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CLUSTERS

Área da Unir vai 
sofrer inundação

Com a implantação da Usina Hidrelétrica de Santo An-
tônio, significativa área de terra pertencente à Universidade 
Federal de Rondônia (Unir) será inundada. Mas essa situa-
ção é a menos preocupante, considerando que trata-se de 
um setor verde (floresta), com pouco uso por parte da insti-
tuição de ensino. O que mais tem deixado os pesquisadores 
inquietos são as invasões e predação, por parte de moradores 
vizinhos à área da Unir.

A informação está sendo anunciada pelo bachalerando 
Anderson de Miranda, o popular “Jaca”, em sua monografia 
apresentada ao Departamento de Ciências Biológicas da Unir 
como parte dos requisitos para a obtenção de grau em Ciên-
cias Biológicas.

De acordo com o pesquisador, pouca gente conhece 
os limites da Universidade e, por isso mesmo, optou pela 
elaboração desse trabalho que visa, dentre outros pontos, 
preencher parte dessa lacuna de conhecimento com apre-
sentação de um modelo. “Dentre os objetivos dessa pesquisa 
está o mapeamento, georeferenciamento e criação de modelo 
digital de elevação ou ambiente 3D da área da Unir para sub-
sidiar futuros estudos no setor”, argumenta Jaca.
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“Com o projeto decidi que 
quero continuar atuando nesta 

área de inteligência artificial, 
clusters e outras coisas mais. 

Esse trabalho tem sido de 
grande valia para mim” 

“O projeto pode contribuir 
de diversas formas, dentre as 
quais está o aperfeiçoamento 
de quem participa na condição 
de pesquisador. Acredito que 
possa aprender muito neste 
trabalho” 

O projeto gera uma pesquisa de alto nível, 
aprofundando a qualificação dos alunos de 

informática. O objetivo 
é produzir ferramentas 
que facilitem o desen-
volvimento econômico 
sustentável de Ron-
dônia”.

“Esse projeto tem algo de 
grandioso e, o que diretamente 

pode ser dito de bom é o fato 
se poder usar a informática na 
solução de problemas que ela 

mesma cria” Marcio Bruno
INFORMÁTICA - 4º período

João Emanuel
INFORMÁTICA - Unir

Ermeson de Oliveira
INFORMÁTICA - 8º período

Iure Camilo
INFORMÁTICA - 8º período

Juliana Soares
INFORMÁTICA - Unir

Acadêmicos do 
Projeto Clusters falam 

de contribuições diretas e 
novidades da pesquisa

GRAU - Qual o compromisso do projeto com a criação de 
um modelo para simulação de situações?
RIVERO - A construção de modelos nesta área deve levar sem-

pre em conta o compromisso entre realismo e a complicação da mo-
delagem. Modelos mais realísticos tendem mais complicados. Isto é 
verdadeiro, sobretudo, quando se fala em modelos matemáticos e eco-
nométricos. Produzir modelos mais realísticos nem sempre significa 
aumentar a relevância destes modelos para uma compreensão maior 
dos problemas enfocados. 

GRAU - É seguro pensar problemas numa região como 
essa, onde as transformações recentes são numerosas?
RIVERO - Estas interações e complexidades tornam-se mais evi-

dentes quando o foco é aproximado dos problemas típicos associados 
à questão do desenvolvimento da Amazônia. Pensar a sustentabili-
dade e o desenvolvimento em regiões com surtos de transformação 
provocados por movimentos populacionais intensos, como é o caso 
de Rondônia, por exemplo, e onde grandes obras de infra-estrutura 

Sérgio Rivero expõe sobre 
colonização e consequências

Entrevista

Clusters: antecipação 
de situações de mundo

A apresentação de um agente artificial (cria-
do em computador) com capacidade de antecipa-
ção de situações do mundo, possibilitando a forma-
ção de expectativas, é apenas uma das etapas que 
prevê o Projeto Clusters (Simulação multi-agentes 
Paralela baseada em grade para a dinâmica do uso 
do solo na Região Sul de Rondônia). Coordenado 

pelo professor Sérgio Luiz de Medeiros Rivero, a 
pesquisa, que conta com participações de oito (8) 
acadêmicos do curso de Informática da Universi-
dade Federal de Rondônia (Unir), pretende pro-
duzir cenários em simulações computacionais para 
subsidiar decisões de política pública nos níveis 
municipal e estadual da micro-região de Vilhena. 

De acordo com o professor Sérgio Rivero, o 
projeto está articulado com outra pesquisa finan-
ciada pela FINEP para a mesma região (GTDS – 
Gestão territorial do Desenvolvimento Sustentável) 
e incorpora-se ao esforço de subsidiar a tomada 
de decisão, ao nível local e regional sobre políticas 
públicas para o desenvolvimento sustentável.

