
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

ENGENHARIA CIVIL 

 

 

 

 

CAROLINE ORIOLLO 

CHARLES PINHO DE ALCANTARA 

MARJORIE NISTICÓ TOFETTI 

 

 

 

 

ALERTA DE DESLIZAMENTO DE TERRA UTILIZANDO SISTEMAS DE 

INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2013 



CAROLINE ORIOLLO 

 

CHARLES PINHO DE ALCANTARA 

 

MARJORIE NISTICÓ TOFETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALERTA DE DESLIZAMENTO DE TERRA UTILIZANDO SISTEMAS DE 

INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 

 

Projeto do Trabalho de Graduação Interdisciplinar  

apresentado ao curso de Engenharia Civil da 

Escola de Engenharia da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial 

para a obtenção do Título de Engenheiro.  

 

 

ORIENTADOR: PROF. DR. SERGIO VICENTE DENSER PAMBOUKIAN 

 

 

São Paulo 

2013 



AGRADECIMENTO 

 
   

 Primeiramente, gostaríamos de agradecer o Prof. Dr. Sérgio Vicente Denser 

Pamboukian, pois sem sua contribuição, a execução, o desenvolvimento e o término deste 

trabalho não seriam possíveis. 

 

  Agradecemos nossos pais, que sempre nos apoiaram em qualquer decisão e nossos 

familiares que estiveram sempre presente em toda essa jornada. 

  Aproveitamos, também, para agradecer o Prof. Dr. André Reda, por sua sugestão de 

muitíssimo valor e educação no atendimento aos alunos. 

  

São Paulo, novembro de 2013. 

 

 

 

 

 

 

  



SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 9 

1.1 OBJETIVOS ....................................................................................................................... 10 

1.1.1 Objetivo geral ................................................................................................................. 10 

1.1.2 Objetivos específicos ...................................................................................................... 10 

1.2 JUSTIFICATIVA ............................................................................................................... 10 

1.3 METODOLOGIA ............................................................................................................... 12 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO ....................................................................................... 12 

2 REVISÃO DA LITERATURA ............................................................................................. 13 

2.1 DESASTRES NATURAIS ................................................................................................ 13 

2.1.1 Conceitos Básicos ........................................................................................................... 13 

2.1.2 Tipos de desastres naturais ........................................................................................... 14 

2.1.3 Intensidade de chuva ..................................................................................................... 15 

2.2 GEOTECNOLOGIAS ........................................................................................................ 17 

2.2.1 Sistemas de Informação Geográficas (SIGs) ............................................................... 18 

2.2.2 Sistemas de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais ..................................... 19 

3 TERRAMA² (TERRA MODELING, ANALYSIS AND ALERT) ...................................... 21 

3.1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 21 

3.1.1 Arquitetura do Sistema (INPE, 2012) .......................................................................... 21 

3.1.2 Usuários e Alerta ........................................................................................................... 23 

3.2 FONTES DE DADOS HIDROMETEOROLÓGICOS ...................................................... 24 

3.2.1 Hidroestimador .............................................................................................................. 24 



3.2.2 Modelo ETA ................................................................................................................... 28 

3.2.3 PCD (Plataforma de Coleta de Dados) ........................................................................ 29 

3.2.4 Radares ........................................................................................................................... 32 

3.3 TIPOS DE ANÁLISES ...................................................................................................... 32 

3.3.1 Análises baseadas em planos de risco .......................................................................... 32 

3.3.2 Análises baseadas em modelos ..................................................................................... 34 

3.3.3 Análises baseadas na tecnologia Terra ME (INPE, 2012) ......................................... 34 

3.3.4 Análises baseadas em PCD ........................................................................................... 34 

3.4 LINGUAGEM LUA ........................................................................................................... 35 

3.4.1 Estrutura de um programa em linguagem LUA ........................................................ 35 

3.4.2 Operadores Zonais ........................................................................................................ 37 

4 ESTUDO DE CASO – ANGRA DOS REIS 2009-2010 ...................................................... 40 

4.1 CONFIGURAÇÃO DO PROGRAMA .............................................................................. 41 

4.1.1 Banco de Dados .............................................................................................................. 41 

4.1.2 Interface de Administração .......................................................................................... 42 

4.1.3 Interface de Configuração ............................................................................................ 44 

4.1.4 Análise ............................................................................................................................ 46 

5  PETRÓPOLIS - 2013 ........................................................................................................... 57 

6. TRABALHOS FUTUROS, CONCLUSÃO E AGRADECIMENTOS ............................... 62 

6.1 TRABALHOS FUTUROS ................................................................................................. 62 

6.2 CONCLUSÃO .................................................................................................................... 62 

7. REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 64 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – O sistema social e a ocorrência dos desastres naturais............................................13 

Figura 2 – Tabela de classificação de chuva quanto a dBZ......................................................16 

Figura 3 – Radar de tempo banda-C.........................................................................................17 

Figura 4 – Imagem do Radar banda-C......................................................................................17 

Figura 5 – Arquitetura do Sistema............................................................................................23 

Figura 6 – Hidroestimador do Satélite GOES...........................................................................25 

Figura 7 – Concepção artística do GOES-8..............................................................................26 

Figura 8 – Primeira imagem obtida pelo GOES – 1 em 25 de outubro de 

1975...........................................................................................................................................26 

Figura 9 – Esquema do Satélite METEOSAT..........................................................................27 

Figura 10 – METEOSAT..........................................................................................................28 

Figura 11 – Modelo ETA..........................................................................................................29 

Figura 12 – Foto de um PCD....................................................................................................30 

Figura 13 – Mapas de PCD’s instalados...................................................................................30 

Figura 14 – Coleta de dados via satélite...................................................................................31 

Figura 15 – Detalhe da área urbana..........................................................................................33 

Figura 16 – Modelo de Análise em linguagem LUA. (Análise Hidro4hrs ETA).....................35 

Figura 17 – Esquema automático do cálculo de chuva acumulada por satélite e previsão 

numérica....................................................................................................................................36 

Figura 18 – Classe de Operadores.............................................................................................38 

Figura 19 – Pousada Sankay (laranja) e morro da Carioca (roxo), ambos com vítimas fatais 

devido a deslizamentos.............................................................................................................40 

Figura 20 – Banco de dados......................................................................................................41 

Figura 21 – Mapa importado.....................................................................................................42 

Figura 22 – Base de dados no Terra Ma²..................................................................................43 

Figura 23 – Gerenciador de serviços.........................................................................................43 

Figura 24 – Dados Ambientais..................................................................................................44 

Figura 25 – Planos de Risco......................................................................................................45 

Figura 26 – Planos Adicionais..................................................................................................46 

Figura 27 – Análises.................................................................................................................48 



Figura 28 – An_mun_hidro_24h_Eta24h.................................................................................49 

Figura 29 – Análise dia 31/12/2009 às 1:30 horas....................................................................49 

Figura 30 – Análise dia 31/12/2009 às 5:00 horas....................................................................50 

Figura 31 – Análise dia 31/12/2009 às 7:30 horas....................................................................50 

Figura 32 – Análise dia 31/12/2009 às 8:00 horas....................................................................51 

Figura 33 – Análise dia 31/12/2009 às 11:00 horas..................................................................51 

Figura 34 – Análise dia 01/01/2010 às 15:00 horas..................................................................51 

Figura 35 – Análise dia 02/01/2010 às 00:30 horas..................................................................52 

Figura 36 – An_mun_pcd_24h_Eta24h....................................................................................53 

Figura 37 – Análise dia 31/12/2009 às 00:00 horas..................................................................53 

Figura 38 – an_mun_eta24_eta48.............................................................................................54 

Figura 39 – Análise dia 30/12/2009 às 01:30 horas..................................................................55 

Figura 40 – Análise dia 30/12/2009 às 11:00 horas..................................................................56 

Figura 41 – Análise dia 30/12/2009 às 23:00 horas..................................................................56 

Figura 42 – Análise dia 31/12/2009 às 11:00 horas..................................................................56 

Figura 43 – Análise dia 31/12/2009 às 13:00 horas..................................................................57 

Figura 44 – Município de Petrópolis, Rio de Janeiro...............................................................57 

Figura 45 – an_radar_PC..........................................................................................................58 

Figura 46 – Análise dia 17/03/2013 às 15:16 horas..................................................................59 

Figura 47 – Análise dia 17/03/2013 às 15:46 horas..................................................................60 

