se o problema de busca por um elemento em uma lista linear (ou 

vetor) com n elementos, um algoritmo trivial que percorra a lista encontrará o elemento 

(ou decidirá que ele não existe) em um número de operações proporcional a O(n), 

enquanto um algoritmo mais inteligente, como o de busca binária (que só pode ser 

utilizada em listas ordenadas), fará isto em um número de operações proporcional apenas 

a O(log2n) (CORMEN et al., 2001). A notação O (CORMEN et al., 2001), muito usada 

em análise de algoritmos, pode ser definida como uma cota assintótica superior, 

considerando a função que contabiliza o número de operações realizadas por um 

algoritmo a partir de uma entrada de tamanho n.  

No entanto, embora a redução da complexidade dos algoritmos seja uma estratégia que 

deve sempre ser utilizada, ela não se aplica a todos os casos. A maioria dos problemas 

computacionais tem um piso (ou limitante inferior) para a sua complexidade
3
 (CORMEN 

et al., 2001) e, quando este piso é atingido, não existe nenhuma alternativa para se 

aumentar de forma significativa o desempenho da solução proposta. Outro problema é 

que alguns algoritmos podem ter que realizar, de fato, um grande número de operações 

para resolver um determinado problema. Isto ocorre com frequência em algoritmos 

investigativos, como no caso de busca de padrões, onde o espaço de busca precisa ser 

varrido de alguma forma. 

Outro ponto a se notar, referente a esta estratégia, é que já existem outros algoritmos 

computacionais com complexidades computacionais melhores do que a do Garp, como o 

Bioclim (NIX, 1986). Este algoritmo realiza a mesma função do Garp, porém como são 

todos algoritmos não-determinísticos, os resultados produzidos não têm a mesma 

qualidade. Portanto, a estratégia de se reduzir a complexidade dos algoritmos só tem 

sentido se os resultados produzidos forem pelo menos tão bons quanto os dos algoritmos 

mais utilizados atualmente pela comunidade, o Garp e o MaxEnt. A simples redução da 

complexidade não tem interesse, em si, para o pesquisador em modelagem de nicho 

ecológico. Sendo assim, esta primeira estratégia deve ser considerada para o 

desenvolvimento de novos métodos de modelagem, mas não oferece muitas opções para a 

melhoria de desempenho dos algoritmos de modelagem existentes.  

 Estratégia 2 – Evoluções em hardware 

                                                           
3
 Note que o piso é uma característica do problema e não da solução adotada (algoritmo escolhido). 
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As máquinas utilizadas para a análise de desempenho do projeto openModeller na Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo são todas de 64 bits, com pelo menos 2.8 GHz, 

dual core e pelo menos 1 Gbyte de RAM. Uma vez que estas máquinas já têm uma boa 

configuração, considerando o estado da arte atual para desktops, as evoluções em 

hardware exigem máquinas mais potentes, com vários processadores, como os 

multiprocessadores e os multicomputadores. 

No caso do projeto openModeller, foi definida a aquisição e utilização de um cluster. A 

Fig. 10 mostra a arquitetura básica de um cluster, que basicamente é um multicomputador 

com memória distribuída, onde cada máquina é um computador com seu próprio 

processador e memória. Os vários processadores permitem a execução de tarefas em 

paralelo, representando uma alternativa para a melhoria do desempenho computacional de 

soluções. 

 

No entanto, a simples adoção de tais máquinas não é suficiente para melhorar o 

desempenho dos algoritmos de modelagem de nicho ecológico. O único ganho possível 

pode ser em função da diferença de configuração entre os desktops e os processadores do 

cluster. Embora permita um maior throughput, isto é, a geração de uma quantidade 

potencialmente maior de modelos no mesmo período de tempo, o simples uso de uma 

máquina com vários processadores não tem impacto na geração de cada modelo 

específico, se cada processador for utilizado individualmente. Um maior throughput é 

uma característica desejável em alguns casos e não deve ser desconsiderada, 

especialmente para pesquisas que envolvem geração de modelos em larga escala para 

propósitos distintos, como é o caso do projeto LifeMapper (STOCKWELL et al., 2006). 

Porém, para se explorar ao máximo as características de paralelismo, é necessário 

construir softwares que sejam capazes de acompanhar os recursos oferecidos pelo 

hardware. Para isso, é necessário que se faça a paralelização dos algoritmos. Para se 

paralelizar algoritmos, é recomendado o uso de modelos de computação paralela 

(VALIANT, 1990). 

Fig. 10 – Cluster com p processadores, cada um com sua própria memória. 
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Dentro do contexto atual dos sistemas de modelagem, um pacote de software que ofereça alto 

desempenho pode ser muito valioso (SANTANA et al., 2008). Em primeiro lugar, durante a 

construção de um modelo de nicho são feitas diversas análises que resultam em refinamentos 

nas hipóteses definidas durante o processo inicial de modelagem. Portanto, a geração de 

vários modelos intermediários pode ser necessária, até que o pesquisador obtenha um modelo 

bom o suficiente para explicar a distribuição da espécie em estudo. Caso a geração de um 

único modelo intermediário leve dias, uma análise completa pode levar meses, 

desestimulando muitos pesquisadores a adotarem a técnica. 

Outro fator a se considerar é que muitos algoritmos são baseados em heurísticas e modelos 

matemáticos não determinísticos, portanto os modelos gerados também não são 

determinísticos. Isto é um indicativo de que, para o pesquisador, pode ser interessante utilizar 

mais de um algoritmo na geração de um modelo, ou fazer mais de uma execução do mesmo 

algoritmo, a fim de poder comparar os resultados e obter melhores modelos. A própria 

investigação a respeito de estratégias para uso dos algoritmos de modelagem, através do 

estabelecimento de parâmetros de aplicação (e.g.: baseados em número de pontos, camadas 

ambientais), pode ser muito enriquecida a partir de um ambiente que permita aos 

pesquisadores realizarem este tipo de experiência em um tempo de execução aceitável. 

Um bom desempenho também pode ajudar na definição dos layers ambientais adequados 

para o nicho ecológico de uma espécie, nos casos em que o pesquisador não sabe ao certo 

quais são os layers ambientais que influem de fato na distribuição da espécie. Uma forma de 

se validar a pertinência é através da geração do modelo com e sem cada layer em questão e 

decidir a partir do resultado. Este é um aspecto particularmente interessante, pois permite ao 

pesquisador aprender sobre a espécie a partir do processo de modelagem, e não apenas 

conhecer a sua distribuição. 

Portanto, um sistema que ofereça alto desempenho permite aos pesquisadores a exploração de 

aspectos investigativos e de experimentação em modelagem, o que até então pode ser 

proibitivo em função do tempo investido em cada iniciativa. 

4.4. AS SOLUÇÕES ADOTADAS PARA COMPUTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO NO 

PROJETO OPENMODELLER  

A partir de um processo de análise realizado pelos membros do LAHPC – Laboratory of 

Architecture and High Performance Computing, da Escola Politécnica da Universidade de 
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São Paulo, optou-se pela aquisição de um cluster com as seguintes características: 1) 

Hardware: 11 nós do tipo 2-Quad Intel Xeon, com 2.0GHz e 8GB de memória RAM, com 8 

processadores cada; Interconexão de rede: Gigabit e Infiniband; Sistema de arquivos local e 

de rede. 2) Software: Sistema operacional: SUSE Linux Enterprise 10, 64 bits, XFS; 

Compiladores: C, C++ and Fortran; MPI: LAM, Voltaire, Intel; Escalonamento de Jobs: 

Condor; Monitor: Ganglia; Servidor: Apache e Tomcat. 

A biblioteca MPI (BURNS; DAOUD; VAIGL, 1994; SQUYRES; LUMSDAINE, 2004), 

Message Passing Interface, é utilizada para a troca de mensagens entre os processadores do 

cluster. O MPI oferece uma interface padrão para comunicação entre os nós de um 

multicomputador com memória distribuída. 

O MPI, assim como outras bibliotecas da mesma natureza (e.g.: PVM – Parallel Virtual 

Machine [http://www.csm.ornl.gov/pvm/]), oferece soluções que simplificam a 

implementação de programas paralelos sem que seja necessário implementar de fato a 

solução para problemas complexos, como sincronização e troca de mensagens entre 

processos. Desta forma, basta inserir as funções disponíveis na biblioteca diretamente no 

código fonte do programa. 

A biblioteca foi criada pelo MPI Forum [www.mpi-forum.org], um grupo aberto 

representando interesses acadêmicos e comerciais. É uma escolha bastante interessante para o 

projeto openModeller, já que o MPI permite escrever programas portáveis e é uma ferramenta 

de software livre, dois requisitos que fazem parte da concepção do projeto openModeller. 

O MPI, através dos integrantes do MPI Forum, especifica os nomes, sequências de chamadas 

e resultados das funções de comunicação, mas cada fornecedor de MPI (MPI provider) é livre 

para definir os detalhes de sua implementação. Para o projeto openModeller, foi adotada a 

implementação conhecida como LAM/MPI [www.lam-mpi.org], versão 7.1.2, que deve rodar 

em um cluster com sistema operacional Linux [http://www.linux.org/]. O LAM/MPI é uma 

implementação open source dos padrões definidos pelo MPI Forum, que é desenvolvida e 

mantida pelo Open Systems Lab da University of Indiana, Estados Unidos.  

Dentro desta biblioteca, grupos de rotinas foram construídos para enviar e receber mensagens 

entre pares ou grupos de processadores de um cluster. A comunicação entre pares é 

normalmente conhecida como ponto-a-ponto, enquanto a comunicação entre grupos com 

mais do que dois processadores é normalmente conhecida como comunicação coletiva. O 
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MPI pode ser usado também para implementar barreiras e outros mecanismos de 

sincronização. 

O LAM/MPI oferece suporte às linguagens C, C++ e Fortran. O projeto openModeller está 

sendo desenvolvido em C++, portanto também neste aspecto a adoção do LAM/MPI está 

adequada. 

Entre as vantagens do uso do MPI, podemos destacar: 1) Ambiente eficiente para a 

construção de programas paralelos; 2) Conjunto de funcionalidades para tratar tipos de 

comunicação diferentes, incluindo comunicação coletiva, com ou sem sincronismo; 3) 

Possibilidade de criar diferentes topologias e tipos de dados; e 4) Suporte para arquiteturas 

heterogêneas. 

4.5. ALGORITMOS E MODELOS DE COMPUTAÇÃO PARALELA 

A construção de soluções específicas, que sejam capazes de explorar ao máximo a capacidade 

e os recursos disponíveis em uma máquina paralela, é necessária para acabar com o chamado 

gargalo de software, ou software bottleneck, no original em inglês (VALIANT, 1990). Isto 

requer que sejam construídos algoritmos paralelos baseados em um modelo computacional 

adequado à arquitetura do hardware disponível.  

Para o projeto de algoritmos paralelos eficientes, um paradigma de software adequado deve 

ser adotado (VALIANT, 1990), da mesma forma que o modelo de von Neumann é utilizado 

para o projeto de algoritmos sequenciais eficientes (CORMEN et al., 2001). 

No caso de clusters, uma abordagem possível para a definição de um modelo de computação 

é a seguinte: os dados são distribuídos entre os processadores e cada algoritmo é formado por 

uma sequência de superpassos, onde cada superpasso é constituído por uma rodada de 

computação local seguida por uma rodada de comunicação (VALIANT, 1990). A Fig. 11 

mostra o esquema geral de um superpasso. Para a computação local, deve-se utilizar o melhor 

Fig. 11 – Superpasso: rodada de computação local seguido por rodada de comunicação 
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algoritmo sequencial disponível e, na rodada de comunicação, cada nó pode enviar e receber 

mensagens de todos os demais. Após a comunicação, os resultados obtidos por cada nó do 

cluster são combinados e um novo superpasso deve ser executado.  

Desta forma, o comportamento de um algoritmo paralelo neste modelo é compatível com o 

que mostra a Fig. 12. Nesta figura, cada retângulo vertical representa um processador e cada 

retângulo horizontal (contido em um retângulo vertical com o rótulo Step i, 1 ≤ i ≤ N) 

representa uma etapa do algoritmo – no caso, a rodada de computação local. Todos os 

processadores executam em paralelo uma rodada de computação local e, ao final desta, os 

resultados produzidos são enviados aos outros processadores, em uma rodada de 

comunicação. Cada processador, ao receber uma mensagem, faz a combinação dos 

resultados, completando o superpasso, e reinicia um novo superpasso executando uma nova 

etapa de computação local. Não existe restrição em relação à quantidade de processadores 

envolvidos na rodada de comunicação. 

Este modelo foi originalmente proposto por VALIANT (1990) e foi chamado de modelo 

BSP, Bulk Synchronous Parallel. Para um bom desempenho, a razão entre a velocidade da 

rodada de computação local e a largura da banda de comunicação deve ser baixa e fixa, 

mesmo para máquinas com um grande número de processadores, o que fortalece a hipótese 

de se utilizar superpassos, ao invés de passagem de mensagem de forma individual ou 

aleatória. Uma alternativa para se fazer a implementação desta forma é incorporar barreiras 

de sincronização ao programa.  

Partindo do modelo BSP, Dehne; Fabri e Rau-Chaplin (1996) acrescentaram ao modelo os 

requisitos de granularidade grossa para a troca de mensagens e para as memórias disponíveis 

Fig. 12 – Algoritmo paralelo: em cada etapa de computação local, são combinados os resultados 

obtidos nas etapas de computação local anteriores 
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em cada um dos nós de um cluster, a fim de minimizar a passagem de mensagens, que em 

geral é o gargalo de desempenho em algoritmos paralelos. Com isto, foi proposto o modelo 

CGM – Coarse-Grained Multicomputer model (DEHNE; FABRI; RAU-CHAPLIN, 1996; 

DEHNE, 1999; DEHNE, 2006) para o projeto de algoritmos paralelos para clusters. 

Utilizando o modelo CGM, é possível avaliar a complexidade dos algoritmos paralelos, 

considerando algoritmos mais eficientes aqueles que apresentam o menor número de 

superpassos. O desempenho está diretamente relacionado ao tempo gasto nas rodadas de 

comunicação local acrescido do tempo gasto na comunicação. Portanto, mesmo que 

conceitualmente a comunicação possa ser do tipo todos-para-todos, ou broadcast, e 

envolvendo todos os nós de um cluster, naturalmente ela deve ser minimizada para se obter 

um melhor desempenho final. 

Idealmente, para um algoritmo O(n), considerando uma entrada de tamanho n e supondo a 

existência de p processadores, a computação local seria O(n/p), supondo uma distribuição de 

tarefas justa. Além disso, é preciso contabilizar o overhead de comunicação, que representa a 

inevitável perda de tempo com a comunicação. É possível utilizar medidas de desempenho 

padrão, como o speed up (medida de quanto um algoritmo paralelo é melhor do que um 

sequencial), por exemplo, para decidir se um determinado algoritmo paralelo deve ou não ser 

utilizado. 

O modelo CGM foi utilizado com sucesso para o projeto de algoritmos paralelos para 

resolver diversos outros problemas computacionais teóricos e práticos (DEHNE, 2006, 

DEHNE, 1999), em diversas áreas do conhecimento, como teoria dos grafos (CHAN; 

DEHNE; TAYLOR, 2005; DEHNE, 2006), geometria computacional (DEHNE; FABRI; 

RAU-CHAPLIN, 1996), problemas de ordenação (SANTANA, 1997) e bioinformática, 

incluindo análise de DNA e sequenciamento de proteínas (PITRE et al. 2006).  

4.6. ALGORITMOS ADAPTATIVOS 

O termo adaptatividade pode ser definido como a capacidade que um sistema tem para 

modificar o seu comportamento de forma espontânea, em resposta apenas ao seu histórico de 

operação e aos dados de entrada, sem interferência de agentes externos (NETO, 2001). O 

foco principal do estudo da tecnologia adaptativa é a resolução de problemas práticos através 

da aplicação de modelos baseados em dispositivos adaptativos (NETO, 2001). 
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Nestes dispositivos, um conjunto finito de regras pode ser representado através de uma 

coleção de condições que testam a situação atual do dispositivo e, quando aplicável, levam o 

dispositivo para uma próxima situação. Quando uma única regra é aderente à situação atual 

do dispositivo, a próxima situação é determinada pela regra em questão. Em situações em que 

mais de uma regra adere ao estado corrente do dispositivo, as possíveis situações são tratadas 

em paralelo e o dispositivo deve exibir uma operação não-determinística. No caso de 

nenhuma regra ser aderente à situação corrente, a operação do dispositivo pode ser 

descontinuada. Os formalismos subjacentes dos dispositivos adaptativos podem ser 

classificados de acordo com diversas categorias, conforme sua forma de operação. Os 

principais são: 

 Dispositivos de reconhecimento: pertencem à classe dos autômatos e são baseados na 

sucessão de mudanças de estados; 

 Dispositivos de geração de classes das gramáticas: são baseados na aplicação 

sucessiva de regras de substituição; 

 Dispositivos para a representação de sistemas assíncronos: incorporam mecanismos 

responsáveis pela representação de fenômenos de sincronização; 

 Dispositivos estocásticos: incluem dispositivos semelhantes às cadeias de Markov e 

são capazes de representar fenômenos de caráter aleatório; 

 Dispositivos de processamento: incluem dispositivos tais como as linguagens de 

programação adaptativas, que permitem descrever a lógica de programas com código 

automodificável; 

 Dispositivos de auxílio à tomada de decisões: são representados principalmente pelas 

tabelas de decisão e pelas árvores de decisão, e permitem implementar a tomada de 

decisão como parte do algoritmo.  

Os dispositivos de tomada de decisão, em especial as tabelas de decisão adaptativas, 

permitem a construção de um ferramental adaptativo que pode ser aplicado aos algoritmos de 

modelagem de nicho. Portanto, esta será a estrutura utilizada para o projeto de algoritmos 

adaptativos neste trabalho. Os demais podem ser úteis para o projeto de novos algoritmos 

baseados em novas heurísticas, porém muitos deles estão voltados para linguagens formais e 

autômatos e pode ser necessário redefinir o conceito de algoritmo de modelagem para utilizá-

los.  