O alto custo das ferramentas computacio-
nais, a falta de recursos para a compra de materiais 
básicos, acabou por dar ao Projeto Cluster mais 
uma característica própria. Para iniciar a pesquisa, 
de acordo com Sérgio Rivero, foram recuperadas 
dezenas de sucatas, carcaças de computadores que 
já estavam sem uso na Unir. A partir daí, foram 
montados os computadores (espécie de super-má-
quinas).O grupo do Projeto Clusters motivado com a pesquisa
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Ganhe Livros
O ‘Grau Informativo’ traz a campanha de incentivo à leitura ‘PRA-

LER’. O leitor concorre a cinco (5) cupons no valor de R$ 20,00 cada. 
Este cupom, uma vez sorteado e assinado, pode ser trocado por um 
livro, ou complementado, na Livraria Bons Livros, Porto Velho, para 
a compra de outros. Para concorrer, basta preencher o cupom ao lado 
e entregá-lo a um dos membros do Conselho, na Prograd. PRALERNome:...........................................  Curso..........................
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Recepção sem violência 
agrada aos novos alunos

“Eu vim para a Unir, no primeiro dia de aula, com muito 
medo do trote que os veteranos preparam para os novatos. 

Mas, até que achei legal retornar para casa toda azul.”.

Paola Faoni
Universidade Federal de RO

“Para os novos alunos de História aconteceu algo de novo. 
Não fomos vítimas de violências e, isso agradou muito. 
Fomos bem recebidos pelos veteranos e acredito que toda a 
Universidade, nesse pensamento, está de parabéns!” 
Luciano
Universidade Federal de RO

“Essa situação é nova para mim. O interessante de iniciar 
algo novo (principalmente aqui na Unir), até agora se resu-
me na satisfação de meus pais. No entanto, existe sim uma 
vontade de que essa satisfação também me atinja ao longo 

desse período no curso” 

Fiorelo Filho
Universidade Federal de RO

“O corpo do Centro Acadêmico de História já está bastante 
amadurecido. E isso foi possível entender em função da boa 
recepção que nos proporcionou durante a Semana de Inte-
gração. Parabéns!” 

Valtevir Andrade
Universidade Federal de RO

Idéia do trote na Unir não agrada calouros que 
agradecem pela boa recepção da Semana

“A boa vontade de todos os que se envolveram para re-
alizar uma recepção diferente, agradável, sem agressões, 
aos novos estudantes merece parabenização. Só tenho a 

agradecer pela boa recepção que ta turma de História nos 
proporcionou” 

Raimundo Lemol
Universidade Federal de RO

“Promeiro, antes de pensar em recepção, a instituição tem 
que desenvolver um trabalho de conscientização para tirar o 
trauma do trote ao calouro. Daí, pode pensar em dinâmicas 
de envolvimento e integração dos acadêmicos. No mais, 
acho que a Semana de Integração foi produtiva” 
Rone
Universidade Federal de RO

condicionam e afetam o uso do espaço (como em toda a Amazônia), implica em pensar 
em problemas onde as trajetórias das variáveis dificilmente podem ser previstas com sig-
nificativa segurança por modelos econométricos tradicionais. 

GRAU - Que ponto do pensar simulado é fundamental?
RIVERO - É necessário também pensar na interação entre os atores do processo (go-

vernos estaduais e nacionais, trabalhadores, empresários nacionais e estrangeiros, ONGs, 
populações tradicionais, etc.) e em como estas interações (e as ações resultantes delas) 
impactam a região.

GRAU - O que motivou a escolha desse tema para aplicação do Projeto?
RIVERO - Rondônia foi o espaço privilegiado da colonização dirigida no Brasil a par-

tir da década de 1970 até o final da década de 1980. Esta colonização produziu mudanças 
significativas nos padrões de uso do solo em todo o estado. A frente de expansão agrope-

Calouros amarrados e lambuzados em exposição

Luiz Gustavo
INFORMÁTICA - Unir

Valmir Batista
INFORMÁTICA - Unir

Clayton Guimarães
INFORMÁTICA - Unir

cuária avança, cada vez mais, sobre 
áreas ainda cobertas com floresta, 
ampliando os níveis de desmata-
mento existentes no estado. As di-
nâmicas de ocupação,  produzidas 
a partir da colonização baseada na 
pequena produção agropecuária, 
mostram sinais de esgotamento, a 
exploração madeireira e as frentes 
camponesas dão lugar, atualmen-
te, a uma expansão da pecuária 
de corte e da grande produção de 
grãos altamente tecnificada. 

GRAU - E a escolha da Re-
gião Sul de Rondônia?
RIVERO - Estes dois padrões 

de expansão atualmente concor-
rem na região sul do estado de 
Rondônia, notadamente, na micro-
região geográfica de Vilhena. Esta 
expansão da produção agropecuá-
ria de larga escala pode ter gran-
des conseqüências, não só sobre os 
padrões de exploração da terra e 
de distribuição da terra na região, 
mas também,  podem aumentar as 
pressões sobre as áreas remanes-
centes de floresta.

‘Jaca’ lembra que área da 
Unir foi doada por casal

De acordo com o pesquisador Anderson de Miranda, 
a Unir, em 9 de setembro de 1985, teve acrescentado ao seu 
patrimônio uma área de terra com mais de 100 hectares pro-
venientes da doação do casal Fernanda Aurélia Makai Ribeiro 
e seu marido, José Ribeiro Filho, a quem foi feita a homena-
gem com o nome (escritura de doação de terras).

Na seqüência de fotos ao lado, o jovem pesqui-
sador em sua rotina de pesquisa. Na ocasião, ele 
calibrava um aparelho de GPS para realizar mar-
cações em seus referenciais. A base de atividade 
está instalada no campus da Unir de Porto Velho, 
lado direito do portão de entrada.