Figura 48 – Análise dia 17/03/2013 às 16:30 horas..................................................................60 

Figura 49 – Análise dia 17/03/2013 às 22:00 horas..................................................................60 

Figura 50 – Análise dia 18/03/2013 às 00:00 horas..................................................................61 

Figura 51 – Análise dia 18/03/2013 às 00:16 horas..................................................................61 

 

 



LISTA DE SIGLAS 

 

CEMADEN - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais 

CENACID - Centro de Apoio Científico em Desastres 

CPTEC - Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos 

CPTEC - Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos 

DECEA - Departamento de Controle do Espaço Aéreo 

EM-DAT - Emergency Events Database 

ESA - Agência Espacial Européia 

GOES - Geostationary Operational Environmental Satellite 

INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

InSAR - Sistema de Radar de Abertura Sintética Interferométrico 

IPCC - Intergovernmental Pannel on Climate Change 

IPMet - Instituto de Pesquisas Meteorológicas 

MCTI - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

MDE - Modelo Digital de Elevação 

MFG- METEOSAT First Generation 

MSG - METEOSAT Second Generation 

NCEP - National Centers for Environmental 

NESDIS - National Environmental Satellite Data and Information Service 

PCD - Plataformas de Coleta de Dados 

SEPED - Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisas e Desenvolvimento 

SIG – Sistema de Informações Geográficas 

SISMADEN - Sistema de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais 

SOA - Service Oriented Architecture 

SRTM - Shuttle Radar Topography Mission 

TECGRAF - Instituto Tecgraf de Desenvolvimento de Software Técnico-Científico 

TerraMA² - Terra Modeling, Analysis and Alert 

UNDP - United Nations Development Programme 

UNESP - Unidade Complementar da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 

Filho 

VIRA - Visualização de Imagens e Radar 

 



 

 

RESUMO 

 

Dentre os desastres naturais, os deslizamentos de terra são os que mais causam prejuízos 

socioeconômicos. Tais desastres não podem ser evitados, porém, é possível fazer previsões e 

emitir alertas dos riscos eminentes à população. Este trabalho tem como principal propósito 

avaliar a utilização de Sistemas de Informação Geográfica (SIGs) no alerta de risco de 

deslizamentos, possibilitando uma abordagem mais eficiente na minimização dos danos e 

prejuízos decorrentes.  O software SIG utilizado neste trabalho é o TerraMA², que faz o 

mapeamento das áreas afetadas a partir de dados, coletados em tempo real, de satélites, 

radares, modelos de previsão de precipitação (ETA) e através de uma linguagem 

computacional estabelece níveis de alertas de cada região Os estudos de caso feitos neste 

trabalho foram baseados nos desastres que aconteceram no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis 

na madrugada do dia 31/12/09 (reveillón), em que o deslizamento de terra resultou em mais 

de 50 mortos e 800 desabrigados; e em Petrópolis em março de 2013, o qual deixou mais de 

25 vítimas. 

 

ABSTRACT 

 

Among all natural disasters, landslides are the most harmful socioeconomically. Such 

disasters cannot be avoided; however, it is possible to make forecasts and issues warnings of 

eminent risks to the population. This work has as main purpose to evaluate the use of 

Geographic Information Systems (GISs) in the alert risk of landslides, enabling a more 

efficient approach to minimize the damages and losses. The GIS software used in this work is 

TerraMA ², which makes the mapping of the affected areas from real-time collected data, 

satellite, radar, forecast models of precipitation (ETA) and, through a computer language, 

establishes levels of alerts in each region. The examples studied in this work were based on 

the disasters that happened in Rio de Janeiro, Angra dos Reis on the New Year’s Eve in 2009 

to 2010, where the landslide left more than 50 fatalities and 800 homeless individuals; and 

Petrópolis, whose victims were more than 25 people. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas houve um aumento considerável não só na frequência e 

intensidade, mas também nos danos e prejuízos causados pelos desastres naturais. Este 

aumento pode estar diretamente vinculado às mudanças climáticas globais, segundo alguns 

estudos. De acordo com o relatório do Intergovernmental Pannel on Climate Change (IPCC, 

2007), lançado em fevereiro de 2007, observou-se um aumento das precipitações das regiões 

sul e sudeste e um agravamento da seca nas regiões norte e nordeste do Brasil. 

Os desastres naturais estão causando sérios impactos em diversas áreas do globo 

marcado principalmente por fenômenos atmosféricos extremos, pela sua maioria representada 

por tempestades severas. Como é praticamente impossível erradicar tais fenômenos, as ações 

humanas implementaram medidas preventivas que amenizam o impacto causado por estes 

fenômenos. 

De acordo com Marcelino (2007), as geotecnologias são uma das principais 

ferramentas para o gerenciamento dos desastres, e são apresentadas especialmente pelos 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e pelo Sensoriamento Remoto. Através delas 

podem ser coletados, armazenados e analisados uma grande quantidade de dados, os quais 

seriam praticamente inviáveis de serem tratados utilizando métodos analógicos e/ou 

tradicionais. Apresentam uma série de facilidades na geração e produção de dados e 

informações para o estudo de fenômenos geográficos, como os desastres naturais 

(COPPOCK, 1995). Utilizando essas ferramentas podem-se produzir informações 

praticamente instantâneas e com custo relativamente baixo, combinando informações de 

dados espaciais multi-fontes a fim de analisar as interações existentes entre as variáveis, 

elaborar modelos preventivos e dar suporte às tomadas de decisões (BOHAM-CARTER, 

1996). 

Rapidez e eficiência são as principais características obtidas nas ações de resposta pelo 

monitoramento com o SIG. “Nele, os principais dados de desastres naturais requeridos para 

uma análise de risco são os dados sobre o tipo de perigo ou ameaça, os dados sobre o 

ambiente nos quais os eventos danosos podem ocorrer e os dados sobre os elementos 

expostos.” (MARCELINO, 2007) 

Para complementar estes estudos, o software chamado TerraMA² (Terra Modeling, 

Analysis and Alert), disponibilizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 
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busca dados climáticos atuais pela internet e os incorpora à base de dados do sistema. Estes 

dados são analisados para verificação da existência de uma situação de risco, através da 

comparação com alguns mapas de riscos já feitos ou de um modelo definido. Para cada 

situação de risco detectada, um alerta é criado e os usuários são avisados por notificações de 

alerta.  

No SIG, um banco de dados associado a um mapa da área urbana poderá fornecer 

informações completas sobre abrigos, hospitais, policia, bombeiro, entre outros. 

Será desenvolvido um trabalho sobre o SIG como ferramenta de gestão de desastres 

naturais e deslizamentos de encostas. 

 

 

 1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a contribuição do Sistema de Informações Geográficas para monitoramento e 

alertas de desastres naturais e deslizamentos de encostas. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Verificar o comportamento de encostas e condições de risco de deslizamentos através 

de análises baseadas em modelos matemáticos e planos de risco; analisar a contribuição dos 

Sistemas de Informações Geográficas para a prevenção e alerta de desastres naturais; efetuar 

estudo de caso utilizando o software TerraMA2.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com os dados de desastres do Emergency Events Database (EM-DAT, 

2007), no período de 1900-2006, o maior número de registros foi no continente Asiático, com 

3.699 registros, seguido pelo americano, com 2.416 registros. Em todo o mundo, os tipos de 

desastres que mais se destacam foram as inundações (35%) e as tempestades (31%).  

Além disso, convém citar que a grande maioria dos desastres (mais de 70%) ocorreu 

em países em desenvolvimento (EM-DAT, 2007). Estes dados mostram que as condições 

socio-econômicas desses países contribuem para elevar o número de vítimas fatais. O elevado 



11 

 

adensamento populacional nas áreas de risco, a falta de planejamento urbano e de 

investimentos na saúde e educação aumentam consideravelmente a vulnerabilidade das 

comunidades expostas aos perigos naturais. (ALEXANDER, 1997; ALCÁNTARA-AYALA, 

2002). 

Entre os anos 1980 e 2000, secas, ciclones, enchentes ou terremotos afetaram áreas em 

que 75% da população mundial habita, segundo o relatório do United Nations Development 

Programme (UNDP, 2004)  

Ainda assim, mais de 80% dos desastres no Brasil estão associados às instabilidades 

atmosféricas severas, que são responsáveis pelo desencadeamento de inundações, vendavais, 

tornados, granizos e escorregamentos. Com relação à distribuição espacial, mais de 60% dos 

casos ocorreram nas regiões Sudeste e Sul (MARCELINO, 2007).  