Uma tabela de decisão convencional (POLLACK; HICKS; HARRISON, 1971) é composta 
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por colunas que representam conjuntos de regras associadas a condições e ações. Uma tabela 

de decisão convencional é mostrada na Tabela 1. A primeira coluna, partindo da primeira 

linha da tabela, representa um conjunto de condições e, a seguir, encontra-se um conjunto de 

ações. A tabela de decisão opera verificando as condições de acordo com os valores definidos 

nas colunas de regras. Quando a condição é satisfeita de acordo com uma determinada regra, 

essa regra é considerada válida e todas as ações a ela associadas são executadas.  

Uma versão adaptativa de uma tabela de decisão convencional pode ser obtida adicionando-

se um número de linhas a ela onde são incluídas as funções adaptativas. Além disso, a cada 

coluna que representa uma regra simples, deve ser adicionada uma chamada para uma função 

adaptativa associada à execução de uma regra em particular. Com isso, sempre que uma regra 

é aplicada, uma função adaptativa é invocada, permitindo mudanças no conjunto de regras. 

A estrutura geral de uma tabela de decisão adaptativa é apresentada na Tabela 2, baseada no 

formato descrito em Neto (2001) e na tabela de decisão convencional (HUGHES et al., 1970; 

MYERS, 1972). Pode-se observar o acréscimo de linhas e colunas para as funções e ações 

adaptativas. Na Tabela 2, a tabela de decisão adaptativa é definida como um dispositivo 

guiado por regras, onde ações adaptativas permitem mudanças no conjunto de regras da 

tabela de forma dinâmica Neto (2001). A possibilidade de mudanças no conjunto de regras é 

o que caracteriza a adaptatividade do dispositivo.  

Na execução de uma condição em uma Tabela de Decisão Adaptativa, primeiramente são 

verificadas as regras não-adaptativas e, se uma única delas se aplica, as ações 

correspondentes são executadas. Caso mais de uma regra não-adaptativa satisfaça a condição, 

as ações correspondentes às mesmas devem ser aplicadas em paralelo, como previamente 

definido para tabelas de decisão convencionais. Porém, se nenhuma regra satisfizer a 

condição, trata-se de uma condição não prevista e, no caso de uma tabela de decisão 

Tabela 1 – Tabela de decisão convencional. 

Linhas para 

as condições 

Linhas para 

as ações 
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convencional, não haveria como prosseguir. Porém, na solução adaptativa deve-se verificar, 

nesse caso, se uma regra adaptativa se aplica, para que ações adaptativas sejam executadas e 

o conjunto de regras não-adaptativas seja alterado. Isto faz com que o comportamento do 

sistema se modifique e, uma vez aplicada à regra, utiliza-se novamente a tabela de decisão 

adaptativa em sua configuração resultante. 

4.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

Este capítulo apresentou os conceitos relativos aos algoritmos computacionais necessários 

para o desenvolvimento deste trabalho. O capítulo iniciou-se com a apresentação de 

algoritmos genéticos e, em seguida, foi definido o algoritmo Garp, um dos mais utilizados 

para modelagem de nicho ecológico e o algoritmo a partir do qual duas linhas de pesquisa 

foram abordadas neste trabalho, em algoritmos paralelos e adaptativos. 

Em seguida, foram apresentados conceitos de computação de alto desempenho, com destaque 

para estratégias relacionadas à melhoria de desempenho de algoritmos e aos modelos de 

computação paralela. Também foram apresentadas as definições em computação de alto 

desempenho feitas dentro do contexto do projeto openModeller, que foram adotadas para o 

desenvolvimento de soluções dentro da proposta de infraestrutura que é o objetivo deste 

trabalho. 

Em termos de algoritmos adaptativos, foram mostrados os diversos dispositivos adaptativos 

existentes e foram apresentados os principais conceitos para os dispositivos de tomada de 

decisão, que foram escolhidos para este trabalho. 

Tabela 2 – Tabela de decisão adaptativa. 

Linhas para as 

condições 

Linhas para as 

ações 

Linhas para as 

funções 

adaptativas 
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5. SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 

Para se validar a integração de serviços fornecidos por outros provedores com a infraestrutura 

de serviços para a modelagem de nicho ecológico, optou-se por realizar a integração com 

serviços de SIG, em função da necessidade do tratamento de mapas. Esta funcionalidade 

ainda é incipiente nos sistemas disponíveis para a modelagem de nicho ecológico, que apenas 

geram mapas para visualização ou para tratamento por pacotes de SIG. 

5.1. CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICOS 

A habilidade de tratar mapas e dados de georreferenciamento e coordenadas geográficas são 

requisitos da modelagem de nicho ecológico, necessários tanto para a entrada de dados 

quanto para a projeção de modelos.  

Um Sistema de Informação Geográfica (GETIS, 2008), SIG (ou GIS, Geographic 

Information System, no original em inglês), integra dados, software e hardware para 

gerenciar, capturar, analisar e exibir todas as formas de informação geograficamente 

referenciadas. Com um SIG, é possível visualizar, questionar, entender e interpretar dados na 

forma de mapas e relatórios, de forma que os dados podem ser compreendidos e 

compartilhados mais facilmente. 

Considerando as funcionalidades oferecidas pelos SIG, sua adoção é altamente recomendada 

para sistemas de modelagem de nicho ecológico. Também é recomendada a adoção de 

padrões para SIG definidos pelo W3C, no caso o Open Geospatial Consortium Inc., OGC, 

para permitir a interoperabilidade, outro requisito altamente desejável destes sistemas, através 

do desenvolvimento de soluções baseadas em serviços.  

O OGC definiu um conjunto de serviços para as principais funcionalidades de SIG, a saber: 

1) OCG Web Services, OWS; 2) Geography Markup Language, GML; 3) Outros padrões 

W3C, tais como Scalable Vector Graphics, SVG, para tratamento de imagens XML 

[http://www.w3schools.com/xml/default.asp].  

Os dados de biodiversidade (CHAPMAN; MUÑOZ; KOCH, 2005) podem ser obtidos e 

referenciados como pontos individuais no espaço geográfico, como no caso de espécies 

individuais, ou se transformarem em informações categorizadas, layers, tais como as que são 

usadas para produzir mapas de recursos naturais, como os de tipos de solo, categorias de 

vegetação e clima, por exemplo.  
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Georreferenciamento (CHAPMAN; MUÑOZ; KOCH, 2005) equivale a posicionar algo sobre 

o planeta Terra. Sistemas de Coordenadas Geográficas, SCG (ou GCS, Geographic 

Coordinate System, no original em inglês) definem como os dados espaciais 

georreferenciados são relacionados com localizações reais na superfície da Terra. Como o 

planeta tem uma superfície irregular, ele é definido matematicamente como um elipsóide de 

revolução, usando SCG para localizar os pontos usando latitude e longitude. Contudo, 

latitude e longitude são coordenadas esféricas que precisam ser projetadas sobre o elipsóide. 

O conceito de datum foi criado para referenciar posições do SCG na esfera do elipsóide de 

revolução. Portanto, para definir um sistema de coordenadas, é necessário conhecer o 

elipsóide de revolução, o datum, o raio do esferóide do SCG e o meridiano de origem, 

usualmente Greenwich. Como exemplos de elipsóides de revolução, pode-se citar: Intl – 

International 1909, WGS84 – World Geodetic System 1984 e Evrst69 – Everest 1969 e, 

como exemplos de datum, pode-se citar: WGS84 – World Geodetic System 1984, NAD83 – 

North American Datum 1983, e SAD69 – South American Datum 1969 (CHAPMAN; 

MUÑOZ; KOCH, 2005).  

A projeção também pode ser influenciada pela forma como os mapas são georreferenciados, 

desde que a Terra é aproximadamente uma esfera tridimensional que é usualmente projetada 

em uma superfície bidimensional ou plana. Dentre as projeções mais conhecidas estão as 

coordenadas geográficas. Portanto, o georreferenciamento pode levar a uma série de 

transformações de sistemas de coordenadas a fim de adequar os dados, especialmente quando 

se trabalha em grandes áreas ou quando se usa dados de diferentes provedores. 

Feature é uma abstração de um fenômeno do mundo real e Coverage é uma feature que 

associa posições dentro de um espaço limitado com valores de atributos, chamados de range 

(PERCIVALL, 2008). KML, ou Keyhole Markup Language, é uma linguagem baseada em 

XML que, entre outros, é usada pelo Google Earth [http://earth.google.com/] e aceita pela 

OGC.  

Os layers precisam ser compostos por elementos compatíveis. As informações geográficas 

(CHAPMAN; MUÑOZ; KOCH, 2005) podem estar em dois tipos de layers: vetores e raster. 

Arquivos vetoriais, como os shape files, são descritos pelos componentes geométricos, tais 

como pontos, linhas e polígonos.  Pontos são pares de coordenadas georeferenciadas, latitude 

e longitude, com atributos opcionais. Linhas são conjuntos de segmentos lineares conectados 

uns aos outros, com pares de coordenadas georeferenciadas para representar o seu começo e o 
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seu fim, com atributos opcionais. Polígonos são pontos georreferenciados ordenados, com o 

primeiro e o último pontos são coincidentes em polígonos fechados e definidos, onde os 

pontos são chamados de vértices; estes polígonos delimitam regiões geográficas, com 

atributos opcionais.  

Apesar das diferenças entre os formatos dos arquivos vetoriais, eles têm muita informação em 

comum (CHAPMAN; MUÑOZ; KOCH, 2005): número de células (linhas e colunas) e 

dimensão de cada célula, tamanho da região, sistema de georreferenciamento, projeção e 

unidade de conteúdo. Exemplos de estruturas de dados vetoriais (CHAPMAN; MUÑOZ; 

KOCH, 2005) são arquivos ESRI Shapefile (.shp) e SVG (.svg).  

Uma célula representa uma região retangular. Um grid (CHAPMAN; MUÑOZ; KOCH, 

2005) é uma matriz georreferenciada de células, normalmente representadas por uma região 

retangular, usada para representar fenômenos que variam sobre a região geográfica, como o 

tipo de solo e a temperatura; quatro pontos georreferenciados são suficientes para representar 

uma célula e o mesmo vale para um grid retangular. Em arquivos do tipo raster, um grid 

quadrado armazena todas as informações disponíveis sobre cada quadrado. 

Um arquivo raster (CHAPMAN; MUÑOZ; KOCH, 2005) armazena todas as informações 

disponíveis para um grid, tais como Erdas Imagine (.img) and GeoTIFF(.tiff). TIFF, Tagged 

Image File Format, é um formato de arquivo aplicado para armazenar imagens, enquanto 

GeoTIFF, Geographic Tagged Image File Format, é um padrão de metadados, de domínio 

público, que permite encapsular informações de georreferenciamento em arquivos TIFF.  

SLD, Styled Layer Description, é um esquema XML especificado pela OGC para descrever a 

aparência de um mapa através da descrição da renderização de um vetor ou arquivo raster. 

Por exemplo, um SLD pode instruir um serviço de mapas sobre como renderizar um layer 

específico. Cada célula no grid armazena um valor associado com o fenômeno que ele 

representa e pode ser necessário discretizar valores contínuos para obter informações que 

podem ser armazenadas em um grid. Se o usuário quer trocar dados entre aplicações 

diferentes, é preciso estar preparado para realizar todas as conversões necessárias. 

5.2. PADRÕES PARA SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICOS 

O OGC definiu o modelo de referência OGC, OGC Reference Model 

[http://www.opengeospatial.org/standards/orm] ou ORM. O ORM fornece uma visão geral 
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dos padrões OGC, estabelece conceitos sobre informações geoespaciais e é um recurso útil 

para definir arquiteturas para aplicações específicas (PERCIVALL et al., 2008).  

No ORM, um serviço é definido pela funcionalidade que é fornecida por uma entidade 

através de suas interfaces. Uma interface é um conjunto de operações especificadas para 

descrever o comportamento de uma entidade. Uma operação é uma especificação de uma 

rotina que pode ser chamada a partir de um nome e de uma lista de parâmetros. Para estar de 

acordo com os padrões definidos no ORM para soluções baseadas em serviços, os serviços do 

OGC devem ser web services. 

Os web Services do OGC (PERCIVALL et al., 2008) aplicam os seguintes padrões: 1) World 

Wide Web, WWW (HTTP); 2) Uniform Resource Locators, URL; 3) Multipurpose Internet 

Mail Extensions, MIME; 4) Extensible Markup Language, XML; and 5) Web Services 

Description Language, WSDL. Todos estes padrões são básicos e definidos pelo W3C 

[http://www.w3.org/]. 

Os principais serviços definidos pelo OGC (PERCIVALL et al., 2008) são o Web Map 

Service, WMS, o Web Feature Service, WFS, e o Web Coverage Service, WCS. Um catálogo 

chamado Catalogue Service for the Web, CSW, também foi definido e nele ficam 

armazenadas as especificações dos serviços e as interfaces para descobrir, analisar e procurar 

metadados sobre os dados e os serviços. 

O WMS oferece três operações: GetCapabilities, GetMap e GetFeatureInfo. Estas operações 

suportam a criação e a exibição de mapas, que podem ser obtidos a partir de provedores 

remotos e heterogêneos. 

O WFS permite a recuperação e a atualização de dados geoespaciais codificados em 

Geography Markup Language, GML, para realizar operações de acesso e manipulação dos 

dados em features geográficas, portanto permite a um usuário ou serviço combinar, utilizar e 

gerenciadas dados geográficos obtidos a partir de provedores remotos e heterogêneos.  

O WCS permite acessar partes de um grid coverage, ou seja, um arquivo do tipo raster. Os 

dados estão usualmente armazenados em um grid e codificados de acordo com uma imagem 

em formato binário. A saída do serviço inclui metadados da coverage. 

Com a adoção destes serviços, a infraestrutura para modelagem de nicho ecológico pode se 
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desvincular do uso de pacotes de software específicos, que em caso contrário seriam 

necessários para os especialistas em modelagem analisarem seus modelos. Como efeitos 

colaterais positivos, outros aspectos da infraestrutura podem ser melhorados a partir da 

integração com serviços de SIG. Os principais são: 1) Os pacotes de software disponíveis 

para modelagem de nicho ecológico podem exigir a transmissão de grandes arquivos de 

dados, com mapas e imagens, que poderão ser substituídos por arquivos XML, usualmente 

menores; 2) Aumento na interoperabilidade da solução a partir da adoção de padrões, o que 

ainda não acontece na pesquisa em modelagem de nicho ecológico; e 3) A proposta de 

infraestrutura permitirá a integração de novos parceiros em áreas de pesquisa correlatas, 

provendo ou utilizando serviços. Esta integração também pode ser aplicada em problemas 

similares. 

5.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

Este capítulo apresentou os principais conceitos a respeito de SIG, a fim de mostrar a 

importância destes sistemas para o tratamento de dados georreferenciados. 

O capitulo apresentou também os padrões para serviços definidos pelo Open Geospatial 

Consortium Inc., OGC, para o uso de serviços de georreferenciamento. 

  



69 

 

6. UMA INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS PARA A MODELAGEM DE 

NICHO ECOLÓGICO 

A abordagem para se definir a infraestrutura de serviços para a modelagem de nicho 

ecológico foi inicialmente construir uma arquitetura de referência, baseada em um processo 

de referência. Esta arquitetura de referência foi depois detalhada em uma arquitetura de 

software que fundamentou a implementação da infraestrutura. Este capítulo apresenta a 

formalização do processo de modelagem e a construção da arquitetura de software para a 

infraestrutura de serviços para a modelagem de nicho ecológico, baseado nos conceitos e 

modelos de referência apresentados no capítulo 3, identificando também as ferramentas 

utilizadas para a sua implementação. 

6.1. UMA FORMALIZAÇÃO PARA O PROCESSO DE MODELAGEM DE NICHO ECOLÓGICO  

Esta seção apresenta a formalização do processo, um experimento para validá-lo e os desafios 

identificados para o desenvolvimento da técnica de modelagem de nicho ecológico.  

6.1.1. O PROCESSO DE MODELAGEM DE NICHO ECOLÓGICO 

Para desenhar o processo de referência de negócios para a modelagem de nicho ecológico, 

especialistas em modelagem de nicho ecológico foram entrevistados e testes usando o 

openModeller foram realizados. A proposta foi extrair o conhecimento dos especialistas a fim 

de entender suas necessidades e dificuldades, a sequência de etapas que eles usualmente 

realizavam e os caminhos alternativos. Inicialmente, foram realizadas entrevistas informais 

onde o processo de modelagem foi discutido e experimentos de modelagem foram realizados 

sob sua supervisão. Seguindo as recomendações UML para a identificação de requisitos 

(BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON, 1999), diagramas de casos de uso foram construídos 

e apresentados em Santana et al. (2006). Essas atividades formaram a base necessária para a 

formalização do processo, que posteriormente foram apresentados aos especialistas e 

publicados em Santana et al. (2008). O processo oferece uma visão detalhada da modelagem 

de nicho ecológico, uma vez que foram considerados diferentes aspectos em sua 

formalização. Ele precisa ser considerado na definição de uma arquitetura de software, a fim 

de permitir a busca por alternativas adequadas para implementar cada característica. 

A Fig. 13 mostra o processo de referência de negócios para a modelagem de nicho ecológico 

(SANTANA et al., 2008). A parte marcada com fundo cinza refere-se às características que 

uma infraestrutura abrangente para o problema deveria prover. Este processo é representado 
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por uma sequência lógica de etapas, onde cada etapa apresenta uma ou mais atividades a 

serem realizadas. Ferramentas de suporte e comentários, exemplos, questões, opções e dicas 

Fig. 13 – Processo de referência para a modelagem de nicho ecológico. 
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foram incluídas, quando aplicável. A proposta da notação adotada é descrever o processo 

com o nível de detalhes necessário. Na descrição do processo, informações e dicas para o uso 

do openModeller são fornecidos, quando alguma funcionalidade está disponível neste pacote 

de software.  