Já que os desastres naturais não podem ser evitados, as atividades de intervenções 

humanas podem agravar ou minimizar os impactos causados por eles.  Medidas preventivas 

reduzem o impacto e podem ser classificadas em estruturais e não estruturais. “As medidas 

estruturais são aquelas de cunho corretivo, como as obras de engenharia. Apesar de minimizar 

o problema em curto prazo, as medidas estruturais são caras, paliativas, frequentemente 

ocasionam outros impactos ambientais que geram uma falsa sensação de segurança. As não 

estruturais, de caráter educativo, apesar dos resultados a médio e longo prazo, são de baixo 

custo, de fácil implementação que permite uma correta percepção do risco. Como exemplo 

destacam-se os mapeamentos, as análises de vulnerabilidade, os zoneamentos das áreas de 

risco e a educação ambiental.” (NCEM, 1998; ANDJELKOVIC, 2001; ISDR, 2004).  

A ocorrência de desastres envolve três fases distintas: o Antes, o Durante e o Depois. 

A primeira fase corresponde ao momento que precede o evento; a segunda ao momento do 

impacto e suas consequências; e a última que está associada à reestruturação das áreas 

afetadas. Este ciclo deve ser gerenciado de forma abrangente, de modo que haja redução do 

número de vidas fatais. 

Ainda assim, no intervalo de 2000 a 2008, foram registrados 1.861 acidentes, 

relacionados aos vários tipos de fenômenos, sendo: em torno de 50% de inundações incluindo 

enchentes e alagamentos, 19% de escorregamentos, 4% de raios, 27% de acidentes diversos 

(chuvas fortes, vendavais, desabamentos de casas e muros, entre outros), (MARCELINO, 

2007). 

Portanto, os estudos para alertar ou até mesmo prevenir qualquer tipo de desastre 

natural e deslizamentos de encostas são muito importantes. 
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1.3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisas teóricas, pesquisa prática e estudo 

de caso utilizando software SIG. 

A pesquisa teórica consiste na revisão de literatura, referente ao monitoramento e 

alerta de desastres naturais. Serão analisados os artigos referenciais sobre os Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG) e sua contribuição para o estudo no comportamento de 

encostas e condições de risco de deslizamentos. 

Na pesquisa prática, utilizou-se um software chamado TerraMA², disponibilizado pelo 

INPE. Esse sistema utiliza uma base de dados, atualizada em tempo real, via internet, e os 

incorpora para analisar a existência de risco em determinada região. Esta análise é feita 

através de comparações entre mapas de risco ou de modelos definidos. Quando se detecta uma 

situação de risco, é criado um alerta e são emitidas notificações, que variam dependendo do 

grau de risco, para os usuários do TerraMA².  

Os estudos de casos serão baseados na análise pluviométrica da região de Angra dos 

Reis, no período de 31 de dezembro de 2009 a 03 de janeiro de 2010, período em que um 

deslizamento de terra provocou a morte de, pelo menos, 30 pessoas; e da Região de 

Petrópolis, cujo desastre ocorrido em Março de 2013 deixou mais de 25 vítimas. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho é estruturado em cinco seções. 

A Seção 1 apresenta a introdução, que é composta pelos seguintes itens: texto de 

conceituação e caracterização do tema, objetivos, justificativa e metodologia. 

A Seção 2 contém uma revisão da literatura, conceituando os desastres naturais e as 

geotecnologias existentes, incluindo os Sistemas de Informações Geográficas (SIG). 

A Seção 3 aborda o software TerraMA², fontes de dados hidrometeorológicos, tipos de 

análises e linguagem LUA. 

Na Seção 4 é apresentado o estudo de caso de Angra dos Reis e análise dos resultados, 

com um estudo comparativo. 

Na Seção 5 é estudado o caso de Petrópolis e análise dos resultados. 

A Seção 6 relata as conclusões do trabalho e indica algumas recomendações para 

pesquisas futuras. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

  Os escorregamentos e os desastres hidrológicos, que mais afetam a população, 

têm aumentado em frequência e intensidade. Adotando a tecnologia do geoprocessamento, 

que permite associar o meio físico através de mapas, aos aspectos sociais econômicos e 

políticos, pode-se mapear as áreas de risco a partir de dados, visando o monitoramento das 

regiões que podem ser afetadas. 

 

2.1 DESASTRES NATURAIS 

 

2.1.1 Conceitos Básicos 

 

Os desastres são conceituados como resultado de eventos adversos que causam 

grandes impactos na sociedade, sendo distinguidos principalmente em função de sua origem, 

isto é, da natureza do fenômeno que o desencadeia (TOBIM E MONTZ, 1997).  

Segundo Ayres (2010), se um evento chega a atingir um sistema humano e este evento 

ultrapassar a capacidade de resposta de um determinado local; trazendo, desta maneira, em 

formas de danos e prejuízos e efeitos ao sistema social, é considerado desastre natural (Figura 

1). 

 

Figura 1 – O sistema social e a ocorrência dos desastres naturais 

 

Fonte: Marcelino (2008) 

 

Os desastres acontecem de forma normalmente inesperada causando mortes, feridos e 

vários outros efeitos adversos. Nesses casos, os desastres passam a impressão de serem 

puramente negativos, porém também existem aspectos positivos. Por exemplo, um rio que em 
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seu período de cheia alaga uma região de várzea e torna-a rica organicamente, é um evento 

natural, porém não é considerado desastre. Mas, se nesta mesma várzea, houver moradias, 

esse evento já é considerado um desastre, pois houve perdas e danos morais e materiais 

(AYRES, 2010). 

 

 

2.1.2 Tipos de desastres naturais 

 

Os tipos de desastres naturais são: inundação, deslizamento de massa, 

tempestade, seca, temperatura extrema, incêndio florestal, vulcanismo, terremoto e ressaca. 

Neste trabalho, será focado principalmente o deslizamento de massa, como pode-se observar 

nas páginas seguintes. 

De acordo com Kobiyama (2006) e Santos (2007), o deslizamento se 

caracteriza pelo movimento vertical de um conjunto de massa, devido à influência direta da 

gravidade. 

Os deslizamentos de massa são classificados conforme seus movimentos: o 

rastejo o qual é caracterizado por ser movimento lento; os escorregamentos que, por sua vez, 

são definidos por serem de velocidade média a rápida (neste caso há potencial destrutivo) e, 

por último, as corridas, menos frequentes, que resultam em danos significativos, pois o 

material que transportam é altamente viscoso (CASTRO, 2003; AYRES, 2010). 

Os deslizamentos de massa nas últimas décadas vêm aumentando, 

predominantemente nos fundos de vale em centros urbanos, os quais são sujeitos a inundações 

e solapamentos. No entanto, mesmo em áreas de vegetação natural, isto já tem ocorrido, como 

no caso de Ilha Grande em Angra dos Reis no Réveillon de 2010. O evento aconteceu 

possivelmente pela grande quantidade de água precipitada somada ao uso e ocupação do solo 

(AYRES, 2010). 

Com a urbanização intensa e desregulada, áreas com declividade críticas têm 

grandes possibilidades de deslizamento de terra, principalmente quando são somadas com 

grande intensidade pluviométrica. A população que não ocupa local correto e regularizado de 

moradia fica vulnerável a esses desastres, pois está em áreas de risco. 

De acordo com Cerri (1993), Rosa Filho e Cortez (2008), os escorregamentos 

correspondem aos acidentes que mais provocam mortes no Brasil; e as inundações são as que 

mais causam prejuízo e danos econômicos. 
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  As regiões de serra são as que mais se destacam na frequência de 

deslizamentos de massa. Estes deslizamentos estão relacionados ao total pluviométrico 

incidente, mas a ocorrência de dias consecutivos de chuva é o que mais gera esses acidentes 

geológicos (SANTOS, 2007; ROSA FILHO e  CORTEZ, 2008). 

  A principal razão de ocorrência é o “encharcamento” do solo. Esse fenômeno 

diminui a pressão neutra e aumenta o peso e a ação da gravidade do solo. “Já os 

deslizamentos de massa rochosa podem ser deflagrados por chuvas concentradas em curtos 

períodos de tempo. Isso ocorre em função da pressão exercida pela água em descontinuidades 

existentes nas rochas (SANTOS, 2007). 

 

2.1.3 Intensidade de chuva  

 

  Este item estuda a quantidade de chuva necessária para haver um 

escorregamento. 

 

2.1.3.1 Modelos de estabilidade de encostas 

 

  Diversos modelos de estabilidade de encostas são utilizados como ferramentas 

para o mapeamento de áreas suscetíveis a escorregamentos, como o SHALSTAB 

(DIETRICH; MONTGOMERY, 1998) e o SINMAP (PACK et al., 1998). 

  Eles são aceitos pois usam equações consagradas da mecânica dos solos e da 

hidrologia na análise de estabilidade de encostas (MICHEL; GOERL; KOBYIAMA; 

HIGASHI, 2011).  

  Para aplicá-los são necessários dados pedológicos, geomorfológicos e 

hidrológicos da área de estudo. 

   

2.1.3.2 Estimativa de chuva através da Reflectividade 

 

  Em 1972 houve um ganho de importância dos trabalhos de pesquisa 

meteorológica, assim o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet), Unidade 

Complementar da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), iniciou 

um projeto de pesquisas com o uso de radar. 
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  O primeiro radar meteorológico instalado foi o radar banda-C (figura 3) do 

IPMet em Bauru. A figura 4 indica a imagem do radar banda-C.  

  Em 1988 técnicos do IPMet desenvolveram um software denominado VIRA 

(Visualização de Imagens e Radar) que possibilita a visualização de áreas de ocorrência de 

chuvas em qualquer micro computador.  

  O VIRA utiliza a seguinte classificação de chuva em suas imagens: 

 

Figura 2 – Tabela de classificação de chuva quanto a dBZ 

 

Fonte: IPMet 

 

  A classificação da imagem acima é única e exclusivamente utilizada para o 

software VIRA. A coloração dos alertas é definida por cada software, ou seja, os índices 

acima com suas respectivas cores, não serão os mesmos do Terra MA². 

  A figura 2 mostra uma tabela relacionando a reflectividade (dBZ) com a 

quantidade de chuva. Isto se dá pela fórmula (NWS NEXRAD): 

(
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)
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Em que dBZ é a medida de reflectividade de um sinal de radar que reflete em um objeto 

remoto (NWS NEXRAD). 

 

Figura 3 – Radar de tempo banda - C 

 

Fonte: IPMet 

Figura 4 – Imagem do Radar da banda - C 

 

Fonte: IPMet 

 

2.2 GEOTECNOLOGIAS 

 

Geoprocessamento consiste na utilização de técnicas computacionais e matemáticas 

para obter e analisar informações espaciais. Englobam tecnologias de coleta, tratamento, 

análise, apresentação, armazenamento e consulta destas informações (geotecnologias). 

Os dados envolvidos são georreferenciados, ou seja, possuem localização na superfície 

terrestre. 
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2.2.1 Sistemas de Informação Geográficas (SIGs) 

  

  Alguns estudos vêm sido realizados nos últimos anos com relação à utilidade 

dos SIGs para o alerta de desastres naturais, bem como mapeamento de áreas de riscos. 

  De acordo com Tominaga (2009, p. 153), com o uso de SIGs, a partir da 

década de 90, o estudo para descobrir e identificar áreas instáveis teve um grande 

desenvolvimento. “O mapeamento e o cadastro das áreas de risco representam, portanto, o 

potencial de ocorrência em uma área ou região de processos que podem ser causadores de 

desastres naturais [...]” (TOMINAGA, 2009) e, assim, contribui para o adequado 

planejamento do uso e da ocupação do solo para reduzir as consequências ocasionadas pelos 

desastres naturais. 

  Devido a sua ampla gama de aplicações, que inclui temas como agricultura, 

floresta, cartografia, cadastro urbano, redes de concessionárias (água, energia e telefonia), 

saúde pública e comercial, há pelo menos três grandes maneiras de utilizar um SIG: como 

ferramenta para produção de mapas; como suporte para análise espacial de fenômenos; e 

como um banco de dados geográficos, com funções de armazenamento e recuperação de 

informação espacial (CÂMARA, 2004). É possível indicar as principais características de 

uma ferramenta SIG: inserir e integrar, numa única base de dados, informações espaciais 

provenientes de dados cartográficos, dados censitários e cadastro urbano e rural, imagens de 

satélite, redes e modelos numéricos de terreno; oferecer mecanismos para combinar as várias 

informações, através de algoritmos de manipulação e análise, bem como para consultar, 

recuperar, visualizar e plotar o conteúdo da base de dados georeferenciados. 

  Os SIGs são como instrumentos metodológicos fundamentais para a realização 

de análises espaciais complexas e essenciais para a tomada de decisão, por meio da integração 

de dados de diversas fontes, manipulação de grande volume dos mesmos, recuperação e 

disponibilização rápida de informações armazenadas para os diferentes atores institucionais e 

sociais envolvidos na gestão dos desastres.  

  É importante frisar que a utilização dos sistemas de informações geográficas é 

uma forma de alerta para a prevenção de desastres, constituindo-se em importantes 

ferramentas para a criação de mapas de risco e vulnerabilidades para diferentes tipos de 

eventos (SOBRAL, 2010). 

  De acordo com Carvalho (2006), os principais fenômenos relacionados a 

desastres naturais no Brasil são os deslizamentos de encostas e as inundações, no qual estão 

associados a eventos pluviométricos intensos e prolongados. Apesar das inundações serem os 
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fenômenos que produzem as maiores perdas econômicas e os impactos mais significativos na 

saúde pública, são os deslizamentos que geram o maior número de vítimas fatais.  A partir 

dessas informações, Barbosa, Oliveira e Alves (2011) realizaram um estudo sobre as 

ferramentas SIG que pudesse atender as necessidades de mapeamento e cadastro das áreas 

consideradas de risco. Em seguida, fizeram uma redefinição das áreas, no qual, dessa forma 

foi possível mapear todas as áreas consideradas de risco e inundáveis. Utilizou as ferramentas 

TerraSIG e TerraView (INPE) para realizar o processo de vetorização das áreas atingidas, e 

com tais ferramentas, obteve a vetorização das quadras atingidas, além de rios e ruas. Assim, 

foi possível estabelecer áreas impróprias para moradia, tanto nas regiões consideradas 

inundáveis quanto nas áreas de risco. A ferramenta SIG, utilizada por Barbosa, Oliveira e 

Alves, permite realizar um estudo profundo na ocupação do solo e no desenvolvimento de 

projetos de melhorias e de recuperação das áreas de estudo.  

Ainda assim, com a aplicação SIG-WEB apresentada por Souza, Rosa, Santos, 

Ribeiro e Leite (2011) é possível estabelecer áreas impróprias para moradia, tanto nas regiões 

consideradas inundáveis quanto nas áreas de risco. A ferramenta SIG permite realizar um 

estudo profundo na ocupação do solo e no desenvolvimento de projetos de melhorias e de 

recuperação das áreas de estudo desse trabalho. Discute, ainda, como a disseminação do uso 

de Sistemas de Informação Geográfica tem sido um dos mecanismos para o mapeamento, 

armazenamento, recuperação e transformação de dados espaciais, na busca de identificar 

ocorrências em uma área ou região de processos que podem ser causadores de desastres 

naturais.  

 

2.2.2 Sistemas de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais 

 

  Hoje em dia existem centros de monitoramento para desastres naturais, tais 

como o CEMADEN e o CENACID. Neles são desenvolvidos pesquisas e estudos, visando o 

entendimento de certos conceitos básicos referentes a desastres e emergências. 

  Para realizar o monitoramento dos desastres naturais durante os eventos 

extremos podem ser utilizados softwares como o Sismaden e o TerraMA². 

 

2.2.2.1 CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) – 

MCT (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) 
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  Nos últimos anos houve um crescimento de ocorrência de fenômenos naturais 

que deixou milhares de vítimas e trouxe muitos prejuízos socioeconômicos severos. Com isso, 

o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) desenvolveu um Sistema Nacional de 

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. 

  Essa organização tem como objetivo minimizar os impactos causados por esses 

fenômenos para que a população não sofra com eles, a partir de informações fornecidas sobre 

as áreas de risco e os riscos propriamente ditos. 

  Foi criado o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres 

Naturais (CEMADEN), vinculado à Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisas e 

Desenvolvimento (SEPED), do MCTI, para o funcionamento do sistema (tirado do site 

http://www.cemaden.gov.br/historico.php). 