 Etapa 1 – Definição do problema: consiste em definir o experimento de modelagem, o 

que inclui especificar as questões que o modelo deve responder, as espécies 

selecionadas, os layers ambientais, a área a ser estudada e a resolução geográfica a ser 

adotada para o modelo. O modelo de nicho ecológico deve ajudar a entender a 

situação ambiental, indicando respostas possíveis caminhos para se resolver o 

problema. 

O pesquisador precisa posicionar a área de estudo, considerando a qualidade da 

informação sobre a espécie a ser modelada e os objetivos da modelagem. Esta região 

pode ser imaginada como uma matriz bidimensional de células de tamanho específico. 

Portanto, a definição do tamanho de cada célula, conhecida como resolução, é 

obrigatória. Decisões sobre a resolução a ser usada estão diretamente relacionadas 

com a qualidade dos pontos de ocorrência ou ausência disponíveis sobre as espécies. 

Por exemplo, é preciso saber se o georreferenciamento disponível está relacionado a 

um ponto, área, localidade ou país, o tamanho da área selecionada, a resolução dos 

layers ambientais disponíveis, expectativa de tempo que um modelo deve levar para 

ser gerado e as questões que devem ser respondidas pelo modelo. Resolução 

menorespodem resultar em modelos mais adequados para o estudo de grandes áreas e 

questões mais gerais sobre a distribuição das espécies. Resoluções maiores fornecem 

modelos que são mais adequados para tratar problemas localizados em pequenas 

áreas. Como os algoritmos trabalham a partir da verificação de células da região de 

estudo, resoluções maiores implicam em menor número de modelos gerados por 

unidade de tempo. Contudo, se a resolução não for grande o suficiente, o resultado 

pode ser a falta de acurácia no modelo gerado. 

 Etapa 2 – Tratamento dos pontos de espécies: consiste em preparar os pontos de 

espécies para o processo de modelagem. Alguns problemas normalmente aparecem 

nesta etapa, como erros de digitalização nos dados, pontos fora dos limites da região e 

pontos com valores absurdos. Portanto, as ferramentas de georreferenciamento podem 

ser aplicadas para posicionar os pontos de ocorrência ou ausência no espaço 
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geográfico. Os pontos de presença e ausência precisam estar em coordenadas 

georreferenciadas. A qualidade, quantidade e distribuição destes pontos têm aplicação 

direta na acurácia do modelo de nicho ecológico. 

Se o pesquisador não dispõe desses dados bióticos, uma alternativa é acessar web sites 

onde os dados de coleções biológicas estão disponíveis, tais como o GBIF, Global 

Biodiversity Information Facility [http://www.gbif.org/] e o SpeciesLink 

[http://splink.cria.org.br/]. Uma vez que o dado seja encontrado, é preciso tratá-lo, 

utilizando algum pacote de software para fazê-lo. Pequenas inacurácias nos pontos de 

espécies podem ser minimizadas utilizando algumas ferramentas específicas, como as 

oferecidas pelo SpeciesLink, que são: 1) Limpeza de dados (ou data cleaning) para 

facilitar a detecção de possíveis erros de digitalização; 2) Geoloc para georreferenciar 

bases de dados com descrições de localidades; 3) Info X Y para obter informações de 

localidade usando coordenadas geograficas; 4) Spoutlier para detectar pontos fora da 

área considerando sua latitude e longitude; e 5) Converter para converter tipos 

diferentes de representações de coordenadas geográficas e de datum. 

O openModeller desktop oferece uma ferramenta de busca por localidade, para 

procurar dados bióticos usando plug-ins do GBIF e do SpeciesLink. Dados de 

espécies (nome, longitude e latitude) podem ser passados ao openModeller na forma 

de um arquivo texto, separados pelo caracter <tab>.  

 Step 3 – Tratamento dos dados ambientais: consiste da identificação, aquisição e 

conversão, se necessário, dos dados ambientais para a geração de um modelo de nicho 

ecológico. Os dados normalmente são formatados como raster layers. Por exemplo, 

os dados podem ser um conjunto de layers para clima, topografia e vegetação.  

A preparação dos dados ambientais é uma das tarefas que mais consomem tempo e 

recursos computacionais em modelagem de nicho ecológico ( CHAPMAN; MUÑOZ; 

KOCH, 2005). Os dados ambientais estão usualmente em formatos, sistemas de 

coordenadas, projeções e resoluções diferentes, exigindo um trabalho prévio ao seu 

uso, a fim de torná-los compatíveis. O objetivo é colocá-los no mesmo formato e 

usando os mesmos metadados. Em geral, esta tarefa de compatibilização demanda um 

grande esforço mecânico, envolvendo SIG e diferentes pacotes de software para sua 

realização. 
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Muitos dos problemas relacionados ao formato e à resolução foram resolvidos pelo 

openModeller através da integração da biblioteca GDAL [http://www.gdal.org/] ao 

seu código fonte. Desta forma, o openModeller pode realizar de forma automática os 

mesmos recursos de conversão de dados que são oferecidos por esta biblioteca. O 

fator complicador é que é necessário atualizar as versões da biblioteca GDAL em 

conjunto com as do openModeller, o que resulta em trabalho de gerenciamento da 

configuração deste pacote de software. 

 Etapa 4 – Análise da viabilidade dos dados: trata da análise dos dados obtidos nas 

etapas prévias, a fim de avaliar se os dados e definições resultantes das três etapas 

anteriores permitem ao pesquisador prosseguir com o processo de modelagem e obter 

um modelo acurado.  

As decisões tomadas podem afetar as etapas posteriores. No que segue, são 

apresentados exemplos de possíveis questionamentos com as devidas justificativas. 

Uma possível questão a ser levantada é se a resolução dos dados bióticos e abióticos 

disponíveis está compatível com as questões que devem ser respondidadas pelo 

modelo. Outra questão é decidir se é possível, com os dados disponíveis, adotar a 

resolução que seria necessária para a geração do modelo. Estas questões consideram 

os dados disponíveis, as características das espécies e as questões feitas na etapa 1, 

que devem ser respondidas pelos modelos de nicho ecológico. 

É preciso também decidir quais layers devem de fato ser considerados para a geração 

do modelo. Considerando o cenário completo do problema, alguns layers podem estar 

faltando, outros podem não ter utilidade e outros podem até estar compromentendo a 

acurácia do processo de modelagem.  

A complexidade envolvida na resposta às perguntas aqui formuladas e outras de 

mesma natureza precisa ser profundamente estudada e métodos de pré-análise 

precisam ser propostos para permitir respostas mais precisas para esta análise de 

viabilidade. 

 Etapa 5 – Escolha do(s) algoritmo(s): consiste em selecionar os algoritmos para a 

geração dos modelos de nicho ecológico.  
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Algoritmos diferentes têm parâmetros e requisitos diferentes, e os dados disponíveis 

podem ser mais adequados a geração de um modelo usando um algoritmo e não outro. 

Além disso, aplicações diferentes da modelagem possuem desafios diferentes para os 

algoritmos de modelagem (PETERSON et al., 2007b).  

Basicamente, um algoritmo de modelagem representa a implementação de um método 

matemático para analisar os dados e obter um modelo de nicho ecológico. Na 

essência, esses algoritmos extrapolam associações entre os pontos de ocorrência das 

espécies (e também de ausência em alguns casos) e os layers de dados ambientais, a 

fim de identificar áreas em que a presença de uma espécie pode ser prevista. Esta é a 

chamada abordagem correlativa para a modelagem de nicho ecológico (SOBERON; 

PETERSON, 2005).  

Além do Garp na implementação do DesktopGarp, disponível no próprio 

DesktopGarp e no openModeller, do MaxEnt, disponível no pacote de software de 

mesmo nome, o openModeller disponibiliza ainda os seguintes algoritmos: 1) 

DistanceToAverage (MUNÕZ, 2004a); 2) MinimumDistance (MUNÕZ, 2004b); 3) 

EnvironmentalDistance [http://openmodeller.sourceforge.net]; 4) Bioclim (NIX, 

1986); 5) ClimateSpaceModel (SUTTON; GIOVANNI, 2004); 6) Uma outra 

implementação do Garp - Genetic Algorithm for Rule-set Production (STOCKWELL; 

PETERS, 1999; STOCKWELL; NOBLE, 1992); 7) GarpBestSubsets - Genetic 

Algorithm for Rule-set Production with Best Subsets Procedure (ANDERSON et al., 

2003), tanto para a implementação usada no DesktopGarp quanto para a 

implementação feita pelo próprio openModeller; e 8) SupportVectorMachine - SVM 

(GIOVANNI; LORENA, 2007). 

 Etapa 6 – Definição dos parâmetros: uma vez que um algoritmo é escolhido, é 

necessário definir os parâmetros para sua execução.  

Normalmente, parâmetros são valores numéricos passados aos algoritmos como dados 

de entrada, com o objetivo de controlar determinados aspectos do seu funcionamento. 

Cada algoritmo tem os seus próprios parâmetros e não é possível generalizar a sua 

aplicação, motivo pelo qual eles merecem um tratamento em separado. Uma escolha 

errada de parâmetros pode resultar em um modelo completamente diferente do que 

deveria, portanto se recomenda fortemente a compreensão do significado de cada 

http://openmodeller.sourceforge.net/index.php?option=content&task=view&id=14&Itemid=39
http://openmodeller.sourceforge.net/index.php?option=content&task=view&id=13&Itemid=39
http://openmodeller.sourceforge.net/index.php?option=content&task=view&id=12&Itemid=39
http://openmodeller.sourceforge.net/index.php?option=content&task=view&id=7&Itemid=39
http://openmodeller.sourceforge.net/index.php?option=content&task=view&id=11&Itemid=39
http://openmodeller.sourceforge.net/index.php?option=content&task=view&id=21&Itemid=39
http://openmodeller.sourceforge.net/index.php?option=content&task=view&id=21&Itemid=39
http://openmodeller.sourceforge.net/index.php?option=content&task=view&id=21&Itemid=39
http://openmodeller.sourceforge.net/index.php?option=content&task=view&id=21&Itemid=39
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parâmetro antes do uso de um algoritmo de modelagem de nicho ecológico. 

O openModeller sugere valores padrão para os parâmetros de todos os algoritmos, 

baseados na literatura e no conhecimento de seus analistas. Para um iniciante, utilizar 

tais valores representa um bom ponto de partida para gerar um modelo, mas a 

realização de refinamentos nos valores dos parâmetros pode ser necessária para 

ajustar os modelos. Ao se alterar os parâmetros, deve-se regerar o modelo e comparar 

os resultados para buscar uma solução mais adequada. 

 Etapa 7 – Geração do(s) Modelo(s): nesta etapa, o pacote de software deve executar o 

experimento como especificado nas etapas anteriores e produzir um modelo.  

O openModeller é capaz de gerar vários modelos nesta etapa usando algoritmos 

diferentes e/ou usando o mesmo algoritmo com parâmetros diferentes, dentro de um 

mesmo experimento.  

Após a geração de um modelo, o mesmo deve ser projetado sobre a área de estudo. 

Em geral, é necessário identificar os layers ambientais e a área de projeção, que pode 

ser diferente da utlizada para a geração do modelo. O DesktopGarp e o openModeller 

permitem a geração de várias projeções a partir de um mesmo modelo de nicho 

ecológico. 

 Etapa 8 – Pós-análise automática: consiste da avaliação do modelo, a fim de avaliar se 

ele está adequado para a espécie em estudo. Medidas estatísticas podem ser calculadas 

a fim de obter indicações sobre a acurácia de um modelo. Por exemplo, podem ser 

usados pontos de presença e de ausência que não foram aplicados nas etapas 

anteriores do processo de modelagem para validar o modelo, combinados com 

métricas estatísticas. 

O openModeller e o DesktopGarp realizam a análise ROC, Receiver Operating 

Characteristic ou simplesmente curva ROC, que corresponde a uma representação 

gráfica da sensibilidade versus a especificidade. ROC também pode ser representada 

pela representação gráfica da taxa de positivos verdadeiros versus a taxa de positivos 

falsos (FIELDING; BELL, 1997). A área sob a curva ou AUC (Area Under Curve, no 

original em inglês) é também calculada, resultando em um valor numérico para 

comparar a acurácia de algoritmos diferentes (PHILLIPS et al., 2006). 
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Esta análise pode ser usada como um critério de classificação para selecionar ou 

desconsiderar modelos automaticamente, mas existem dúvidas sobre a sua aplicação 

especifica em modelagem de nicho ecológico (ARAÚJO et al., 2005), fazendo da 

validação de modelos uma área de pesquisa em aberto para os sistemas de modelagem 

de nicho ecológico. 

 Etapa 9 – Validação do pesquisador: nesta última etapa, o pesquisador precisa decidir 

se o modelo é aceitável. O seu conhecimento sobre a espécie em estudo e os 

resultados estatísticos devem ser considerados para se validar o modelo ou não. 

Se o modelo for satisfatório, o processo pode ser encerrado. Caso contrário, pode ser 

necessário retomar o processo completamente ou parcialmente, a partir de alguma 

etapa prévia, e repeti-lo até que um modelo aceitável seja produzido. 

O openModeller não impõe restrições para onde se reiniciar o processo e a informação 

para a geração de um modelo é normalmente armazenada localmente, permitindo ao 

pesquisador retornar para uma etapa anterior. 

Entre as principais razões para que o modelo produzido não seja aceitável estão a falta 

de dados e a escolha de algoritmos e parâmetros. Além disso, os algoritmos de 

modelagem são, em sua maioria, baseados em estratégias não determinísticas como 

métodos estatísticos ou heurísticas (e.g.: Garp), portanto o mesmo conjunto de dados 

pode produzir resultados diferentes em execuções distintas do algoritmo para a 

geraçao de um modelo de nicho ecológico. 

A despeito da sequência sugerida pelo processo de referência para a modelagem de nicho 

ecológico apresentado, algumas tarefas podem ser executas em ordem diferente da 

apresentada sem prejuízo para a geração do modelo, desde que, naturalmente, as restrições 

lógicas sejam obedecidas (e.g.: não é possível definir um parâmetro antes de selecionar um 

algoritmo ou executar um algoritmo sem ter obtido os dados biótico e abióticos para fazê-lo). 

6.1.2. UM EXPERIMENTO – MODELAGEM DA ESPÉCIE OURATEA SPECTABILIS 

(MART.)ENGL. (OCHNACEAE)  

A realização de um experimento de modelagem ilustra o processo de referência para a 

modelagem de nicho ecológico. O pacote de software utilizado foi o openModeller versão 

1.0.5, para as tarefas cobertas por ele, além do ArcView 8.2 e do Microsoft Excel  para 
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tratamento dos dados. O experimento foi conduzido e publicado em Santana et al. (2008) com 

o acompanhamento da bióloga e especialista em modelagem de nicho ecológico Dr.ª Marinez 

Ferreira de Siqueira. 

 Etapa 1 – Definição do problema 

A principal questão desde experimento é saber qual é a distribuição da Ouratea 

spectabilis no estado de São Paulo. A Ouratea spectabilis é uma árvore que pode ser 

encontrada no Cerrado aberto, Cerrado sensu stricto e Cerradão. Considerando as 

dimensões do estado de São Paulo e as características da espécie, foi adotada a 

resolução de 5 km, aproximadamente. 

 Etapa 2 – Tratamento dos pontos de espécies 

Quarenta e nove pontos de ocorrência para a espécie Ouratea spectabilis foram 

extraídos do SpeciesLink. Os dados foram disponibilizados pelo projeto Sinbiota 

(http://sinbiota.cria.org.br/) e depositados no herbário da Estação Ecológica de Assis, 

no interior de São Paulo. Eles foram armazenados em um arquivo texto, separados 

pelo caracter de tabulação e com coordenadas georeferenciadas (latitude e longitude), 

como requer o openModeller. 

 Etapa 3 – Tratamento dos dados ambientais 

Doze layers foram considerados para o experimento: 1) Cinco layers com a 

temperatura média para os meses de abril, maio, junho, julho e setembro, que são os 

meses mais frios para a área estudada, originalmente com resolução de 

aproximadamente 800 m (Fonte: Worldclim). A temperatura fria é um fator limitante 

para o desenvolvimento desta espécie. 2) Quatro layers Precipitação para os meses de 

janeiro, abril, setembro e outubro, que representam os meses mais chuvosos para a 

área estudada, originalmente com resolução de aproximadamente 800 m (Fonte: 

Worldclim). 3) Dois layers com a topografia da região, contendo a acumulação do 

fluxo de água e a declividade da terra, originalmente com resolução de 

aproximadamente 1 km (Fonte: Hidro_1k). e 4) Um layer com o EVI – Enhanced 

Vegetation Index, ou índice de aumento de vegetação, com um mosaico de dezesseis 

dias referentes ao mês de janeiro, originalmente com resolução de aproximadamente 

250 m (Fonte: NASA/EOS, com os dados processados pelo INPE). 

http://sinbiota.cria.org.br/
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 Etapa 4 – Análise da viabilidade dos dados 

Considerando os pontos de ocorrência da espécie e o fato de que os doze layers 

selecionados estão de acordo com os requisitos ecológicos e ambientais relativos ao 

nicho da Ouratea spectabilis, o experimento pode ser realizado usando seis dos 

algoritmos disponíveis no openModeller. Antes, todos os dados e layers foram 

adequados, realizando as conversões necessárias, para a resolução de 5 km. 

 Etapa 5 – Escolha do(s) algoritmo(s) 

Os seguintes algoritmos foram escolhidos: MinimumDistance, ClimateSpaceModel, 

Bioclim, GarpBestSubsets, DistanceToAverage and EnvironmentalDistance. Como o 

openModeller permite, todos os algoritmos foram executados como parte do mesmo 

experimento. 

 Etapa 6 – Definição dos parâmetros 

O experimento foi realizado usando os valores sugeridos pelo openModeller, como 

uma abordagem inicial para a geração do modelo. No refinamento, os modelos podem 

ser aperfeiçoados repetindo o teste e alterando os parâmetros.  

 Etapa 7 – Geração do(s) Modelo(s) 

Usando o openModeller, esta etapa consiste apenas de clicar em definir as camadas 

para a projeção e comandar a execução do programa. Assim que os modelos forem 

gerados, o openModeller apresenta os mapas projetados em escala de cinza ou em 

formato .img. Para os demais pacotes de software, uma vez que se atinge este ponto 

do processo, o esforço é semelhante. 