 

2.2.2.2 CENACID (Centro de Apoio Científico em Desastres) – UFPR 

 

  O Centro de Apoio Científico em Desastres é uma unidade especial do Núcleo 

Interdisciplinar de Meio Ambiente e Desenvolvimento e tem por objetivo proporcionar apoio 

científico e técnico à comunidade em situações de emergências, além de promover curso, e 

treinamentos para que, em casos de emergência, se possa assistir as pessoas afetadas e ajuda a 

prevenir acidentes (Cenacid.UFPR.br).  

 

 

2.2.2.3 SISMADEN (Sistema de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais e TerraMA² - 

INPE  

 

   O SISMADEN é um sistema que prevê desastres naturais e áreas de 

risco a partir de mapas que são comparados entre si. Para isso, o SISMADEN executa os 

serviços de busca, análise, coleta de dados em tempo real, etc. Considera cinco níveis de 

alertas: Normal, observação, atenção, alerta e alerta máxima (INPE). 

  

   O TerraMA², versão atualizada do SISMADEN, é um software que se 

utiliza de diversas dependências (como banco de dados, servidores, etc.) para gerar mapas de 

áreas de risco e também alertas de ocorrência de desastres. Este sistema é alimentado por 

dados obtidos em tempo real e os incorpora ao banco de dados do sistema. Para que se possa 

http://www.cemaden.gov.br/historico.php
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analisar os riscos, utiliza diversos serviços que analisam os dados e comparam com 

parâmetros pré-estipulados em sua linguagem de programação (INPE).  

 

3 TERRAMA² (TERRA MODELING, ANALYSIS AND ALERT) 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

  O TerraMA² (Terra Modeling, Analysis and Alert) é um sistema operacional 

desenvolvido com a premissa de monitorar o risco da ocorrência de desastres naturais em uma 

região mapeada. O sistema utiliza uma coleta de dados, em tempo real, de precipitações e 

previsões pluviométricas, que são comparados com mapas de risco ou modelos definidos e 

atribuem um nível de risco para cada região. Caso uma área seja considerada de risco, o 

TerraMA² possui uma interface que emite um alerta e envia mensagens para seus usuários, 

possibilitando uma tomada de ação em tempo hábil de minimizar eventuais danos decorrentes 

de desastres naturais. 

 

3.1.1 Arquitetura do Sistema (INPE, 2012) 

 

  A arquitetura do sistema segue o conceito de Service Oriented Architecture 

(SOA), conceito que aplica a utilização de serviços (unidades de trabalho independentes, que 

atendem a uma ou mais solicitações e retornam um ou mais resultados) e módulos (processos 

independentes que exportam serviços). 

  A arquitetura do sistema, vista na figura 5, possui diversos componentes e 

relações: 

1. Base de Dados Geográficos: é onde ficam estocadas todas as informações adquiridas 

pelo módulo de aquisição de dados (dados hidrometeorológicos, planos de risco, 

planos adicionais e alertas). Todos os dados armazenados nela estão no formato 

TerraLib. Todos os módulos devem poder acessar a base de dados, pois a troca de 

informações é promovida por ela; 

2. Módulo de Aquisição de Dados Climáticos: módulo que busca, periodicamente, os 

dados hidrometeorológicos de servidores externos. “Uma vez encontrados, os arquivos 

são baixados do servidor remoto (se já não o foram anteriormente) e incluídos na Base 
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de Dados Geográficos. Também “exporta alguns serviços para que sejam configurados 

os servidores e localização dos dados buscados”; 

3. Módulo de Análise: cruza as informações hidrometeorológicas, planos de risco e 

planos adicionais para que sejam determinadas as zonas de alerta. De tempos em 

tempos, ele busca alterações, na Base de Dados Geográficos, que foram utilizadas nas 

análises para atualizar o nível de alerta de cada região, gravando-a na Base de Dados 

Geográficos. “Exporta alguns serviços para que sejam configuradas as análises a 

serem efetuadas. Utiliza também, serviços providos pelo componente de 

transformação de dados para gerar novos planos de informação com base em planos 

obtidos pelo Módulo de Aquisição de Dados”. 

4. Interface de Apresentação: quando uma situação de risco é detectada, ela é a 

responsável pelo envio de notificações de alerta. Estes alertas podem ser de dois tipos: 

e-mail ou celular e podem ser visualizados em aplicações desktop ou web, como por 

exemplo “[...] visualizações gráficas em aplicações desktop, luzes piscando em um 

painel de controle, ícones apresentados sobre um mapa visualizado através de um 

browser [...]”. Caso haja alguma alteração nos estados do alerta, uma nova mensagem 

é enviada contendo novas informações. 

5. Módulo de Usuários: módulo responsável por enviar um correio eletrônico com 

anexo de mensagens e relatórios aos usuários que se cadastraram como observadores, 

indicando as alterações dos níveis de risco detectados. 

6. Interface de Configuração: interface que permite a configuração do sistema, como a 

forma de análise, como os dados serão obtidos pelos servidores e que tipo de alertas 

serão enviados. 

7. Interface de Administração: que permite a configuração de cada serviço do sistema. 

8. Módulo de Animação: gera animações a partir da coleta e análise dos dados de 

previsão e observação de chuvas acumuladas.  

9. Serviço de Gerência de planos: onde são gerenciados os planos de risco, listando os 

planos existentes e permitindo a inclusão de novos planos. 



23 

 
 

Figura 5 – Arquitetura do Sistema 

 

Fonte: INPE (2012) 

 

   

  Para o correto funcionamento do TerraMA², algumas dependências precisam 

ser instaladas. São elas: Servidor de Banco de Dados PostgreSQL; Servidor Http Apache; 

Java 7; Apache Web Java Tomcat; Aplicativo TerraView; Servidor WEB TerraOGC. 

 

3.1.2 Usuários e Alerta 

 

  A operação do TerraMA² depende de dois tipos de usuários: os operadores do 

sistema, que são responsáveis por sua configuração e administração, monitorando a 

possibilidade da decorrência de um desastre natural e os clientes dos alertas, que são os 

órgãos que possuem poder de agir preventivamente na diminuição dos danos causados pelos 

desastres. 
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  Os alertas dependem da análise, que a partir dos dados obtidos atribui níveis de 

risco que variam de 0 a 4, sendo 0 o valor para situação normal e 4 a indicação de alerta 

máximo, para cada região mapeada (INPE, 2012). 

 

3.2 FONTES DE DADOS HIDROMETEOROLÓGICOS 

 

O Terra MA² é um sistema que utiliza diversas fontes de dados, obtidos através 

de servidores remotos e incluídos na base de dados geográficos. Quando os dados 

hidrometeorológicos não representarem risco de desastre, a pré-análise de dados descarta seu 

armazenamento e inserção automaticamente do banco de dados. 

  

3.2.1 Hidroestimador 

 

  Os dados hidrometeorológicos são utilizados para gerar análises que 

possibilitam monitorar áreas de riscos e eventos extremos. 

   Segundo Scofield (2001), “o hidroestimador é um método inteiramente 

automático que utiliza uma relação empírica exponencial entre a precipitação (estimada por 

radar) e a temperatura de brilho do topo das nuvens (extraídas do canal infravermelho do 

satélite GOES-12), gerando taxas de precipitação em tempo real. Através da tendência de 

temperatura da nuvem (e informações de textura) é utilizado um ajuste da área coberta pela 

precipitação. Variáveis como água precipitável, umidade relativa, orografia, paralax e um 

ajuste do nível de equilíbrio convectivo para eventos de topos quentes são utilizadas para 

ajustar automaticamente a taxa de precipitação”. 

 O Hidroestimador pega imagens de satélite e faz uma estimativa  da quantidade 

de chuva que será precipitada, a partir da textura, latitude e longitude das nuvens das imagens 

(Figura 6). (SALDANHA et al., 2007)  
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Figura 6 - Hidroestimador do Satélite GOES 

 

Fonte: Sigma - INPE 

 

  Neste trabalho, os satélites usados são o GOES e o METEOSAT. 

  O hidroestimador que usa o Satélite GOES, é um hidroestimador do DSA-

INPE que estima a precipitação (em mm/h) a partir de uma banda do infravermelho do 

GOES-12, em uma resolução de 4 x 4km a cada 30 minutos.  

O Geostationary Operational Environmental Satellite ou GOES é um acronimo de um 

conjunto de satélites e instalações em terra que são operados pelo National Environmental 

Satellite Data and Information Service (NESDIS). Sua funcionalidade corresponde a 

rastreamento de tempestades, previsão e pesquisas meteorológicas. A figura 7 exemplifica a 

aparência de um satélite GOES, a figura 8 mostra a primeira imagem obtida pelo GOES em 

1975 (NOAA). 
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Figura 7 – Concepção artística do GOES - 8 

 

Fonte: NOAA 

Figura 8 – Primeira imagem obtida pelo GOES – 1 em 25 de outubro de 1975 

 

Fonte: NOAA 
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O METEOSAT é um conjunto de satélites meteorológicos geoestacionários operados 

pela EUMETSAT e foram desenvolvidos para a Agência Espacial Européia (ESA).  Existem 

duas gerações de satélites METEOSAT ativos, METEOSAT First Generation (MFG) e 

METEOSAT Second Generation (MSG), fornecendo imagens da terra e dados para previsões 

meteorológicas (EUMETSAT). A figura 10 mostra o formato do Satélite METEOSAT e a 

figura 9 mostra o esquema no qual foi montado este satélite. 

Por sua vez, o METEOSAT (MSG – Meteosat Segunda Geração – Multisensor 

Precipitation Estimate), no qual a chuva estimada é também dada por uma banda do 

infravermelho, porém calibrado por microondas. Sua resolução é de 8 x 8km com 

periodicidade de 15 minutos. 

 

Figura 9 – Esquema do Satélite METEOSAT 

 

Fonte: EUMETSAT 
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Figura 10 – METEOSAT  

 

Fonte: EUMETSAT 

 

  Como exemplo, pode-se observar o hidroestimador do METEOSAT-10 do 

estado do Alagoas em tempo real através do site http://www.semarh.al.gov.br/tempo-e-

clima/hidroestimador. 

3.2.2 Modelo ETA 

  

  O modelo de previsão regional ETA (por área limitada), foi desenvolvido pela 

Universidade de Belgrado, junto com o Instituto de Hidrometeorologia da Iugoslávia e se 

tornou operacional no National Centers for Environmental Prediction (NCEP) (Mesinger et 

al., 1988; Black, 1994). No CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos) do 

INPE, em 1995, era usado somente o modelo de circulação geral atmosférica e, em 1996, o 

Modelo ETA foi implantado para complementar as previsões. 

  Esse sistema corresponde ao modelo regional de previsão, de precipitação, na 

resolução de 5km x 5km. As equações primitivas são utilizadas pelo modelo ETA para 

obtenção de previsões. Esse é um modelo de mesoescala em ponto de grade, no qual, a partir 

disso, integrando numericamente essas equações e conhecendo o estado inicial do escoamento 

da atmosfera, é possível obter o estado em um tempo posterior. 

Com maior detalhamento, o modelo propõe-se a prever fenômenos que são 

associados com frentes, brisa marítima, orografia, tempestades severas, etc., ou seja, 

http://www.semarh.al.gov.br/tempo-e-clima/hidroestimador
http://www.semarh.al.gov.br/tempo-e-clima/hidroestimador
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fenômenos de mesoescala. Como não há linearidade nesta escala, não existem grandes 

intervalos de previsibilidade. Sendo assim, as previsões são de curto prazo (no caso do ETA, 

previsões são de 48h a 72h). As previsões são fornecidas duas vezes ao dia (normalmente às 

00h00 e às 12h00), com grades de resoluções que variam de 5 a 200km (CHOU, 2009). A 

Figura 11 mostra como é o mapeamento deste modelo. 

Figura 11 – Modelo ETA 

 

Fonte: CPTEC (2013) 

 

3.2.3 PCD (Plataforma de Coleta de Dados) 

 

 São plataformas de coleta de dados que fornecem informações meteorológicas, 

como pressão, direção e velocidade dos ventos, temperatura, quantidade de chuva e umidade, 

utilizadas para previsão do tempo e estudos climáticos (Figura 12).  
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Figura 12 – Foto de um PCD 

 

Fonte: INPE  

  

 

 A Figura 13 está relacionada aos PCDs espalhados pelo Brasil. (SINDA). 

Neste trabalho, usaremos o instrumento Pluviômetro. A análise consiste das leituras destes 

dados que são fornecidos de hora em hora, por este Pluviômetro, correspondendo à chuva 

observada. O Pluviômetro utilizado se localiza em Angra dos Reis – RJ.  

 

Figura 13 – Mapas de PCD’s instalados 

 

Fonte: Sinda - INPE 
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  A coleta de dados é feita continuamente com dados armazenados a cada hora. 

A transmissão desses dados é feita a cada três horas através de satélites e logo depois, são 

enviados para o Centro de Missão de Coleta de Dados, como pode ser observado na figura 14 

(INPE, 2012).  

 

Figura 14 – Coleta de dados via satélite 

 

Fonte: INPE  

 

Sensores que compõe o PCD: 

 o Sensor Ultrasônico de Vento é um instrumento que determina a direção horizontal 

do vento; 

 os Sensores de Temperatura e Umidade Relativa do Ar foram projetados para 

aplicações meteorológicas; 

 o Sensor de Radiação Solar Global e PAR são feitos para medir a radiação solar 

recebida; 

 o Sensor de Precipitação ou Pluviômetro é um instrumento utilizado para medir a 

precipitação acumulada num intervalo de tempo; 

 o Sensor de Pressão Atmosférica (Barômetro) é responsável por medir a pressão 

atmosférica; 

 o Sensor de Radiação Total Líquida ou Saldo Radiômetro é a diferença entre a 

Radiação Incidente e Radiação Refletida; 

 o Sensor de Temperatura do Solo pode ser usado tanto para medir a temperatura do 

solo quanto a da água. 
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3.2.4 Radares 

 

  O DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) e o CPTEC (Centro 

de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - INPE), têm um convênio, nomeado Convênio 

de Cooperação Técnico – Científico, que foi implantado em 2004. Anteriormente a este 

convênio, os dados de meteorologia só eram usados para planejamento de voos (área e 

proteção de voos), e atualmente usam-se os dados para a Previsão do Tempo e alerta de 

chuvas fortes/alagamentos. 

  Os radares fazem uma varredura volumétrica nas regiões e três dos seis radares 

pertencentes ao DECEA utilizam-se do serviço de fornecimento de dados em tempo real a 

partir da internet, o que permite que este sistema de dados seja analisado diariamente pelo 

CPTEC. Porém, para que se possa usá-los como modelos de previsão climática e estimativa 

de chuva, seus dados devem ser de boa qualidade e precisão, para que se tenham as menores 

incertezas possíveis (COSTA, 2007). 

 

 

3.3 TIPOS DE ANÁLISES 

 

3.3.1 Análises baseadas em planos de risco  

 

  Análises baseadas em planos de risco são as mais utilizadas. Um plano de risco 

é um plano de informações contendo polígonos que representam as áreas a serem estudadas. 

Essas áreas, que compõe a área total de delimitação de risco, serão o objeto de estudo.   

  O usuário que está utilizando este tipo de análise deve fornecer uma regra para 

cada conjunto de polígonos para que se possa analisar e definir o estado de alerta da área 

estudada (INPE, 2012). 

  Uma regra de análise é composta por comparações entre atributos contidos nos 

polígonos da área de risco com valores obtidos dos servidores de dados (grades ou pontuais) 

para aquela área, definindo estados de alerta. 

  Análises baseadas em mapas de risco são compostas por: um mapa de risco 

base, contendo polígonos que definem as áreas de risco a serem analisadas; diversos planos de 

informação que serão cruzados com o mapa de risco; e uma função escrita em linguagem Lua 
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para definir como o cruzamento de dados será feito para identificação do risco associado a 

cada área (INPE, 2012). 

  Analises não baseadas em mapas de risco são compostas através do 

cruzamento de grades contendo informações hidrometeorológicas com outras grades 

fornecidas pelo usuário contendo informações diversas, tais como o modelo digital do terreno, 

declividade, etc. O resultado deste tipo de análise é uma nova grade de informações, podendo 

ser utilizada para calcular, por exemplo, mapas de saturação ou índices de estabilidade. 

(INPE, 2012). 

 

Planos de risco  

  O plano de risco é um plano de informação contendo um mapa com geometria 

de polígonos (Figura 15), que definem áreas de risco, e à cada polígono existe um atributo 

associado. Os atributos dos polígonos serão analisados e comparados pelas funções em 

Linguagem Lua (SISMADEN). 