A Fig. 14 apresenta os resultados da modelagem da Ouratea spectabilis usando os 

algoritmos selecionados na Etapa 5, com os respectivos parâmetros. Os modelos 

apresentados na figura estão projetados em mapas do estado de São Paulo, para cada 

algoritmo selecionado. As cores representam a probabilidade de ocorrência, sendo o 

fundo preto correspondente à ausência da espécies e as demais cores formando um 

degradé de amarelo para vermelho, sendo amarelo a menor probabilidade e vermelho, 

a maior. Os pontos azuis, idênticos em todas as figuras, são os pontos de ocorrência da 

espécie. Para cada modelo, ainda, é exibido o valor do AUC calculado pelo 

http://openmodeller.sourceforge.net/index.php?option=content&task=view&id=13&Itemid=39
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openModeller. 

 Etapa 8 – Pós-análise automática 

No experimento, os algoritmos MinimumDistance e GarpBestSubsets (de acordo com 

a implementação do openModeller) geraram os melhores modelos, considerando os 

valores de AUC (0.999 and 0.920, respectivamente). Os pontos de ocorrência da 

espécie estão presentes dentro da área mapeada por este algoritmo, que é mais um 

fator indicativo da correção do modelo. 

 Etapa 8 – Validação do pesquisador 

De acordo com outros estudos realizados previamente e análises de imagens de 

satélite do estado de São Paulo, o algoritmo MinimumDistance gerou a chamada 

sobreprevisão, o que equivale a mapear uma área maior do que a realmente existe. As 

imagens de satélite não permitem identificar especificamente a Ouratea spectabilis, 

Fig. 14 – Modelos de nicho ecológico da Ouratea spectabilis projetados no estado de São Paulo. 
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mas permitem ver a vegetação existente em cada área. Além disso, esta espécie é 

característica do Cerrado e parte da área mapeada pelo MinimumDistance não se 

constitui tipicamente de cerrado, especificamente no norte e sul do estado. Os 

modelos gerados pelo Bioclim, ClimateSpaceModel e DistanceToAverage são 

similares aos gerados pelo Garp, porém os seus valores de AUC são muito baixos. 

Portanto, é possível concluir que o modelo gerado pelo GarpBestSubsets é o mais 

próximo da distribuição real da espécie, correspondendo à faixa central do estado de 

São Paulo.  

6.1.3. DESAFIOS COMPUTACIONAIS DA MODELAGEM DE NICHO ECOLÓGICO 

A formalização do processo de modelagem de nicho ecológico permitiu a identificação de 

desafios computacionais associados a diversas áreas do conhecimento, como mostra a Fig. 

15. São eles (não apresentados em nenhuma ordem particular): 1) O processo de modelagem 

requer a sua formalização, a fim de permitir a identificação de melhorias, de fundamentar a 

arquitetura baseada em orientação a serviços e acelerar a curva de apresendizado para 

pesquisadores iniciantes. 2) A modelagem requer o tratamento de metadados, com o uso de 

padrões já existentes. 3) Uma arquitetura composta de módulos reutilizáveis, que permita 

múltiplas interfaces, computação de alto desempenho, utilização de diferentes sistemas de 

Fig. 15 – Desafios computacionais para a técnica de modelagem de nicho ecológico. 
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coordenadas e projeções, e leitura e geração de mapas georeferenciados. 4) Integração com 

GIS e bancos de dados distribuídos, com serviços e com novos algoritmos de modelagem. 5) 

Integração feita com o uso de serviços (SOA). 6) Em qualidade de software, é necessário 

definir um processo para manutenção e evolução do sistema, e para o gerenciamento da 

configuração (PRESSMAN, 2002), para permitir que o sistema tenha caráter colaborativo. 7) 

Em usabilidade e estabilidade, a interface deve evoluir para atender a diversas plataformas e 

para apresentar os resultados de forma significativa. 8) Os sistemas de banco de dados devem 

armazenar informações sobre espécies, sobre os modelos gerados (para estabelecer 

comunidade de pesquisa: ProteinDataBank [http://home.rcsb.org/], Projeto Genoma 

[http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/home.shtml]) e definir quais as 

ferramentas para busca e importação dados devem ser utilizadas. 9) A pesquisa em novos 

algoritmos deve partir da análise das soluções atuais, para acompanhar a evolução da técnica 

e aplicar outras técnicas computacionais para a proposição de novas soluções em modelagem. 

10) As ontologias existentes devem ser analisadas a fim de construir uma proposta baseada 

no resultado da modelagem de nicho ecológico. 11) Análises estatísticas mais avançadas 

devem ser integradas ao processo de modelagem para efetuar as tarefas que hoje são feitas de 

forma empírica, como a seleção de modelos, por exemplo. 12) Para a escolha de algoritmos e 

parâmetros, deve-se considerar a adequação dos algoritmos aos dados dispóníveis (análise de 

viabilidade) e aumentar a importância dos parâmetros no processo de modelagem de nicho 

ecológico. 13) A análise de desempenho deve ser usada para identificar pontos do processo 

de modelagem que precisam evoluir neste aspecto, além de permitir a condução de análises 

continuadas para acompanhar ganhos e perdas no desempenho. 14) A computação de alto 

desempenho deve incorporar o uso de cluster, através da adequação dos algoritmos existentes 

para este tipo de máquina. 

6.2. PROPOSTA DE INFRAESTRUTURA 

A proposta de infraestrutura de serviços para a modelagem de nicho ecológico é apresentada 

nesta seção, utilizando o RM-ODP, de forma semelhante ao que foi feito em Santana et al. 

(2009c). Dentro deste modelo, os pontos de vista de engenharia e de tecnologia abordam a 

construção da arquitetura de referência e de software, respectivamente, para as quais se 

adotou o modelo de referência OASIS para SOA e os passos para identificação de serviços 

sugeridos em Endrei et al. (2004), como desenvolvido em Santana et al. (2007a). 
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6.2.1. RM-ODP: PONTO DE VISTA DE EMPRESA 

O ponto de vista da empresa do RM-ODP deve responder a pergunta: Para que? (ver Fig. 6), 

neste caso em relação ao desenvolvimento de uma infraestrutura para a modelagem de nicho 

ecológico. Considerando que a empresa é a comunidade internacional envolvida na pesquisa 

em biodiversidade e a justificativa para este trabalho já foi apresentada, esta visão já foi 

amplamente discutida ao longo deste trabalho. Estudos envolvendo alguns aspectos do 

problema foram publicados em Santana et al. (2008) e Santana et al. (2006). 

6.2.2. RM-ODP: PONTO DE VISTA DE INFORMAÇÃO 

A visão informação do RM-ODP deve 

responder a pergunta: O que?, em relação ao 

desenvolvimento de uma infraestrutura para a 

modelagem de nicho ecológico, devendo 

identificar o que fazer e as informações que 

devem fazer parte da infraestrutura. Note que 

esta etapa corresponde à 

identificação dos domínios, da 

primeita etapa da metodologia 

proposta em Endrei et al. (2004), 

obedecendo portanto também ao 

modelo de referência para SOA 

(Fig. 7). 

Os casos de uso apresentados nas 

Fig. 16, 17 e 18 descrevem as 

principais operações do sistema 

(SANTANA et al., 2007a). Na Fig. 

16 estão os casos de uso do usuário, 

na Fig. 17, os casos de uso de SIG e 

na Fig. 18, os casos de uso do 

openModeller. 

Usuário 

 UC100: Converter dados de entrada 

 UC101: Definir os algoritmos 

 UC102: Definir os parâmetros para os algoritmos 

 UC103: Executar algoritmos escolhidos com os 

parâmetros especificados 
 

Fig. 16 – Casos de uso para o domínio Usuário. 

  GIS 

 UC200: Tratar o fornecimento de informações para a descrição 

de suas capacidades 

 UC201: Tratar o fornecimento de informações para a descrição 

da estrutura de algum tipo de característica do serviço 

 UC202: Tratar a recuperação de informações de uma 

determinada característica 

Fig. 17 – Casos de uso para o domínio SIG. 

  openModeller 

 UC001: Tratar operação de definição do arquivo de saída 

 UC002: Tratar operação de inserir pontos de ocorrência 

 UC003: Adicionar camadas ambientais p/ modelagem 

 UC004: Adicionar camadas ambientais p/ projeção 

 UC005: Escolher mascara 

 UC006: Definir camada para a mascara de modelagem 

 UC007: Definir camada para a mascara de projeção 

 UC008: Escolher taxonomia 

 UC009: Definir coordenadas do sistema 

 UC010: Escolher algoritmo 

 UC011: Escolher parâmetros do algoritmo 

 UC012: Gerar o modelo 
 

Fig. 18 – Casos de uso para o domínio openModeller . 
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Esta definição considera a construção da infraestrutura já utilizando os componentes do 

sistema legado, etapa 1b de Endrei et al. (2004). Com estas duas definições, a etapa 1 da 

metodologia proposta em Endrei et al. (2004), que corresponde à caracterização do domínio, 

fica concluída. 

Para completar esta especificação, a Fig. 19 apresenta um diagrama descrevendo as principais 

informações que o sistema deve tratar (SANTANA et al., 2006). As informações estão 

divididas em domínio geográfico, taxonômico e matemático, representadas acima pelas 

classes a serem tratadas pelo sistema. 

6.2.3. RM-ODP: PONTO DE VISTA COMPUTACIONAL 

O ponto de vista computacional do RM-ODP deve responder a pergunta: Como?, neste caso 

identificando como a solução deve ser. Para descrevê-la, vamos utilizar as etapas 2 a 5 de 

Endrei et al. (2004), uma vez que a etapa 1 já foi definida. 

A etapa 2 corresponde à definição do modelo de serviços objetivo. O modelo de serviços 

objetivo para a infraestrutura precisa suprir as seguintes necessidades: 1) Dados ambientais; 

2) Dados de espécies; 3) Algoritmos de modelagem; 4) Geradores de mapas e imagens; 5) 

Persistência de dados; 6) Coordenadores; e 7) Portal. 

Fig. 19 – Tipos de informação tratados pelo openModeller (SANTANA et al., 2006). 
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As etapas 3 a 5 compreendem a especificação dos subsistemas, a alocação dos serviços e a 

especificação dos componentes de software.  

Os subsistemas devem corresponder às necessidades acima identificadas, portanto são 

necessários os seguintes subsistemas: 1) Provedor de dados ambientais; 2) Provedor de dados 

de espécies; 3) Provedor de algoritmos de modelagem; 4) Geradores de mapas e imagens; 5) 

Provedor de persistência de dados; 6) Processos coordenadores; e 7) Portal.  

Dentro dos subsistemas, os serviços devem ser alocados de forma a manter o 

desacoplamento, a fim de que seja possível, por exemplo, obter os dados ambientais e de 

espécies a partir de provedores diferentes, utilizar algoritmos de modelagem supridos por 

diferentes provedores (e.g.: cluster e provedor openModeller, a ser criado), orquestrar as 

aplicações e disponibilizá-las em um portal de serviços de modelagem de nicho ecológico. 

Estas necessidades estão refletidas no diagrama de componentes apresentado na Fig. 20. Na 

figura, o portal recebe as requisições e as encaminha ao coordenador do provedor de serviços 

de modelagem. Este, por sua vez, acessa o coordenador do processo, que distribui as tarefas 

entre os demais componentes. O provedor de dados de espécies e o provedor de dados 

ambientais permitem obter as entradas necessárias para executar a modelagem, o que é feito 

usando os algoritmos específicos. Uma vez gerados os resultados, o provedor de mapas e 

imagens é acessado para gerar os mapas que representam os modelos de nicho, de acordo 

com os aspectos anteriormente especificados. Também é possível acessar o provedor de 

persistência e armazenar os modelos gerados, se for o caso. 

Fig. 20 – Diagrama de componentes para a modelagem de nicho ecológico. 
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6.2.4. RM-ODP: PONTO DE VISTA DE ENGENHARIA 

O ponto de vista de engenharia do RM-ODP deve responder a pergunta: Com o que?, 

identificando o que utilizar para se implementar a solução. Para descrevê-la, é apresentada 

uma arquitetura de referência para a modelagem de nicho ecológico. 

Esta arquitetura surgiu a partir da análise de uma solução desenvolvida para agricultura de 

precisão em Murakami et al. (2007). A Fig. 21 apresenta uma visão geral desta arquitetura. O 

barramento de serviços (service bus) recebe as requisições das aplicações e invoca os 

serviços apropriados, mesmo que geograficamente distribuídos. Após o término do 

processamento do serviço, as respostas são armazenadas no repositório e o cliente é 

notificado. Os clientes acessam as aplicações a partir de um portal, que oferece interfaces 

padronizadas para este fim. O barramento de serviços precisa oferecer garantia de entrega e, 

se necessário, pode realizar transformações nos dados a fim de permitir a comunicação com o 

serviço requisitado. O repositório deve armazenar os resultados dos serviços, especialmente 

aqueles que requerem um grande esforço de processamento e que devem ser acessados de 

forma assíncrona. Os demais serviços necessários estão em aplicações espalhadas pela web, 

como serviços geoespaciais, por exemplo. 

Após a realização de um estudo comparativo (SANTANA et al., 2008) entre sistemas de 

Fig. 21 – Arquitetura de referência para agricultura de precisão (MURAKAMI et al., 2007). 
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informação para modelagem da biodiversidade e para agricultura de precisão, onde foram 

analisadas as similaridades entre os problemas, do ponto de vista computacional, e a eficácia 

da solução apresentada em Murakami et al. (2007), esta solução foi usada como base para a 

construção de uma arquitetura de referência para a modelagem de nicho ecológico, 

apresentada na Fig. 22. Na figura, mantém-se o portal, o barramento de serviços, o 

repositório de serviços e a integração com os serviços geoespaciais, com a mesma dinâmica 

de funcionamento que a solução apresentada para agricultura de precisão. As alterações 

incluem os novos serviços de modelagem e a integração com cluster para a geração de 

modelos e para a realização de projeções geográficas. 

Além da arquitetura de referência, o trabalho (SANTANA et al., 2008) mostra a necessidade 

de criação de uma linguagem padrão para a troca de dados entre os serviços, um barramento 

de serviços para a conexão dos serviços, um provedor de dados geoespacial e um portal web 

para oferecer serviços de modelagem.  

6.2.5.  RM-ODP: PONTO DE VISTA DE TECNOLOGIA 

O ponto de vista de tecnologia do RM-ODP deve focar no desenvolvimento do sistema, 

identificando as ferramentas e os padrões utilizados para a sua implementação. Entre as 

Fig. 22 – Arquitetura de referência para modelagem de nicho ecológico (SANTANA et al., 2008). 
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atividades a serem realizadas, está a etapa 6 da metodologia proposta em Endrei et al. (2004), 

que consiste do mapeamento para a tecnologia de middleware. 

A definição deste ponto de vista começa com a definição de uma arquitetura de software para 

a infraestrutura de modelagem de nicho ecológico. Esta arquitetura está organizada em 

camadas e uma visão geral dela é apresentada na Fig. 23, apresentada em Santana et al. 

(2007c), explicada no que segue. 

A camada cliente contém os componentes de acesso às aplicações – no caso, apenas 

navegadores web estão previstos – mas outros componentes podem ser futuramente 

integrados se necessário. A camada de apresentação disponibiliza vários tipos de interfaces 

do usuário, para entrada de dados, através de um portal web ou outros tipos de interface, 

incluindo opções para desktop e console. Através destes componentes, o usuário fornece os 

dados para processamento e recebe as respostas.  

A camada de integração é responsável pela integração dos serviços internos ou externos, 

Fig. 23 – Visão geral da arquitetura de software para a infraestrutura de serviços para a modelagem 

de nicho ecológico. 



88 

 

necessários para realizar um processo de negócio completo, através do conjunto dos 

componentes de integração, neste trabalho denominado barramento de serviços. Ele faz o 

gerenciamento das requisições de serviços através do roteador, que é responsável pela 

identificação do serviço especificado na requisição do cliente (por exemplo, pode usar os 

protocolos JMS, Java Message Service [http://java.sun.com/products/jms/] e HTTP, 

Hypertext Transfer Protocol [http://www.w3.org/Protocols/]). O caminho de um serviço 

começa por sua solicitação e inclusão na fila, o que é feito a partir das camadas cliente, 

usando um navegador web, ou de apresentação, usando interface desktop ou console. O 

roteador é um componente que utiliza manipuladores de transporte para invocar os serviços 

remotos, através de conexões síncronas ou assíncronas, e transformadores (parsers) para 

converter as mensagens em XML [http://www.w3.org/XML/], validadas por um esquema 

XML (usado para descrever a estrutura aceita pelos documentos XML). Um componente 

UDDI, Universal Description, Discovery and Integration [http://uddi.xml.org/], foi previsto 

para manter atualizado o catálogo de serviços de modelagem disponíveis. O barramento de 

serviços prevê ainda um service engine para recuperação e invocação de serviços 

dinamicamente.  

A camada de negócio contém serviços geoespaciais, para acesso a dados de espécies e dados 

ambientais e serviços específicos de modelagem, como a geração de modelos através de 

algoritmos específicos (e.g.: Garp e Bioclim); se necessário, podem ser criados serviços para 

o acesso a sistemas legados ou integração de bases heterogêneas. Os serviços oferecidos pelo 

cluster são basicamente os de modelagem de nicho, porém ele deve trabalhar com algoritmos 

e programas paralelos específicos e o acesso a ele deve ser feito de forma a minimizar a 

comunicação, de preferência através da submissão de jobs, aproveitando ao máximo seu 

potencial para alto desempenho. Embora os serviços sejam diferentes, a interação com o 

roteador deve ser basicamente a mesma, estabelecida pelo Transporte 4.  