   

 

Figura 15 – Detalhe da área urbana 

 

Fonte: INPE – INEMA - CPTEC 

Planos adicionais 

 

  É um plano de informações vetoriais ou uma grade que se pode incluir no 

sistema contendo informações como localização de rios, estradas, etc. Esses planos também 

podem ser configurados para serem visualizados em situações de risco no módulo de alertas, 

além disso, podem ser também associados a uma análise. Como fonte de dados auxiliares, 

podemos utilizar as grades adicionais (INPE, 2012). 
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3.3.2 Análises baseadas em modelos 

 

  Com base na aplicação de um modelo matemático obtido periodicamente, essas 

análises tem como objetivo a criação de novas grades, às quais não geram estados de alerta, 

mas, entretanto, são importantes na avaliação de outros alertas gerados por análises baseadas 

em planos de risco (INPE, 2012). 

 

3.3.3 Análises baseadas na tecnologia Terra ME (INPE, 2012) 

 

  O objetivo dessa análise é a execução de modelos dinâmicos espaciais através 

da ferramenta TerraME, desenvolvida também pelo INPE, na qual, é utilizada  para 

modelagem espacial. 

  O TerraME permite que os modelos tenham acessos aos dados geoespaciais 

através de uma interface chamada TerraLib. 

  Sua linguagem de modelagem tem embutido funções que torna mais fácil o 

desenvolvimento de modelos para aplicações ambientais. 

3.3.4 Análises baseadas em PCD 

 

Neste tipo de análise, uma fonte de dados do tipo PCD fornece um conjunto de 

pontos a serem estudados. Para cada um destes pontos será aplicada individualmente uma 

regra de análise fornecida pelo usuário para definir o estado de alerta daquele ponto em 

particular. Uma regra de análise é composta por comparações entre atributos da PCD com 

valores obtidos dos servidores de dados pontuais para aquele ponto, definindo estados de 

alerta (INPE). 

As informações obtidas de PCDs são mais precisas que as informações obtidas 

do Hidroestimador, pois o PCD realmente coleta a chuva e mede a quantidade precipitada, 

enquanto o Hidroestimador apenas estima a chuva que caiu usando imagens de satélite. 
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3.4 LINGUAGEM LUA 

 

  De acordo com o site da Programação LUA (LUA), essa linguagem é rápida, 

leve e poderosa. Foi criada em 1993, por profissionais da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro (PUC-Rio) no Tecgraf (Instituto Tecgraf de Desenvolvimento de Software 

Técnico-Científico) (TECGRAF), para ser usada a princípio em programas de um projeto da 

Petrobras.  “Lua combina sintaxe simples para programação procedural com poderosas 

construções para descrição de dados baseadas em tabelas associativas e semântica extensível. 

Lua é tipada dinamicamente, é interpretada a partir de bytecodes para uma máquina virtual 

baseada em registradores, e tem gerenciamento automático de memória com coleta de lixo 

incremental. Essas características fazem de Lua uma linguagem ideal para configuração, 

automação (scripting) e prototipagem rápida” (LUA). 

 

3.4.1 Estrutura de um programa em linguagem LUA 

 

Figura 16: Modelo de Análise em linguagem LUA. (Análise Hidro4hrs ETA) 

 

Fonte: LOPES, NAMIKAWA, REIS (2011) 
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  Pode-se observar, pela figura 16, que a Linguagem Lua usa artifícios simples 

de linguagem de programação. No caso acima exemplificado, a variável “chuvaTotal” é a 

soma da variável precipitação máxima (“max_prec”) acusada pelo hidroestimador e a variável 

previsão de precipitação pelo modelo ETA de 5km (“prev24h”). Também no exemplo, 

verifica-se que existem 5 níveis de alerta condicionados por parâmetros. Ou seja, a variável 

“chuvaTotal” deve atender obrigatoriamente um dos 5 parâmetros estipulados, e para cada 

resultado, existe um nível de alerta diferente. 

   

Figura  17: Esquema automático do cálculo de chuva acumulada por satélite e previsão numérica 
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Fonte: LOPES, NAMIKAWA, REIS (2011) 

 

   A figura 17 descreve como é utilizada essa linguagem, “[...] exemplifica o 

mecanismo automático de análise envolvendo duas fontes de dados em três tempos diferentes. 

  No Tempo 1, a chuva total é dada pela soma da precipitação acumulada e da 

chuva prevista, realizada com um conjunto de arquivos adquiridos do Hidroestimador e um 

arquivo de previsão com intervalo de 1 hora entre cada banda, disponível a partir da 0 hora. 

  No Tempo 2, a chuva total é recalculada com um novo conjunto de arquivos 

adquiridos a cada 15 minutos do Hidroestimador e o mesmo arquivo de previsão. 

  No Tempo 3, a chuva total é recalculada com um novo conjunto de arquivos 

adquiridos a cada 15 minutos do Hidroestimador e um novo arquivo de previsão, disponível a 

partir das 12 horas.    

  Note que a passagem do arquivo de previsão da 0 hora para o das 12 horas é 

automático. Note ainda que o valor de chuva total é atualizado sempre que um dado novo 

chega, no caso, pelo menos a cada 15 minutos, que é a maior frequência de coleta [...]” 

(LOPES, NAMIKAWA, REIS, 2011).  

 

3.4.2 Operadores Zonais 

 

  A partir de funções manipuladas aplicadas a um ou mais mapas, Tomlin (1990) 

criou um termo chamado “álgebra de mapas”. A álgebra de mapas produz novos dados que 

são indicados pelos procedimentos de análise espacial em Geoprocessamento.  

  A linguagem da álgebra de mapas é especializada por ter a função de realizar 

operações tanto matemática como cartográfica e espacial. Os mapas servem como variáveis 

individuais, no qual, são aplicadas de forma homogênea a todos os pontos do mapa. 
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  Existem três classes dessas linguagens (Figura 18), e são classificadas como 

pontuais, vizinhança e zonais. 

  Nas pontuais os valores correspondentes são funções dos valores dos mapas de 

entrada e podem operar sobre um mapa ou realizar inserções entre conjuntos espaciais. 

  A localização considerada é essencial para o mapa no qual os valores 

dependem da vizinhança. 

  As zonais são regiões específicas de um mapa de entrada onde as restrições são 

fornecidas por outro mapa. 

 

 

Figura 18 – Classe de Operadores 

 

Fonte: INPE 

 

 

  “As operações de transformações zonais ou por região operam sobre um mapa 

de origem e um conjunto de regiões delimitadas por polígonos na forma matricial ou vetorial. 

Diferentemente das transformações de vizinhança, onde cada posição geográfica possui sua 

própria vizinhança representada por uma máscara que se desloca sobre os dados, nas 

transformações zonais as regiões são estáticas, ou seja, não se deslocam sobre a região 

geográfica de estudo.” ( BARBOSA, et al.) 
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  Segundo Tomlin (1990), as operações mais comuns são máximo zonal, mínimo 

zonal, maioria zonal, média zonal, diversidade zonal e estatística zonal. 

  A importância do conceito de zonalidade num SIG é definida por permitir e 

materializar os conceitos de unidade de paisagem e área-unidade, além de permitir a ligação 

entre dados do meio físico- biótico e dados socioeconômicos, no qual são essenciais para 

estudos de ordenação do território. 

  A ligação entre dados do meio-físico e dados socioeconômicos é muito 

importante, pois são usualmente expressos como mapas temáticos e modelos numéricos do 

terreno. Os dados socioeconômicos são organizados segundo um mapa cadastral, com 

atributos num banco de dados relacional, além de estarem agrupados em setores censitários. 

Cada setor corresponde a um polígono do mapa, no qual delimitam regiões que pode-se 

computar operações zonais sobre mapas básicos e derivados do meio físico. 
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4 ESTUDO DE CASO – ANGRA DOS REIS 2009-2010 

 

Na madrugada do Reveillón de 2009 para 2010, fortes chuvas foram 

responsáveis por deslizamentos de terra em encostas habitadas de Angra dos Reis (Figura 19), 

que provocaram a morte de 52 pessoas e ainda deixando outras tantas desabrigadas. Segundo 

o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), em 24 horas, foram registrados 142,9mm de 

precipitação acumulada, valor comumente encontrado nos registros de precipitação 

acumulada no período de um mês. 