Finalmente, a camada de persistência (dados) oferece recursos de banco de dados, para 

armazenar modelos e pontos de presença das espécies; como os modelos gerados e os pontos 

de presença são objetos de pesquisa, é necessário definir uma política para a disponibilização 

dos mesmos para consulta por outros usuários do portal, como já acontece em outros projetos 

(por exemplo, o projeto genoma [http://www.hugo-international.org/]). É possível acessar a 

camada de persistência através da utlização de um serviço específicos para obter dados e 

armazenar os modelos gerados, obedecendo à organização da arquitetura em camadas. A 
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persistência pode ser usada para armazenar dados ambientais e ecológicos, mas sua função 

principal é armazenar resultados da execução dos serviços da camada de negócios. 

A etapa 6 de Endrei et al. (2004) prevê o mapeamento para a tecnologia de middleware. 

Neste trabalho, porém, todas as tecnologias utilizadas para o desenvolvimento da 

infraestrutura serão descritas.  

A infraestrutura foi desenvolvida utilizando: 1) Hardware para o servidor: HP ProLiant 

DL380 G5 Storage Server; 2) Software: sistema operacional Windows Server 2003; Java 

Web e EE compatíveis com especificações J2EE; Ferramenta de desenvolvimento: Netbeans 

IDE 6.1; Servidor de aplicação: Glassfish V2; Barramento de serviços: Open ESB (SUN); 

Linguagem para orquestração dos serviços: BPEL(Business Process Execution Language). 

Usando os padrões estabelecidos em Stal (2006), é possível construir um diagrama de classes 

que descreve a implementação da infraestrutura. Este diagrama está apresentado na Fig. 24, 

apresentada originalmente em Stange, Santana e Saraiva (2008), explicada no que segue.   

As classes brancas são beans, que permitem o controle do fluxo de dados. As classes 

amarelas representam a camada de apresentação, que é responsável por receber as requisições 

dos clientes e entrar e apresentar os dados através de uma interface gráfica (no caso do portal, 

baseada em tecnologia web). JSP, Java Server Pages [http://java.sun.com/products/jsp/], 

foram adotadas para este fim. Portanto, na modelagem de nicho ecológico, existem JSPs para 

tratar dados das espécies e dados ambientais, selecionar algoritmos e definir seus parâmetros, 

e gerar e projetar o modelo. Para controlar as requisições dos clientes do sistema, foi 

implementado um Servlet. Finalmente, foi utilizado Struts para implementar o padrão de 

projeto Model-View-Controller [http://struts.apache.org], representado pelas classes 

vermelhas.  

As classes verdes referem-se à camada de negócios e os padrões J2EE foram usados para 

implementar a lógica de negócios. Esta camada é representada na forma de vários serviços, 

como os de modelagem, incluindo também os serviços para controlar a lógica de negócios. 

Nesse caso, o padrão business delegate foi aplicado para separar a aplicação cliente dos 

detalhes da camada de negócio. Por exemplo, a classe que implementa o padrão business 

delegate na aplicação de modelagem de nicho ecológico é responsável por encapsular os 

detalhes da camada de negócios e tratar as exceções específicas do EJB para isolá-lo do 

cliente.  
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As classes azuis representam a camada de integração, usadas para integrar as aplicações com 

serviços. Esta camada precisa conter um barramento de serviços. A solução adotada foi o 

Open Enterprise Service Bus [https://open-esb.dev.java.net/], mais conhecido pelo acrônimo 

Fig. 24 – Diagrama de classes para descrever a implementação da infraestrutura de serviços para a 

modelagem de nicho ecológico. 
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OpenESB. OpenESB é um barramento de serviços baseado em Java que pode ser usado como 

uma plataforma tanto para Enterprise Application Integration quanto para SOA. O OpenESB 

é uma ferramenta de software livre completamente baseada em padrões abertos [https://open-

esb.dev.java.net/] e adequado para uma solução baseada em padrões J2EE (MURAKAMI; 

SANTANA; STANGE; SARAIVA, 2009). Esta camada também usa middlewares para 

integrar serviços locais e remotos, bases de dados, sistemas legados e outros recursos 

necessários para a implementação de processos de negócio completos. Portanto, o padrão 

Data Access Object, DAO, é usado nesta camada para representar uma camada intermediária 

para desacoplar a camada de negócios e permitir a extensão e o reuso da lógica de negócios. 

Na aplicação, a classe DaoFactory, por exemplo, usa o middleware JDBC, que é responsável 

por conectar a base com as informações sobre os usuários e os experimentos de modelagem 

de nicho ecológico. 

6.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

Este capítulo apresentou a infraestrutura orientada a serviços para a modelagem de nicho 

ecológico. Inicialmente, o processo de modelagem foi formalizado, a fim de definir 

adequadamente o domínio do problema. Depois, os modelos de referência RM-ODP e 

OASIS-SOA, em conjunto com a metodologia apresentada em Endrei et al. (2004), foram 

aplicados para definir a arquitetura de referência e a arquitetura de software da infraestrutura. 

Os passos usados para o desenvolvimento da proposta também foram apresentados. 

No capítulo 10, o portal de modelagem de nicho ecológico é apresentado, desenvolvido com 

base na infraestrutura proposta e, nos capítulos 7, 8 e 9, são apresentados resultados de 

pesquisa em modelagem de nicho ecológico, de acordo com as áreas de estudo identificadas 

na Fig. 15, tratando especificamente do desenvolvimento de novos algoritmos, de algoritmos 

paralelos e de integração de sistemas, usando SIG como modelo.  

O objetivo é mostrar como as soluções propostas podem ser integradas à infraestrutura de 

serviços e sua importância reside na validação de partes da infraestrutura, no fornecimento de 

subsídeos para a sua evolução e na apresentação de resultados que permitem mostrar como 

novas soluções podem ser propostas e integradas. No entanto, os resultados apresentados nos 

capítulos 7, 8 e 9 são baseados em pesquisas cuidadosamente realizadas em cada uma das 

áreas estudadas e representam potenciais contribuições deste trabalho para a modelagem de 

nicho ecológico, já disponíveis no portal de modelagem apresentado no capítulo 10.  
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7. ALGORITMOS PARALELOS PARA A MODELAGEM DE NICHO 

ECOLÓGICO 

Este capítulo propõe três algoritmos para a computação de alto desempenho baseados na 

paralelização do algoritmo Garp. O primeiro algoritmo, o P-Garp, foi implementado e os 

resultados são apresentados e discutidos, mostrando o potencial dos métodos de paralelização 

apresentados no capítulo 4.  

7.1. O ALGORITMO P-GARP  

O algoritmo P-Garp é a versão paralela do algoritmo Garp para máquinas com processamento 

distribuído, utilizando os modelos BSP e CGM em seu projeto. O P-Garp quebra a sequência 

de iterações do Garp, porém mantém as demais funcionalidades que caracterizam um 

algoritmo genético, inclusive as operações de seleção, cruzamento e mutação. A entrada para 

uma iteração ainda é resultado das iterações anteriores, porém dentro do contexto do 

superpasso. 

A Fig. 25 mostra o algoritmo, sendo que a principal alteração diz respeito ao modo como os 

resultados são combinados para explorar o paralelismo. 

No Garp, a cada iteração é gerada uma população _offspring e o método keepFittest é 

executado para selecionar as regras, sendo o resultado de uma iteração fornecido como 

entrada para a próxima iteração.  

No P-Garp, iterações são executadas em paralelo, uma em cada processador, gerando uma 

população _offspring. Esta população é enviada aos demais processadores e os resultados de 

todos os processadores são combinados através do método keepFittest. A população obtida 

após esta combinação de resultados é fornecida como entrada para a próxima iteração. 

Portanto, o superpasso, especificado nos modelos CGM e BSP, pode ser definido por: 1) 

Uma rodada de computação local, que consiste em executar uma iteração do Garp e obter 

uma população _offspring; 2) Uma rodada de comunicação onde _offspring é enviada aos 

demais processadores e então combinada com keepFittest para a execução do próximo 

superpasso. Antes de se encerrar o superpasso, é necessário verificar se o algoritmo 

convergiu ou se o número de iterações foi atingido, pois estes são os critérios de parada. Se o 

algoritmo ainda não tiver satisfeito nenhuma destas condições, um novo superpasso deve ser 

executado. 
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A correção do P-Garp é verificada pela própria definição do método keepFittest. Este método 

garante que o conjunto de regras gerado em uma iteração sempre terá um desempenho melhor 

ou igual ao conjunto de regras da iteração anterior. Como cada iteração do algoritmo é 

realizada com as regras produzidas por uma iteração anterior, os mesmos requisitos são 

mantidos e as mesmas operações básicas do Garp são realizadas, pode-se afirmar que o P-

Garp é tão correto quanto o Garp. 

Para estimar a complexidade esperada deste algoritmo, pode-se supor o pior caso – isto é, que 

o P-Garp não termina pelo critério de convergência, e que existem p processadores para 

realizar n iterações. A análise se baseia em conceitos e outras análises realizadas para 

algoritmos baseados no modelo CGM. 

O número de iterações em cada nó do cluster é  (int)(n/p + 1). A este número devem ser 

somadas as operações realizadas para combinar os resultados. Estas operações são realizadas 

em laços simples de 1 a p, portanto sua complexidade é  c.p, onde c é uma constante (no 

caso deste cluster, pode-se assumir que c  8). Somando as duas grandezas, temos que cada 

processador vai executar  (int)(n/p + c.p + 1), que na prática é equivalente a O (n/p), pois 

normalmente p é bem menor do que n (em ordem de grandeza). Caso p seja grande em 

relação a n, pode–se utilizar um esquema parecido com a função de intercalação do algoritmo 

MergeSort (CORMEN et al., 2001) para combinar os resultados, o que vai reduzir a 

Fig. 25 – O algoritmo P-Garp 
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complexidade das operações extras de  c.p para  c.log2p, um número bastante pequeno para 

qualquer aplicação prática, uma vez que os clusters mais conhecidos não chegam a ter uma 

quantidade de processadores maior do que quatro dígitos
4
. Comparado à complexidade do 

Garp, que é O(n) para execução em apenas um processador, o algoritmo tende a apresentar 

um bom resultado. 

Na prática, é preciso considerar ainda o tempo esperado para se efetuar a comunicação, como 

recomendado pelo modelo BSP. Como o tamanho do vetor de regras, que é o item principal 

da comunicação, é relativamente pequeno, pode-se esperar um ganho real de desempenho do 

P-Garp comparado ao Garp. 

7.2. IMPLEMENTAÇÃO DO P-GARP E RESULTADOS 

Este algoritmo foi implementado utilizando funcionalidades da biblioteca MPI para 

comunicação entre os processadores. A implementação foi feita utilizando a biblioteca do 

openModeller e, portanto, a integração com a infraestrutura de serviços foi feita usando o 

serviço já disponível no openModeller para utilizar os algoritmos de modelagem. Foi 

necessário desenvolver um trabalho de compatibilização da biblioteca do openModeller com 

a biblioteca MPI e instalar um serviço no cluster usando o Apache e o Tomcat já disponíveis 

para este fim. O ambiente e a biblioteca para a execução e os testes do algoritmo 

implementado foram preparados por uma equipe de pesquisadores da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo e do CRIA, sob a supervisão da Profª. Liria Matsumoto Sato, que 

incluem Silvio Luiz Stanzani, César Bravo e Renato de Giovanni. Os testes de desempenho 

contaram com a colaboração de César Bravo.  

Existem duas estratégias possíveis para a implementação do P-Garp, dependendo da forma 

especificada para a comunicação entre os processadores. Uma estratégia é efetuar uma 

comunicação do tipo all-to-all broadcast, como recomenda o modelo CGM, em que todos os 

processadores enviam e recebem mensagens dos demais processadores. Após receber as 

mensagens com as populações _offspring geradas por seus pares, todos os processadores, 

individualmente e em paralelo, fazem a combinação dos resultados, verificam o critério de 

parada e iniciam a próxima iteração. 

Outra estratégia é utilizar o modelo mestre-escravo. Neste modelo, um dos processadores é 

                                                           
4
 Os computadores mais rápidos do mundo e diversas outras informações sobre clusters podem ser encontradas 

em Top 500 Supercomputers Sites [http://www.top500.org/]. 
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eleito como mestre e os demais processadores alocados para o processamento da solução são 

tratados como escravos. Todos os processadores geram suas populações _offspring e as 

enviam para o processador mestre, que faz a combinação dos resultados e envia apenas a 

população resultante para os escravos, que devem utilizá-la como entrada para a próxima 

iteração. Esta abordagem pode ser justificada dentro do modelo BSP.  

Dependendo do cluster utilizado, uma ou outra estratégia pode ser mais eficiente. A segunda 

estratégia minimiza o tráfego de mensagens na rede, porém faz com que os escravos fiquem 

parados enquanto o mestre processa e envia os resultados. A primeira estratégia não gera 

espera, mas aumenta o tráfego de mensagens na rede. Para este trabalho, optou-se pelo 

modelo mestre-escravo porque a quantidade de mensagens a serem trocadas representa um 

fator mais crítico para o desempenho do que o tempo de processamento. 

Para controlar o número de iterações e a parada por convergência, é necessário incluir os 

dados correspondentes a estas informações nas mensagens trocadas entre os processadores, 

durante a rodada de comunicação, pois em caso contrário um processador não tem condições 

de saber o que aconteceu no outro, e os processadores escravos não podem continuar sem o 

mestre e vice-versa. 

Os testes foram realizados com a espécie Furcata boliviana, o experimento que consta da 

distribuição do pacote de software openModeller e é bem conhecido. O experimento 

considerado para os dois algoritmos foi rigorosamente o mesmo, uma vez que o objetivo era 

analisar o paralelismo do P-Garp e os seus resultados em comparação aos resultados do Garp, 

para verificar se o seu potencial como algoritmo para modelagem de nicho ecológico era o 

mesmo que o do Garp.  

Os modelos obtidos estão na Fig. 26. A figura apresenta os resultados do Garp à esquerda e 

os resultados do P-Garp à direita. As áreas claras representam aquelas em que a probabilidade 

de ocorrência da espécie Furcata boliviana é alta. Vários testes sucessivos com os dois 

algoritmos foram realizados, usando os mesmos conjuntos de dados. Os modelos 

apresentados na Fig. 26 são a soma dos modelos gerados durante a execução destes testes. 

Pela figura e pelos demais indicadores obtidos durante a geração dos modelos, é possível 

concluir que os dois algoritmos produziram resultados bem semelhantes. 
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Além dos testes de comparação de modelos, foram realizados testes de desempenho, 

realizando múltiplas execuções do Garp e do P-Garp no cluster. Não houve variação do 

experimento, apenas do número de processadores utilizados. O objetivo, neste caso, foi 

verificar o ganho de desempenho oferecido pelo Garp. Os resultados estão na Tabela 3. Os 

dados indicam uma redução no tempo do P-Garp constante em relação ao aumento do 

número de processadores até atingir oito processadores, a partir de quando este tempo 

começa a se estabilizar, não apresentando mais ganhos significativos. O mesmo acontece com 

o speed up, o que era esperado, uma vez que este está relacionado aos tempos dos dois 

algoritmos e o Garp, como sempre faz uso de apenas um processador, sempre encontra a 

solução basicamente no mesmo intervalo de tempo, independente da variação da quantidade 

destes. Um gráfico do speed up do algoritmo é apresentado na Fig. 27. 

 

Tempo (Garp) Tempo (P-Garp) # Processadores Speed up 

0,688 0,681 1 1,01 

0,688 0,417 2 1,65 

0,688 0,354 3 1,94 

0,688 0,291 4 2,36 

0,688 0,270 5 2,54 

0,688 0,243 6 2,83 

0,688 0,241 7 2,85 

0,688 0,214 8 3,21 

0,688 0,211 9 3,25 

0,688 0,228 10 3,01 

0,688 0,236 20 2,91 

0,688 0,223 40 3,08 

 

Fig. 26 – Modelos de nicho ecológico da Furcata boliviana gerados pelo Garp e pelo P-Garp. 

Tabela 3 – Resultados de testes de desempenho com o Garp e o P-Garp. 
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Em computação paralela, a escalabilidade de um algoritmo está relacionada à sua capacidade 

de reduzir o seu tempo enquanto se aumenta o número de processadores. Na prática, a 

escalabilidade é sempre limitada, porque o tempo de comunicação sempre tende a ser maior 

do que o tempo de processamento. A escalabilidade do P-Garp em relação ao Garp é 

explicada pela arquitetura de hardware do cluster utilizado para os testes. Esta máquina tem 

seus processadores organizados em nós, com oito processadores em cada nó. Uma das 

características desta arquitetura é que os processadores que estão no mesmo nó realizam a 

comunicação de forma muito rápida entre si, mas com menor desempenho quando se tratam 

de processadores em nós diferentes. Portanto, ao se atingir o limite de oito processadores, a 

comunicação lenta passa a ser um fator ainda mais comprometedor para os resultados de 

desempenho. Este fato deve ser considerado aumentar a escalabilidade da solução; o 

algoritmo HighP-BestSubsets, apresentado em 7.4, é uma proposta para fazê-lo. 

7.3. O ALGORITMO P-GARPBESTSUBSETS 

O GarpBestSubsets realiza sucessivas execuções do Garp original e seleciona (ou soma, na 

terminologia padrão de modelos para biodiversidade) os melhores modelos de acordo com o 

método proposto por Anderson, Lew e Peterson (2003). 
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Fig. 27 – Gráfico do speed up do P-Garp em relação ao Garp. 
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O método initializeBestSubsets, responsável pela inicialização do GarpBestSubsets, 

simplesmente cria as variáveis para controlar a execução do algoritmo Garp um número pré-

definido de vezes. O número de modelos a ser gerados é armazenado na variável _totalRuns. 

Na implementação disponível no openModeller, isto é feito utilizando o conceito de threads
5
 

e o algoritmo realiza a criação de _maxThreads modelos por vez
6
. Porém, os threads 

competem pelo tempo de uso do processador, portanto o seu uso não é necessariamente 

equivalente a paralelismo. Isto vale especialmente em máquinas paralelas com memória 

distribuída, como é o caso dos clusters, uma vez que os threads compartilham parte dos 

dados da pilha de execução de memória, portanto esta solução definitivamente não se aplica. 

O método iterateBestSubsets do GarpBestSubsets é apresentado na Fig. 28. A quantidade pré-

definida _maxThreads de modelos deve ser gerada. O algoritmo então executa o método 

calculateBestSubset, para somar os modelos. O calculateBestSubset, basicamente, utiliza o 

método sortRuns para ordenar os modelos de acordo com a taxa de omissão e, após 

selecionar os melhores por este critério, faz nova ordenação entre os melhores, desta vez 

considerando a taxa de sobreprevisão. 

Segundo Anderson, Lew e Peterson (2003), a soma de _totalRuns modelos deve definir um 

modelo que é melhor do que as implementações individuais de modelos do Garp. A alegação 

é de que estas múltiplas execuções diminuiriam o erro intrínseco ao fato de o Garp não ser 

um algoritmo determinístico. 

P-GarpBestSubsets é a versão paralela do algoritmo GarpBestSubsets, executando em 

paralelo a geração de modelos. A Fig. 29 mostra a iteração inicial do algoritmo. O P-

                                                           
5
 O uso de threads pode dar a idéia de paralelismo, mas se o algoritmo for implementado para executar em uma 

máquina monoprocessada, não fará muita diferença no tempo total de execução. 
6
 Esta funcionalidade está apenas prevista na implementação atual, porque o número de threads da é fixo e igual 

a um. 

Fig. 28 – O método de iteração do algoritmo GarpBestSubsets (implementação openModeller). 

 



99 

 

GarpBestSubsets instancia a geração de _maxThreads modelos em paralelo. Deve-se notar 

que _maxThreads deve ser definido pelo número de processadores alocados para a execução 

do algoritmo (pelos estudos realizados com o P-Garp, recomenda-se que este número seja ≤ 8 

para execuções no mesmo cluster).  

A Fig. 30 mostra a rodada de computação local do P-GarpBestSubsets. Após a geração de um 

modelo, deve ser feita uma rodada de comunicação, em que cada processador envia aos 

demais as informações sobre os modelos gerados. Ao receber os resultados, deve-se somar os 

modelos gerados pelos demais processadores, executando o método calculateBestSubset, 

como no GarpBestSubsets. Neste ponto, novamente, existe a possibilidade de se fazer uma 

rodada de comunicação utilizando all-to-all broadcast ou o esquema mestre-escravo, como 

descrito para o P-Garp. 

7.4. O ALGORITMO HIGHP-GARPBESTSUBSETS 

O HighP-GarpBestSubsets consiste em substituir o algoritmo Garp pelo P-Garp no algoritmo 

P-GarpBestSubsets. Para fazê-lo, é necessário definir cuidadosamente um esquema de 

alocação de processadores, pois alguns devem atuar na geração de cada modelo usando o P-

Garp e outros, na combinação de resultados considerando o algoritmo P-GarpBestSubsets. 

A Fig. 31 mostra um exmplo para a alocação de 20 processadores, numerados de 0 a 19. Os 

processadores #0, #5, #10 e #15 são utilizados para a execução do P-GarpBestSubsets, com 

definido acima. Os demais são utilizados para a execução do P-Garp, em blocos de quatro 

processadores. 

Fig. 29 – Inicialização do P-GarpBestSubsets. 

 

Fig. 30 – Rodada de computação local do P-GarpBestSubsets 
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A alocação desta forma é interessante, pois simplifica a implementação e permite generalizar 

o esquema. No exemplo, pode-se dizer que os processadores (i % 5), onde 0  i  19, estão 

alocados para os P-GarpBestSubsets, enquanto os processadores ((i+1, i+2, i+3, i+4) % 5) 

estão subordinados ao processador i, para a execução do P-Garp. 

Na implementação do algoritmo HighP-BestSubsets, também é possível utilizar a técnica de 

pipeline. Esta é uma abordagem interessante, na medida em que pode acelerar ainda mais a 

execução do algoritmo. Para fazê-lo, deve-se notar que os processadores alocados para a 

execução da função BestSubsets original ficam aguardando a execução do P-Garp para 

efetuar a combinação de modelos. Este período de tempo em que o processador está ocioso 

(idle) pode ser aproveitado para fazer a combinação dos resultados obtidos na rodada 

anterior. Desta forma, enquanto o P-Garp está gerando um novo modelo, a função 

BestSubsets original está fazendo a combinação dos resultados obtidos pelas execuções 

anteriores do P-Garp. Isto requer eventos de controle para simular uma barreira de 

sincronização, já que o algoritmo em questão deve ter sincronismo tanto para a execução da 

função BestSubsets original quanto do P-Garp. 

7.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

Este capítulo apresentou três algoritmos paralelos para cluster baseados no Garp. O P-Garp, 

mostrou-se correto e, dentro das especificações do cluster onde foi implementado, mais 

eficiente do que a solução sequencial. O P-GarpBestSubsets tem um paralelismo trivial, que 

foi explorado e adaptado de acordo com características de máquinas paralelas com memória 

Fig. 31 – Exemplo de alocação de 20 processadores para o algoritmo HighP-BestSubsets. Os 

processadores #0, #5, #10 e #15 são utilizados para a execução tradicional do algoritmo P-

BestSubsets. Os demais realizam a execução do P-Garp , alocados de acordo com a numeração 

seqüencial, subordinada na figura ao processador utilizado pelo P-BestSubsets. 
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distribuída, que é o caso dos clusters. Já o HighP-GarpBestSubsets é uma combinação dos 

anteriores, oferecendo um alto grau de paralelismo.  

As propostas apresentadas para estes algoritmos consideram, por hipótese, que o método 

implementado pelo Garp e o método da soma de modelos estão corretos, realizando apenas a 

paralelização desta solução. 

Considerando que a maioria dos algoritmos para modelagem de nicho ecológico disponíveis 

estão implementados [http://openmodeller.sourceforge.net/] utilizando o mesmo esquema de 

dois métodos, uma para inicialização e outro para iteração, as idéias utilizadas para os 

algoritmos propostos neste capítulo podem ser estendidas para os demais algoritmos de 

modelagem onde a paralelização faça sentido. 
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8. ALGORITMOS ADAPTATIVOS PARA MODELAGEM DE NICHO 

ECOLÓGICO 

A fim de explorar a construção de novos algoritmos e sua integração à plataforma de serviços 

para a modelagem de nicho ecológico, este trabalho apresenta um novo algoritmo, o 

AdaptGarp, Adaptive Garp (BRAVO; NETO; SANTANA; SARAIVA, 2007) ou Garp 

Adaptativo, baseado em tabelas de decisão adaptativas. A integração deste algoritmo na 

infraestrutura é feita da mesma forma que os demais algoritmos de modelagem. O AdaptGarp 

é um implementação do Garp usando uma nova estrutura, e a sua validação, apresentada 

neste capítulo, abre espaço para a exploração de várias características adaptativas da 

modelagem de nicho ecológico, podendo contribuir para a acurácia dos modelos gerados. 

8.1. O ALGORITMO ADAPTGARP 

O AdaptGarp é uma versão adaptativa do Garp baseado em tabelas de decisão adaptativas, 

publicado pela primeira vez em Bravo, Neto, Santana e Saraiva (2007).  

No Garp, os valores dos dados a respeito do nicho de uma espécie ficam armazenados na 

forma de regras do conjunto de regras. Os operadores de cruzamento, crossover, e mutação, 

mutation, são manipuladores de regras. A adaptatividade do AdaptGarp consiste na inclusão 

de operadores adaptativos, chamados de AdaptCrossover e AdaptMutation, para alterar a 

manipulação de regras através dos respectivos operadores crossover e mutation. 

Supondo-se que o algoritmo opere sobre h regras, um exemplo de regra Rj, 1  j  h, pode ser: 

Se x1  [A11, B11] e x2  [A12, B12] e… xk  [A1k, B1k], então a espécie está presente. 

Considerando o uso de tabelas de decisão, as regras do Garp podem ser representadas da 

forma apresentada na Tabela 4. Nesta tabela, cada xi  [A1i, B1i] de uma regra Rj, 1  j  h, é 

representado por duas linhas na tabela de decisão, xi ≥ Aji e xi ≤ Bji, para todo 1  i  k.  

 

 R1 R2 R3  Rh 

x1  A11 A21 A31 ... Ah1 

x1  B11 B21 B31 ... Bh1 

... ... ... ... ... ... 

xk  A1k A2k A3k ... Ahk 

xk  B1k B2k B3k ... Bhk 

 

Tabela 4 – Esquema de regras do Garp. 
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Esta é a principal estrutura de dados do AdaptGarp. O número de regras, as colunas da Tabela 

4, podem mudar com a execução do operador AdaptCrossover, que permite a inserção e a 

remoção de regras. O AdaptMutation atua apenas em regras já existentes na tabela, alterando 

os limites dos intervalos. 

A solução proposta utiliza tabelas de decisão adaptativas e, portanto, é necessário definir 

funções adaptativas capazes de manipular as regras do conjunto de regras. A incorporação 

dessas funções à tabela de decisão adaptativa permite possíveis alterações dinâmicas no 

conjunto de regras, o que define a adaptatividade da solução. 

Para especificar as funções adaptativas, as funções auxiliares Ux(y) e rand() são necessárias. 

Ux(y) é definida por: 

yxse

yxse
yU x

,1

,0
 

 

A função rand(n) gera um numero inteiro aleatório entre 1 e n. A função rand(a,b) produz 

um número inteiro aleatório entre a e b, quando a e b são inteiros, ou um número real 

aleatório entre a e b, quando a e b são números reais. O tipo de dado depende da definição 

adotada para os dados da espécie ou do layer (temperatura, por exemplo, em geral é um 

número real). 

O operador genético crossover escolhe dois indivíduos e troca informações genéticas entre 

eles, produzindo um novo individuo. As regras do AdaptCrossover podem ser 

matematicamente resumidas por: 

xh  

Aih,  if h < p

 Ajh,  if p  h < q

 Aih,  if h  q

    

e 

xh  

Bih,  if h < p

 Bjh,  if  p  h < q

 Bih,  if  h  q

    

para todo 1  h  k. 

Estas funções apenas implementam o tratamento de regras realizado pelo Garp.  

A Tabela 5 especifica a função adaptativa do operador AdaptCrossover, na tabela de decisão. 

A célula da segunda linha na segunda coluna é usada para identificar o nome da função. As 

outras células desta linha ficam vazias. A segunda coluna, entre a segunda e a quinta linhas, é 
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utilizada para especificar os parâmetros do operador AdaptCrossover. Os parâmetros i e j são 

números inteiros, representando os índices das regras a serem cruzadas.  Os parâmetros p e q 

também são números inteiros, que especificam seções de intervalos que são herdadas pelo 

novo indivíduo, resultantes do cruzamento entre as regras i e j. As linhas restantes 

especificam as condições adaptativas, de acordo com as funções adaptativas. 

 

  + 

 AdaptCrossover  

 i  

 j  

 p  

 q  

x1   Ai1 + (Aj1 – Ai1)(U1(p) - U1(q)) 

x1   Bi1 + (Bj1 –  Bi1)(U1(p) - U1(q)) 

...  ... 

xk   Aik + (Ajk - Aik)(Uk(p) - Uk(q)) 

xk   Bik + (Bjk - Bik)(Uk(p) - Uk(q)) 

A função adaptativa pode adicionar uma nova linha na tabela, que é expressa pelo símbolo +, 

no cabeçalho da terceira coluna. Outra ação elementar pode ser expressa pelo símbolo -, que 

remove regras. Estes símbolos também são aplicados na versão adaptativa do operador 

AdaptMutation. O operador AdaptCrossover cria novas regras para que todos os intervalos 

com índice < p ou  q herdem a regra Ri. 

O operador genético de mutação do Garp, o mutation, seleciona um indivíduo e pode 

modificar as informações a ele pertinentes. No caso, as informações a serem modificadas são 

as próprias regras do Garp. 

As regras do AdaptMutation podem ser matematicamente resumidas por: 

xh  

Ajh,  if r < g

 a,  if  r = g

 Ajh,  if  r > g

    

e 

xj  

Bjh,  if r < g

 b,  if  r = g

 Bjh,  if  r > g

    

para todo1  h  k. 

A Tabela 6 apresenta a função adaptativa AdaptMutation como uma tabela de decisão. A 

célula da segunda linha da segunda coluna é usada somente para identificar o nome da 

função. Na segunda coluna, as linhas entre dois e cinco especificam os parâmetros do 

Tabela 5 – Tabela de decisão adaptativa para o operador AdaptCrossover. 
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AdaptMutation. O parâmetro j é um número inteiro que representa o índice associado a uma 

regra. Os valores k e g são números inteiros aleatórios, onde k especifica um gene a ser 

modificado e g especifica se o k-ésimo gene será modificado ou não. Os parâmetros a e b são 

números inteiros aleatórios que representam os novos limites para o intervalo, se ele for 

alterado. 

 

  - + 

 AdaptMutation   

 j   

 r   

 g   

 a   

 b   

x1   Aj1 Aj1Ur(g) - (a - Aj1)Ur(g + 1) 

x1   Bj1 Bj1Ur(g) - (b - Bj1)Ur(g + 1) 

...    

xk   Ajk AjkUr(g) - (a - Ajk)Ur(g + 1) 

xk   Bjk BjkUr(g) - (b - Bjk)Ur(g + 1) 

8.2. IMPLEMENTAÇÃO DO ADAPTGARP 

Esta seção apresenta os resultados do estudo comparativo entre os algoritmos Garp e 

AdaptGarp para a modelagem de nicho ecológico. O objetivo do estudo foi validar o 

ferramental adaptativo proposto no AdaptGarp e a integração de novos algoritmos à 

infraestrutura de serviços para a modelagem de nicho ecológico. A implementação foi feita 

integrando este algoritmo com a biblioteca do openModeller e, portanto, a integração com a 

infraestrutura de serviços foi feita usando o serviço já disponível no openModeller para 

utilizar os algoritmos de modelagem, após se realizarem as adaptações necessárias. A 

implementação da primeira versão do algoritmo contou com a colaboração de César Bravo, 

porém o objetivo desta implementação era apenas validar o desempenho do algoritmo 

adaptativo. A versão usada para o teste descrito nesta seção foi evoluída para validar a sua 

acurácia. 

Para a realização destes testes, foram usadas espécies específicas de abelhas e as principais 

plantas por elas polinizadas. A bióloga Tereza Cristina Giannini foi responsável por fornecer 

os dados a respeito das espécies estudadas e validar os resultados dos testes realizados. A 

realização dos testes contou com a colaboração de Renata Luiza Stange. Os resultados de 

Tabela 6 – Tabela de decisão adaptativa para o operador AdaptMutation. 
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acurácia foram publicados em Stange, Giannini, Santana, Neto e Saraiva (2009). 

O gênero Peponapis (Eucerini: Apidae) é constituído de abelhas solitárias com distribuição 

Neotropical. Esse gênero está diretamente associado às espécies de Cucurbita, as abóboras, 

pois coletam pólen e néctar em suas flores e constroem os ninhos no solo, junto a essa 

espécie. O gênero Cucurbita apresenta algumas espécies que têm grande importância agrícola 

e sugere-se que a distribuição atual de Peponapis tenha sido influenciada pelo cultivo dessas 

espécies (HURD et al., 1971). 

A metodologia de avaliação de modelos utilizada foi a proposta em Araújo et al. (2005), que 

é a mais bem aceita entre os especialistas da comunidade de pesquisa em biodiversidade. 

Como o objetivo é comparar os resultados obtidos pelo AdaptGarp e pelo Garp, em relação 

aos seus aspectos algorítmicos e à eficácia do ferramental adaptativo implementado, este 

trabalho não se aprofunda nos aspectos ecológicos das espécies de Peponapis e Cucurbita. 

Na modelagem feita pelo Garp, os pontos de ocorrência são divididos em dois conjuntos de 

dados para cada iteração do algoritmo, sendo um deles utilizado para testar a qualidade do 

modelo gerado (dados de teste) e o outro, para desenvolver efetivamente o modelo (dados de 

treino). O modelo é composto por regras que são desenvolvidas através de refinamento, teste 

e seleção de subconjuntos dos dados de teste. O desempenho do modelo foi medido através 

de AUC e calculado a partir dos valores da matriz de confusão (ELITH et al., 2006; PHILIPS 

et al., 2006).  

Para os testes, foram utilizadas duas espécies de Peponapis e duas de Cucurbita. Os dados 

dessas espécies estão disponíveis nos seguintes portais de biodiversidade: SpeciesLink, 

CONABIO (Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad – 

[http://www.conabio.gob.mx/] e GBIF. Foram também consideradas as informações 

apresentadas em Hurd et al. (1964; 1966; 1967), onde essas espécies foram extensamente 

estudadas do ponto de vista biológico. Foi utilizada uma máscara com grade de 9 km
2
 de 

resolução, abrangendo o continente americano, com aproximadamente 765 mil células, e 37 

camadas ambientais, com mesma resolução, obtidas no Worldclim 

[http://www.worldclim.org]. As camadas utilizadas na modelagem referem-se à altitude, 

precipitação para 12 meses, temperatura máxima para 12 meses e temperatura mínima para 

12 meses, que são os dados relevantes para o nicho destas espécies de acordo com Hurd et al. 

(1964; 1966; 1967). 
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A Tabela 7 resume os dados utilizados no experimento, apresentando os nomes científicos 

das espécies, o número de pontos de ocorrência e os países que apresentaram registro dessas 

espécies, para direcionar a projeção. 

 

Nome Científico N°. de pontos 

de ocorrência 

Países que apresentam 

registro da espécie 

Peponapis timberlakei  31 EUA e México 

Peponapis azteca  60 México 

Cucurbita palmata  90 EUA e México 

Cucurbita radicans 39 México 

As coordenadas geográficas, organizadas por municípios, foram obtidas a partir da 

ferramenta Geoloc, oferecida pela rede speciesLink, e para os demais países utilizou-se o 

portal Tageo [http://www.tageo.com]. A conversão, limpeza e correção dos dados também 

foram feitas através das ferramentas disponíveis no speciesLink denominadas, 

respectivamente, de Conversor, DataCleaning e SpeciesMapper. 

A modelagem de nicho ecológico das quatro espécies foi realizada utilizando os algoritmos 

Garp e AdaptGarp. Porém, como na prática a comunidade de pesquisa em biodiversidade 

utiliza o algoritmo GarpBestSubsets
7
, o AdaptGarp também foi implementado seguindo os 

mesmos padrões e os testes, portanto, foram de fato realizados com o GarpBestSubsets e com 

o AdaptGarpBestSubsets, que corresponde simplesmente à substituição do Garp pelo 

AdaptGarp na implementação do GarpBestSubsets.  

Foram feitos dois tipos de testes: o teste interno, que usa o total dos pontos de ocorrência, e o 

teste externo. Este último, também chamado de teste independente, efetua divisões dos dados 

em partições, de forma aleatória e sem reposição, sendo que cada partição é dividida em 

dados de teste e dados de treino no momento da execução dos algoritmos. Este teste realiza a 

análise de sensibilidade nos modelos gerados, em relação aos dados de entrada. A Tabela 8 

mostra o número de partições para cada espécies considerando 30% dos dados para teste e 

70% dos dados para treino, como recomendado pela metodologia (ARAÚJO et al., 2005). 

Para a definição das partições, foi usado o limite proposto por Stockwell e Peterson (2002), 

que estipula que os dados de treino devem conter no mínimo 20 pontos de ocorrência. 

                                                           
7
 O GarpBestSubsets foi algoritmo foi apresentado no capítulo anterior, junto com a sua paralelização. 

Tabela 7 – Espécies, número de pontos de ocorrência e localização documentada de cada espécie. 
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Nome científico N°. de 

partições 

N. de pontos para 

teste (30%) 

N. de pontos para 

treino (70%) 

Cucurbita palmata 3 9 21 

Peponapis azteca 2 9 21 

Peponapis timberlakei 1 9 21 

Cucurbita radicans 1 9 21 

A média e o desvio padrão dos valores de AUC obtidos para cada partição de dados de cada 

espécie foi calculada. Araújo et al. (2005) sugerem que os resultados do AUC médio sejam 

interpretados da seguinte forma: excelente, quando o valor está acima de 0,90; bom, quando o 

valor está entre 0,90-0,80; razoável, quando o valor está entre 0,80-0,70; pobre, quando o 

valor está entre 0,70-0,60; e falho, quando o valor está entre 0,60-0,50. Abaixo deste limite, o 

modelo deve ser desconsiderado. Para as análises das informações geográficas obtidas foi 

utilizado o programa ArcGIS, versão 9.2 [http://www.esri.com/software/arcgis/index.html], 

que é uma das ferramenta de SIG para uso local mais adotadas pela comunidade de pesquisa 

Tabela 8 – Número de partições de cada espécie para o teste externo utilizando-se dados de teste 

(30%) e dados de treino (70%). 

Fig. 32 – Distribuição da Cucurbita palmata usando o AdaptGarp (esquerda) e o Garp (direita). 

Fig. 33 – Distribuição da Peponapis timberlakei usando o AdaptGarp (esquerda) e o Garp (direita). 



109 

 

Tabela 9 – Resultados de AUC do teste interno. 

em biodiversidade.As Figs. 32, 33, 34 e 35 mostram os mapas resultantes da modelagem de 

cada espécie. Para cada figura, as projeções obtidas pela execução do Garp e do AdaptGarp 

são apresentadas. 

 

A Tabela 9 apresenta os resultados de AUC obtidos a partir do teste interno executado com 

todos os pontos de ocorrência, para cada espécie. A Fig. 36 mostra o gráfico comparativo 

entre estes valores. 

 

Nome Científico Garp AUC AdaptGarp AUC 

Cucurbita palmata 0.90 0.90 

Peponapis timberlakei 0.86 0.89 

Cucurbita radicans 0.97 0.97 

Peponapis azteca 0.97 0.96 

Fig. 34 – Distribuição da Cucurbita radicans usando o AdaptGarp (esquerda) e o Garp (direita). 

Fig. 35 – Distribuição da Peponapis azteca usando o AdaptGarp (esquerda) e o Garp (direita). 
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A tabela 10 apresenta as médias e desvios padrão dos AUC obtidos através do teste externo, 

realizado com as partições dos dados. A Fig. 37 apresenta o gráfico dos resultados obtidos.  

Nome Científico Garp 

Teste (30%) Treino (70%) 

Média DP Média DP 

Cucurbita palmata 0.87 0.12 0.96 0.03 

Peponapis timberlakei 0.89 - 0.94 - 

Cucurbita radicans 0.93 - 0.95 . 

Peponapis azteca 0.95 0.01 0.96 0.04 

 AdaptGarp 

 Média DP Média DP 

Cucurbita palmata 0.83 0.09 0.91 0.02 

Peponapis timberlakei 0.89 - 0.90 - 

Cucurbita radicans 1.00 - 0.95 - 

Peponapis azteca 0.97 0.05 0.96 0.05 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36 – Gráfico dos resultados de AUC do teste interno. 

Tabela 10 – Resultados de AUC do teste externo. 

Fig. 37 – Gráfico dos resultados de AUC do teste externo. 
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8.3. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A semelhança entre os modelos gerados através dos algoritmos Garp e AdaptGarp pode ser 

observada através dos mapas obtidos para cada espécie, conforme apresentado nas Figs. 32, 

33, 34 e 35, onde as potenciais áreas de ocorrência de uma espécie são muito semelhantes. 

No entanto, é necessário analisar os resultados de AUC, segundo propõe a metodologia 

(ARAÚJO et al., 2005). 

Para o teste interno, Tabela 9, os resultados das Cucurbitas foram idênticos, enquanto as duas 

espécies de Peponapis apresentaram resultados ligeiramente diferentes: o AdaptGarp gerou 

um modelo com valor mais alto de AUC para Peponapis timberlakei e mais baixo para 

Peponapis azteca. Em relação ao teste externo, Tabela 10, os resultados de AUC variaram 

para os dois algoritmos, especialmente nas espécies Cucurbita palmata e Peponapis 

timberlakei, sendo que apenas para essas duas espécies os valores estiveram abaixo de 0.90. 

Esta pequena flutuação já era esperada porque as amostras são selecionadas aleatoriamente e, 

além disso, os algoritmos não são determinísticos. Note, porém, que essas diferenças não 

foram suficientes para influenciar o resultado, no que diz respeito à interpretação dos 

modelos de acordo com Araújo et al. (2005) e que, além disso, todos os modelos gerados pelo 

AdaptGarp foram classificados pelo menos como bons.  

Os resultados fornecem uma indicação da eficácia do dispositivo adaptativo usado pelo 

AdaptGarp, permitindo evoluir as soluções atuais de uso de algoritmos genéticos para a 

modelagem de nicho ecológico.  

Algumas características de algoritmos genéticos não estão devidamente cobertas no Garp, 

como considerar populações e probabilidades relacionadas aos seus operadores (além de 

crossover e mutation, por exemplo, podemos citar o caso da mortalidade). Essas 

características podem ser consideradas na tabela de decisão definindo-se novas condições a 

serem testadas, novas condições a serem incluídas e novas ações adaptativas a serem 

convenientemente executadas, de tal modo que os novos elementos passem a ser 

considerados na tomada de decisão por ela representada.  

Outra potencial contribuição associada ao AdaptGarp é a inclusão de um mecanismo de 

implementação de máscaras para que determinados dados se tornem visíveis ou invisíveis aos 

algoritmos, conforme a conveniência.  Por exemplo, isso pode ser aplicado para a seleção 

automática de layers ambientais, possibilitando incluir na tabela de decisão adaptativa ações 



112 

 

para filtrar os layers que são relevantes para cada experimento. Essa técnica pode ser aplicada 

para considerar fatos que sejam do conhecimento do pesquisador, alterando as tabelas com o 

objetivo de reduzir ou aumentar a quantidade de dados a serem levados em conta para as 

tomadas de decisão. Ilustra essa situação o conhecimento prévio de valores mínimos e 

máximos de variáves ambientais (altitude, temperatura, precipitação), que estão fortemente 

correlacionadas com ausência ou presença de determinadas espécies. Por exemplo, uma 

espécie que seja bem conhecida e que só ocorra em regiões desérticas, apresentará restrições 

relativas ao clima (nesse caso, seco), índice pluviométrico (baixo) e temperatura (baixa). O 

que neste exemplo foi classificado como seco ou baixo(a) pode, através do conhecimento do 

pesquisador sobre a espécie, ser transformado em valores numéricos de mínimos e máximos, 

restringindo os extremos da tabela de decisão adaptativa para valores expressos em números 

reais. Desta forma, se pode evoluir a solução e inserir o conhecimento do pesquisador sobre a 

espécie que está em estudo para a construção das funções adaptativas. Portanto, ao invés de 

se normalizar os resultados para evitar grandes desvios, a tabela de decisão adaptativa pode 

utilizar valores reais baseados em fatos reais para limitar o intervalo. Se a necessidade de 

normalização surgir, ela ainda pode ser aplicada, mas a tendência é minimizar ainda mais o 

erro, por estar agora associada a valores baseados em conhecimento real e pré-estabelecido. 

Ainda é possível acrescentar ao ferramental adaptativo fatores de correlação, para o caso de 

estudos de espécies co-dependentes. Por exemplo, no caso de espécies que dependem de 

certos polinizadores específicos, é necessário considerar o estudo da distribuição do 

polinizador na distribuição da espécie vegetal enfocada. Analogamente, o estudo da 

distribuição do polinizador deve considerar a distribuição da espécie vegetal, pois esta é a 

fonte de recursos para sua sobrevivência. 

8.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

Este capítulo apresentou o novo algoritmo AdaptGarp, baseado em tabelas de decisão 

adaptativas.  

O capítulo também apresentou um estudo comparativo entre os algoritmos Garp e 

AdaptGarp, para modelagem de nicho ecológico, através da realização de experimentos com 

espécies dos gêneros Peponapis e Cucurbita, com resultados que indicam a eficácia da 

solução proposta. 
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9. INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 

A fim de apresentar a integração de serviços de SIG com a infraestrutura de serviços proposta 

neste trabalho, a definição arquitetural para integrar o WMS é apresentada. O WFS e o WCS 

podem ser integrados usando as mesmas definições e ferramentas discutidas na integração 

WMS, naturalmente usando diferentes interfaces para serviços diferentes. 

9.1. INTEGRAÇÃO DO SERVIÇO WMS  

A integração com WMS (SANTANA ET AL., 2009b) pode ser feita através das seguintes 

etapas:  

1) A projeção do modelo de nicho ecológico precisa ser armazenada, em um formato 

adequado, em uma base de dados que permita o seu acesso via serviço. O formato escolhido 

foi o GeoTIFF, que é um dos mais utilizados por ser compatível com as ferramentas de 

tratamento da informação para este domínio. Idealmente, o resultado deve ser gerado 

diretamente neste formato, para evitar conversões e obter um mapa GeoTIFF mais preciso. 

No caso da infraestrutura proposta, já está prevista uma solução de base de dados para 

armazenar modelos, portanto é suficiente usar os serviços de armazenamento e acesso a estas 

informações. 

2) Um servidor para tratar OGC web Services precisa ser integrado à solução. A opção para 

integração com a infraestrutura de serviços foi adotar o GeoServer 

[http://www.geoserver.org/] e prover estes serviços, a fim de ter um servidor local que 

permita uma capacidade de administração completa, mas outras soluções podem ser adotadas, 

como os provedores da Nasa (JPL) [http://www.jpl.nasa.gov/], da DM Solution MAP 

[http://www.dmsolutions.ca/], e do Lizardtech Server [http://www.lizardtech.com/]. A 

escolha do Geoserver se deve à sua capacidade de disponibilizar serviços usando mapas 

GeoTIFF. Além disso, o GeoServer também permite a geração de um arquivo do tipo .kml, 

permitindo o uso do Google Earth para imagens tridimensionais. 

3) O GeoServer (ou outro provedor escolhido) deve receber a requisição para um serviço 

WMS, acessar o arquivo com o mapa gerado em GeoTIFF e responder ao cliente que 

solicitou o serviço. O serviço a ser usado é o GetMap, para obter o mapa no formato 

adequado.  

O mapa, no formato de um arquivo GeoTIFF, pode ser visualizado por qualquer cliente de 
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SIG e, se solicitado, o mapa no formato .kml pode ser visualizado pelo Google Earth. Para a 

solução de integração aqui proposta foi escolhida a ferramenta OpenLayers 

[http://openlayers.org/] para cliente de SIG, sendo esta integrada e disponibilizada junto com 

o resto da infraestrutura proposta. O OpenLayers é uma biblioteca baseada em padrões 

abertos, escrita em Java Script, para gerar mapas em navegadores web (web browsers). O 

OpenLayers pode acessar os serviços WMS no Google Maps [http://maps.google.com/], no 

Microsoft Virtual Earth [http://www.microsoft.com/virtualearth/] e no Yahoo! Maps 

[http://maps.yahoo.com/], entre outros e, portanto, eles podem ser integrados à infraestrutura. 

No contexto da arquitetura de software, ele é um cliente para WMS tendo o GeoServer como 

servidor e efetuando as requisições a partir de um navegador web. Com esta solução, o 

usuário pode escolher, após a geração de um modelo, como exibir o respectivo mapa. A Fig. 

38 mostra a relação entre os provedores e clientes de serviços de SIG, integrados com a 

solução arquitetural através do uso do serviço de consulta e armazenamento de modelos na 

camada de persistência da infraestrutura proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. UTILIZAÇÃO DA INTEGRAÇÃO COM SIG 

A fim de ilustrar a aplicação do WMS na arquitetura proposta, um experimento completo de 

modelagem de nicho ecológico foi conduzido. Este experimento considerou a distribuição da 

espécie vegetal Stryphnodendron obovatum. Após o término do processo de modelagem. No 

experimento, o mapa foi gerado no GeoServer, usando WMS. Os formato GeoTIFF e .kml 

foram escolhidos, a fim de permitir a interpretação dos mapas pelo OpenLayers usando um 

navegador web e pelo GoogleEarth, respectivamente.  

Fig. 38 – Perspectiva arquitetural da integração da infraestrutura com serviços WMS. 
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Os resultados do OpenLayers estão nas Figs. 39, 40, 41, 42 e 43, que apresentam cinco visões 

da mesma imagem, modificando atributos específicos, através de opções providas pelo 

OpenLayers no navegador web. Os mapas visualizados pelo OpenLayers são bidimensionais 

e, além dos efeitos visuais apresentados nestas figuras, também é possível visualizar os 

atributos configurados para cada um dos pontos do mapa através de um click de mouse no 

ponto escolhido (e.g.: o valor exato da probabilidade de se encontrar a espécie no ponto 

selecionado).  

 

 

 

 

Fig. 39 – Modelo projetado da espécie Stryphnodendron obovatum. 

 

Fig. 40 – Modelo projetado da espécie Stryphnodendron obovatum, alterando o atributo de opacidade. 
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Fig. 41 – Modelo projetado da espécie Stryphnodendron obovatum, aplicando a função de zoom. 

 

Fig. 43 – Modelo projetado da espécie Stryphnodendron obovatum, com aplicação de estilo. 

 

Fig. 42 – Modelo projetado da espécie Stryphnodendron obovatum, alterando o contraste. 
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Usando o formato .kml, é possível visualizar o modelo gerado no GoogleEarth. O efeito 

tridimensional pode ser observado na Fig. 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aplicação desta solução de integração com serviços OGC em outros domínios além da 

modelagem de nicho ecológico ainda não foi explorada, mas parece razoável supor que esta 

solução pode ser estendida, desde que os mapas estejam em formato GeoTIFF, uma vez que 

todos os padrões do ORM foram rigorosamente obedecidos.   

9.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

Este capítulo apresentou a integração de serviços de SIG à infraestrutura de serviços para a 

modelagem de nicho ecológico, usando os padrões especificados pelo OGC. A fim de ilustrar 

a aplicação da técnica, o capítulo apresentou também um experimento de modelagem de 

nicho ecológico, exibindo as soluções em duas e três dimensões.  

Fig. 44 – Modelo tridimensional da espécie Stryphnodendron obovatum no GoogleEarth. 
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10. PORTAL DE MODELAGEM DE NICHO ECOLÓGICO 

A partir da proposta de infraestrutura de serviços para a modelagem de nicho ecológico 

apresentada neste trabalho, um portal de modelagem de nicho ecológico foi implementado. 

Este portal permite a realização de um experimento completo, utilizando as propostas 

descritas nos capítulos anteriores. O portal implementa o processo de modelagem de nicho 

ecológico descrito no capítulo 6. As etapas do processo são apresentadas a seguir. 

A Fig. 45 apresenta a página inicial do portal de modelagem de nicho ecológico. Nesta 

página, o usuário de a opção de fazer a sua identificação no portal, fornecendo o seu usuário 

(login) e sua senha (password), ou fazer o seu cadastramento e consultar informações do 

projeto utlizando o menu de opções à esquerda. 

 

 
Fig. 45 – Home Page do portal de modelagem de nicho ecológico. 
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Para acessar os serviços de modelagem do portal, é necessário ser um usuário cadastrado. As 

Figs. 46 e 47 apresentam a página pessoal do usuário e a página de cadastramento no portal 

de modelagem de nicho ecológico. O cadastramento é necessário porque alguns serviços de 

modelagem são assíncronos e é necessário conhecer o e-mail do usuário para informá-lo 

quando esses serviços estiverem terminados.  

 

 

A Fig. 47 apresenta o processo de modelagem de nicho ecológico. As etapas do processo 

estão definidas e agrupadas em três etapas maiores. Essas etapas são a definição do 

Fig. 46 – Página pessoal do usuário. 

 
Fig. 47 – Página de cadastramento do usuário. 

 

Fig. 48 – Processo de modelagem de nicho ecológico. 
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experimento, que corresponde às etapas 1 a 6 do processo, a geração e a projeção do modelo, 

que são feitas na etapa 7, e a validação do modelo, que corresponde às etapas 8 e 9 do 

processo de modelagem de nicho ecológico descrito no capítulo 6. Esta figura fornece ainda 

um manual sobre as etapas da modelagem. 

 

O processo de modelagem de nicho ecológico está implementado e as Figs. 49, 50, 51 e 52 

Fig. 50 – Definição de parâmetros para o algoritmo selecionado. 

 

Fig. 49 – Seleção do algoritmo de modelagem de nicho ecológico. 
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mostram parte deste processo. A Fig. 49 apresenta a seleção de algoritmos. Os algoritmos 

apresentados são obtidos a partir de um serviço específico, que verifica todos os algoritmos 

disponíveis no provedor no momento.  

 

A Fig. 50 mostra a definição de parâmetros. Os parâmetros são metadados dos algoritmos e 

fazem parte do serviço que apresenta o algoritmo. A Fig. 51 mostra a seleção da opção para 

geração e projeção de modelos para visualização e análise pelo usuário. As opções 

disponíveis são a obtenção de um arquivo com extensão img, para ser tratado por uma 

ferramenta de SIG no desktop do usuário, um arquivo com extensão png, apenas para 

visualização no navegador, um arquivo com extensão kml, para utilizar no Google Earth, e 

um arquivo GeoTIFF, que permite o uso dos serviços de SIG implementados como descrito 

no capítulo 9. A Fig. 52 apresenta um mapa com o modelo final projetado e visualizado no 

navegador (extensão png).  

As demais etapas do processo de modelagem de nicho ecológico também estão disponíveis 

no portal de modelagem de nicho ecológico, com as mesmas entradas e saídas especificadas 

na formalização do seu processo. 

 

Fig. 51 – Definição da forma de visualização do modelo gerado. 
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Fig. 52 – Apresentação de um modelo no formato .png, utilizado apenas para visualização no 

navegador web. 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo apresenta as principais contribuições deste trabalho, os trabalhos em andamento 

relacionados à infraestrutura de serviços para a modelagem de nicho ecológico e as 

conclusões da tese.  

11.1. CONTRIBUIÇÕES DA TESE 

A infraestrutura orientada a serviços para a modelagem de nicho ecológico apresentada nesta 

tese permite a integração com provedores de serviços de dados de espécies e de dados 

ambientais, bem como de serviços para tratamento e conversão de dados. Desta forma, são 

atendidas as necessidades identificadas na parte inicial do processo de modelagem, que 

correspondem à preparação dos dados para se gerar modelos e que é uma das mais 

trabalhosas para o pesquisador em biodiversidade. Uma vez que o barramento de serviços 

garante a integridade e a entrega de mensagens e permite trabalhar de forma assíncrona, o uso 

de dados de forma intensiva e em grandes quantidades está devidamente endereçado nesta 

solução. 

A infraestrutura ainda permite a integração com outros pacotes de software, como foi feito no 

caso de SIG, oferecendo uma forma mais profissional para a exibição e análise dos modelos e 

contribuindo para eliminar a necessidade do pesquisador de instalar e trabalhar em ambientes 

computacionais diferentes para poder usufruir dos recursos oferecidos por pacotes de 

software distintos. 

Esta solução permite a integração de novas soluções algorítmicas na forma de serviços, de 

maneira bastante simplificada. O trabalho tratou especificamente de algoritmos paralelos e de 

algoritmos adaptativos, utilizando clusters e servidores comuns, mas outras soluções 

algorítmicas também podem ser desenvolvidas e integradas da mesma forma que estes 

algoritmos. O mesmo vale para soluções em geração de modelos e projeção de resultados, e 

para algoritmos que implementam estratégias de pré e pós-análise.  

A infraestrutura apresentada permite, portanto, atender os requisitos identificados para a 

modelagem de nicho ecológico e alguns deles já estão devidamente endereçados no portal de 

modelagem de nicho ecológico. Além disso, o desacoplamento da arquitetura desta solução 

permite a sua extensão para resolver problemas diferentes dos tratados nesta tese. Portanto, a 

infraestrutura pode evoluir com o tempo, acompanhando as evoluções na técnica de 

modelagem de nicho ecológico. 
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Os algoritmos construídos neste trabalho representam contribuições para a modelagem de 

nicho ecológico, na medida em que fornecem melhorias reais no desempenho dos algoritmos 

de modelagem, no caso dos algoritmos paralelos, e melhorias potenciais para a geração de 

modelos com o uso da tecnologia adaptativa, agregando o conhecimento do pesquisador ao 

processamento dos modelos. 

Além de validar a infraestrutura, a integração com SIG possibilita ao usuário desta solução 

dispensar a instalação de outros softwares em seu computador, como requerem os demais 

pacotes de software para modelagem analisados. Além disso, os pacotes de SIG são 

usualmente complexos em função da dificuldade de manipulação de dados. Um pesquisador 

de modelagem de nicho ecológico sem grande preparo ou habilidade computacional pode não 

estar apto a utilizar os pacotes de SIG de mercado sem a necessidade de treinamento. 

Portanto, dispensar o uso de pacotes de SIG de forma não integrada permite acelerar a curva 

de aprendizado para usuários iniciantes na técnica. 

O portal de modelagem de nicho ecológico permite a integração de serviços para atender 

todas as etapas do processo de modelagem. Desta forma, o pesquisador pode utilizar uma 

interface única para acessar recursos que não estão disponíveis em outras soluções, como as 

versões monolíticas do openModeller, do DesktopGarp e do MaxEnt. Na solução atual do 

portal de modelagem, os principais recursos são a integração com serviços de obtenção de 

dados de espécies e ambientais, a integração com serviços de modelagem fornecidos por um 

servidor remoto ou por um cluster e a integração com serviços de SIG. Porém, como novos 

recursos podem ser incorporados à solução na forma de serviços, potencialmente não existe 

limitação para a sua inclusão, permitindo a evolução e a simplificação da técnica de 

modelagem de nicho ecológico. 

O desenvolvimento desta infraestrutura e dos trabalhos a ela associados foi feito de maneira 

interdisciplinar, envolvendo pesquisadores de modelagem de nicho ecológico, em sua maioria 

biólogos e ecólogos, com pesquisadores de TI. Os resultados destas interações foram 

produtivos, mostrando que a TI pode ser o fator agregador e fundamental para o 

desenvolvimento de novas técnicas em outras áreas do conhecimento. 

Como contribuição adicional, está o fato de que a infraestrutura proposta pode ser aplicada 

também para endereçar outros problemas, não relacionados ao de modelagem de nicho 

ecológico. Por exemplo, a solução pode ser usada para agricultura de precisão e para outras 

áreas de pesquisa em biodiversidade. Esta característica aumenta o potencial de utilização da 
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solução, estendendo-a para outros domínios. Além disso, ela ainda permite utilizar soluções 

desenvolvidas especificamente para um problema na solução de outro. Por exemplo, existe 

um problema de análise de variabilidade de solo que pode ser endereçado de forma 

semelhante ao que é feito na modelagem de nicho ecológico, eventualmente alterando alguns 

serviços deste processo de análise. Portanto, os serviços desenvolvidos para um problema 

podem ser utilizados também para outro, aumentando o potencial de integração entre as 

técnicas e acelerando a sua evolução em conjunto. 

11.2. TRABALHOS FUTUROS 

Os desafios computacionais para a modelagem de nicho ecológico foram identificados no 

capítulo 6 e alguns deles correspondem a trabalhos em andamento, como mostra esta seção. 

Alguns dos desafios não foram abordados neste trabalho porque já existem trabalhos 

concluídos ou iniciativas em andamento para tratá-los, com destaque para o gerenciamento da 

configuração e o armazenamento de modelos. O primeiro foi definido para o projeto 

openModeller por Renato di Giovanni [http://openmodeller.sourceforge.net/], enquanto o 

segundo está sendo desenvolvido por Karla Donato Folk (FOOK et al., 2008), em proposta 

que contempla aspectos computacionais da criação do banco de dados e metadados relativos 

aos modelos. Web services para acesso à base de dados permitirão a sua integração com a 

infraestrutura de serviços apresentada neste trabalho. As demais soluções em andamento são 

apresentadas nos itens a seguir. 

11.2.1. ANÁLISE ESTATÍSTICA PARA VALIDAÇÃO DE MODELOS 

Embora a comunidade aceite os métodos para avaliação de modelos baseados em AUC 

(ARAÚJO et al., 2005), existem pesquisadores que discordam de sua eficácia em todas as 

situações (LOBO et al., 2008). As alegações são que as informações traduzidas por eles não 

são suficientes para uma análise adequada dos modelos e que as métricas podem levar a 

resultados imprecisos. 

Uma alternativa para se abordar este problema é utilizar métodos estatísticos aplicados para 

validação de modelos em outras áreas de modelagem que estão mais evoluídas neste quesito, 

como a cristalografia de proteínas e o espalhamento de raio-x a baixo ângulo, especialmente a 

parte que trata da validação de modelos de biologia molecular.  

O método proposto (BRÄNDÉN; JONES, 1990; BRÜNGER, 1992; BRÜNGER, 1993; 

BRÜNGER, 1996; EGELAND, 1991; HUNT; DEISENHOFER, 2003; LUNIN; 
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SKOVORODA, 1995; SVERGUN et al., 1997; TICKLE; LASKOWSKI; MOSS, 1998) 

consiste da validação cruzada entre amostras separadas, chamadas de conjuntos de teste e de 

trabalho, sendo que o conjunto de teste não pode ser usado para a geração do modelo. O 

fator-R é calculado a partir do conjunto de trabalho e o fator R-free, a partir do conjunto de 

teste.  

O método assume que os dados observados estão corretamente ponderados e este é o 

principal desafio de sua adoção para a modelagem de nicho ecológico. Foi feita uma breve 

apresentação de uma proposta para a adequação da solução para validação de modelos de 

biologia molecular para o domínio de modelagem de nicho ecológico para os pesquisadores 

em biodiversidade da University of Kansas, onde se encontram alguns dos maiores 

especialistas nesta técnica, onde a proposta está sendo implementada e avaliada. 

11.2.2. SELEÇÃO DE SERVIÇOS E EVOLUÇÃO DE ESB 

Durante a definição das ferramentas para a infraestrutura de serviços para modelagem de 

nicho ecológico, foi observado que o ranqueamento e a seleção de serviços são áreas de 

pesquisa ainda em aberto e não estão devidamente contempladas por nenhuma das 

ferramentas disponíveis. 

Esta situação se aplica nos casos em que existem diversos serviços que oferecem a mesma 

competência e, nesse caso, outros fatores, como tempo de resposta, tempo de execução do 

serviço, disponibilidade, confiabilidade e custo do serviço, devem ser considerados 

(BERANDER et al., 2005; FENG et al., 2007). Neste cenário, a orquestração de serviços 

pode ser feita de forma dinâmica, decidindo e selecionando o serviço a ser utilizado no 

momento de sua instanciação. 

Iniciativas para a orquestração dinâmica de serviços foram apresentadas, envolvendo áreas de 

pesquisa que variam de ontologias a algoritmos em grafos, mas a grande maioria das 

iniciativas se restringe a soluções algorítmicas que consideram determinadas hipóteses sobre 

os serviços que não são válidas universalmente. Por exemplo, existem hipóteses sobre a 

descrição dos serviços usando OWL [http://www.w3.org/TR/owl-ref/], que infelizmente 

ainda não são a realidade da maioria dos serviços registrados.  

Uma proposta algorítmica usando tabelas de decisão adaptativas foi apresentada em Santana 

et al. (2009a), que está sendo desenvolvida e testada. Esta proposta não faz nenhuma hipótese 

sobre a descrição dos serviços. 
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Além da proposta algorítmica, está em desenvolvimento uma proposta para alterar a 

arquitetura de parte do barramento de serviços, como nova proposta de padrão de engenharia 

de software para o desenvolvimento de ferramentas para este fim. A principal alteração a ser 

feita está apresentada na Fig. 53. Esta figura apresenta o seletor de serviços, que passará a ser 

composto por três partes: um localizador de serviços, uma base de dados para o 

armazenamento de informações sobre os serviços na forma de metadados e a parte 

responsável pelo ranqueamento e seleção de serviços. Esta última é a parte que vai conter os 

algoritmos que estão sendo propostos. 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.3. UMA ONTOLOGIA PARA A MODELAGEM DE NICHO ECOLÓGICO 

Lógica descritiva (NARDI; BRACHMAN, 2003) é o nome de uma família de linguagens 

formais para a representação do conhecimento e do raciocínio para um domínio de aplicação, 

através da definição de conceitos relevantes para o seu domínio (terminologia), utilizados 

para especificar as propriedades dos objetos e dos indivíduos do domínio. Ela possui 

semântica formal e é baseada em lógica. A ênfase é no raciocínio como uma função central: é 

o raciocínio que permite inferir implicitamente a representação do conhecimento que está 

explicitamente contida na base de conhecimento. A lógica descritiva suporta inferência.  

Uma ontologia pode ser aplicada para representar o conhecimento através da definição de um 

domínio e de suas propriedades, permitindo incorporar técnicas de raciocínio sobre os 

elementos do domínio. 

A OWL, Web Ontology Language [http://www.w3.org/TR/owl-ref/], definida pelo W3C Web 

Ontology Working Group (WebOnt), corresponde a uma família de linguagens baseada em 

Fig. 53 – Nova arquitetura para o seletor de serviços de um barramento de serviços. 
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Lógica Descritiva. OWL é uma linguagem para ser usada quando a informação contida em 

documentos precisa ser processada por aplicações, em oposição às situações onde o contexto 

precisa ser apresentado aos humanos. Em muitos casos, é necessário ultrapassar os limites 

das palavras-chave e especificar o significado dos recursos descritos na web, capturando a 

semântica dos dados. Uma ontologia é um termo emprestado da Filosofia que se refere à 

ciência de descrever os tipos de entidades do mundo real e a forma como elas estão 

relacionadas.  

A fim de iniciar os estudos nesta área do conhecimento, uma ontologia está sendo proposta a 

partir de resultados da modelagem de nicho ecológico de espécies dos gêneros Peponapis e 

Cucurbita. O objetivo é definir uma ontologia baseada em localização de espécies, não em 

morfologia.  

As espécies de Peponapis e Cucurbita que estão sendo consideradas possuem uma relação 

estreita de localidade, uma vez que as Peponapis são polinizadores de Cucurbita. O objetivo 

é fazer inferências sobre o relacionamento entre pares de espécies polinizadoras e 

polinizadas, que teoricamente deveriam estar nas mesmas regiões. Entre as principais 

inferências em estudo estão a possibilidade de se aumentar uma das populações em função do 

aumento da outra e a possibilidade de localizar uma espécie a partir de dados de localidade da 

outra. 

11.2.4.  USO DE WRAPPERS PARA A TRANSFORMAÇÃO DO LEGADO EM SERVIÇOS 

Esta tese foi desenvolvida dentro do contexto do projeto openModeller, sendo a infraestrutura 

de serviços para a modelagem de nicho ecológico a proposta para evoluir a solução atual. 

Concluída a infraestrutura, foi levantada a questão de como tratar a biblioteca do 

openModeller atual, considerada neste trabalho como o sistema legado. 

A melhor alternativa encontrada foi o uso de wrappers para encapsular as funcionalidades já 

implementadas no openModeller.  

A Fig. 54 apresenta a forma como os wrappers serão utilizados para transformar o sistema 

legado em serviços. Primeiro deve ser feita a extração das classes que devem compor o 

serviço. Estas classes devem ser ajustadas para permitir a criação dos wrappers. Cada 

conjunto de classes deve corresponder a um componente que será disponibilizado na forma 

de um serviço, construindo assim um sistema orientado a serviços.  
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Esta solução permite o desacoplamento da modelagem das tecnologias e ferramentas 

utilizadas, que impossibilitam ou dificultam a integração do openModeller com outras 

soluções, como portais de biodiversidade em geral (e.g.: GBIF) e demais serviços de 

obtenção de dados de espécies e layers ambientais, e também a disponibilização de serviços a 

partir do próprio openModeller. A solução a ser disponibilizada vai utilizar os serviços 

desacoplados e orquestrados, como no portal de modelagem de nicho ecológico. 

 

 

11.3. CONCLUSÃO 

A infraestrutura orientada a serviços para a modelagem de nicho ecológico proposta neste 

trabalho permite integrar as funcionalidades de pré e pós-análise, diferentes algoritmos, 

tecnologias e pacotes de software. Desta forma, todas as etapas do processo de modelagem de 

nicho ecológico podem ser executadas por conjuntos de serviços orquestrados, produzindo os 

resultados esperados sem abrir mão do uso da melhor tecnologia disponível em cada etapa 

deste processo por problemas de integração ou interoperabilidade. 

Fig. 54 – Implementação de wrappers para transformação do legado em serviços. 
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Sua arquitetura aberta e desacoplada apresenta potencial para evolução e capacidade de 

adequação a possíveis novos cenários para o estudo da biodiversidade e mudanças nos 

requisitos do problema. A orientação a serviços permite o tratamento de novos requisitos que 

venham a aparecer sem grandes modificações na infraestrutura proposta. 

Além da própria infraestrutura, a resolução de outros problemas em modelagem de nicho 

ecológico realizada no decorrer deste trabalho, como parte do entendimento das 

características de cada requisito, resultou no desenvolvimento de soluções operacionais que 

contribuem para o desenvolvimento da própria modelagem.  

O portal de modelagem de nicho ecológico apresenta uma solução eficiente para os 

pesquisadores na área, uma vez que resolve problemas de integração que não estão 

endereçados nas demais soluções monolíticas, notadamente para a obtenção de dados de 

espécies e de dados ambientais, para a geração de modelos com diferentes técnicas e 

tecnologias e o uso de serviços integrados de SIG para tratamento de mapas. 

A infraestrutura pode, adicionalmente, ser estendida a outros domínios do conhecimento, 

como aplicações agroambientais e outros problemas em biodiversidade. Isto reforça a 

importância e mostra a abrangência desta solução, seja para o problema de modelagem de 

nicho ecológico, seja para outros problemas de natureza semelhante. 

Conclui-se, portanto, que a infraestrutura orientada a serviços para a modelagem de nicho 

ecológico proposta neste trabalho atende aos requisitos identificados na definição de domínio 

do problema, com vantagens em relação aos resultados esperados.  
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