Neste estudo de caso, utilizamos os dados de estimativa e previsão chuva, 

coletados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) entre o dia 31 de dezembro de 

2009 e a madrugada do dia 01 de janeiro de 2010, nos dois pontos apontados na figura 19, 

para demonstrar a utilidade do programa na previsão de possíveis tragédias. 

 

Figura 19 – Pousada Sankay (laranja) e morro da Carioca (roxo), ambos com vítimas fatais devido a 

deslizamentos 

 

FONTE: ROTEIRO – TerraMA² (INPE, 2013) 
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4.1 CONFIGURAÇÃO DO PROGRAMA 

 

4.1.1 Banco de Dados  

 

  Utilizando o aplicativo TerraView (INPE, 2010), foi criado um banco de dados 

(Figura 20) do tipo PostgreSQL, em um servidor local e com codificação SQL_ACII, onde 

serão importados os mapas da região estudada.  

Figura 20 – Banco de dados 

 

FONTE: TerraView 4.2.1 (INPE, 2010) 

 

 

  Com o banco de dados criado, foram importados os mapas da região (Figura 

21), que serão utilizados pelo módulo de configuração do TerraMA² (INPE, 2012), servindo 

onde ser. 
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Figura 21 – Mapa importado 

 

FONTE: TerraView 4.2.1 (INPE, 2010) 

 

4.1.2 Interface de Administração 

  

  Dentro da interface de Administração do TerraMA² (INPE, 2012), a base de 

dados é configurada à partir do banco já criado, como mostra a figura 22. Ao salvar a base de 

dados, é gerado um arquivo em formato xml, salvo com o nome “Angra_estudo.xml” e que 

contém todas as configurações do banco de dados que está sendo utilizado. 

  Com a base de dados configurada, os serviços de coleta de dados, planos de 

risco, análise, notificação e animação já podem ser executados, em sua configuração padrão, 

através do comando “Gerenciar Serviços”, que abrirá uma janela para cada serviço específico 

(Figura 23).  



43 

 
Figura 22 – Base de dados no TerraMA² 

 

Fonte: INPE 

 

Figura 23 – Gerenciador de serviços 

 

FONTE: INPE 
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4.1.3 Interface de Configuração 

 

  Na interface de configuração, foram adicionados os servidores que o serviço de 

coleta acessa periodicamente em busca de dados ambientais de observação e previsão, bem 

como os planos de risco e planos adicionais.   

 

4.1.3.1 Dados Ambientais 

   

  Na aba “Dados Ambientais”, da Interface de Configuração, foram criados 

servidores, um para cada tipo de dado (Figura 24). 

Figura 24 – Dados Ambientais 

 

FONTE: INPE 

  Os dados meteorológicos que serão importados pelo sistema são: 

  observação: precipitação estimada através do satélite GOES (Hidroestimador do 

DSA-INPE) e da Plataforma de Coleta de Dados (PCD) de Angra dos Reis 

(Pluviômetro); 
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  previsão: estimativa de chuva de até 72 horas através do modelo de previsão 

numérica ETA, fornecido pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos 

(CPTEC) do Instituto de Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

    

 

4.1.3.2 Planos de Risco e Planos Adicionais 

   

  O plano de risco adotado foi o “Municipios_afetados”, já importado através do 

TerraView (INPE, 2010), que contem os limites dos municípios da área de estudo. Esse plano 

será utilizado para definir os limites das análises executadas (figura 25). 

Figura 25 – Planos de Risco 

 

FONTE: INPE  

  Como planos adicionais, serão utilizadas as bases “Rios_pol”, “Rios_lin” e 

“Vias”, que ficarão visíveis no módulo de alertas, para obter uma melhor compreensão da 

área de risco (figura 26). 
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Figura 26 – Planos Adicionais 

 

FONTE: INPE 

 

4.1.4 Análise 

 

  Para esse estudo, foram executadas análises que se utilizam de dados de 

observação de precipitação acumulada e de previsão. Como parâmetro para atribuição de 

riscos foi utilizado o estudo de SOARES (2006), que caracterizou as chuvas incidentes no 

município de Angra dos Reis e relacionou essas chuvas com a ocorrência de deslizamentos. 

  Em seu estudo, SOARES (2006) utilizou uma correlação entre a intensidade 

das precipitações, através de séries históricas de dados, com registros de deslizamento, 

analisando diversas linhas de tendência de deslizamentos, SOARES (2006) constatou que a 

curva que melhor definiu a relação precipitação x deslizamentos e representada a seguir: 

 

                                   PAc24h =  158,22e−0,0141(P2d)                                                       (1) 

 

onde: PAc24h = Precipitação acumulada-crítica de 24 horas para indução de   

 deslizamentos (mm). 

 P2D = Precipitação acumulada de dois dias anteriores ao deslizamento (mm). 
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  Em sua melhor análise da curva de tendência, expressada na equação (1), 

SOARES (2006) constatou que valores acumulados a partir de 75 mm em 24 horas podem 

oferecer riscos de deslizamentos. 

  No intuito de conjugar a precipitação acumulada de 24 horas com a previsão de 

24 horas, SOARES (2006) estabeleceu um coeficiente adimensional que expressa uma relação 

entre precipitação e deslizamentos, o Coeficiente de Precipitação para Deslizamentos (CPD): 

 

                                                            𝐶𝑃𝐷 =
Pprev24h

PAc24h
                                                            (2) 

 

  onde: CPD = Coeficiente de Precipitação para Deslizamentos  

 Pprev24h = Previsão da precipitação para 24 horas 

  PAc24h = Precipitação acumulada-crítica de 24 horas para indução de deslizamentos, 

calculada através da equação 1. 

 

  Com essa equação foi possível calcular o Coeficiente de Precipitação para 

deslizamentos e a ocorrências dos mesmos na região de Angra dos Reis, conforme a tabela: 

 

Tabela 1 - Relação do Coeficiente de Precipitação para Deslizamentos (CPD) com o número 

de ocorrência de deslizamentos 

 

Coef. de Precipitação para Deslizamentos Relação de Ocorrência de Deslizamentos 

 

Valores de CPD << 1 Baixa 

 

Valores de CPD próximos Provável 

Valores de CPD > 1 Alta 

 

  Esta tabela foi utilizada na elaboração dos alertas fornecidos pelo sistema. 
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Figura 27 - Análises 

 

FONTE: INPE  

  

 

4.1.4.1 Precipitação acumulada por satélite em 24 horas e previsão com modelo ETA para 24 

horas 

  Essa análise (Figura 27) utilizou os dados de precipitação do Hidroestimador 

do satélite GOES-12 do DSA-INPE, retornando o valores acumulados de chuva e dados de 

previsão do modelo ETA 5km.  

  A lógica dessa primeira análise consiste em medir o valor acumulado de chuva 

das últimas 24 horas na região, variável “p1d”, e compará-lo com o limiar dos deslizamentos, 

75 mm. Sendo, o valor acumulado inferior a 75 mm, o nível de alerta atribuído é 0 (Normal), 

sendo maior, o software calcula o valor da chuva crítica de 24h, “pac_24h”, e seu respectivo 

Coeficiente de Precipitação para Deslizamentos (CPD), “cpd” e retorna o alerta parâmetros 

abaixo: 

 Nível 0 (Normal): valores de p1d inferiores a 75 mm; 

 Nível 1 (Observação): valores de cpd inferiores a 0,6 ; 

 Nível 2 (Atenção): valores de cpd inferiores a 0,8; 

 Nível 3 (Alerta): valores de cpd inferiores a 1,1; 

 Nível 4 (Alerta Máximo): para qualquer valor igual ou superior a 1,1.  
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  Em linguagem lua (Figura 28): 

 

Figura 28 – An_mun_hidro_24h_Eta24h 

 

FONTE: Própria autoria 

 

  Nas análises realizadas nas figuras 29 e 30, um alerta máximo de risco de 

deslizamento já surgia em Angra dos Reis a partir do dia 31/10/2009 às 01h30min, mantendo-

se inalterado até às 05h00min do mesmo dia. 

Figura 29 – Análise dia 31/12/2009 às 1:30 horas 

 

Fonte: Própria 
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Figura 30 – Análise dia 31/12/2009 às 5:00 horas 

 

Fonte: Própria 

 

  A partir das 07h30min do dia 31, Figura 31, um alerta máximo já era aplicado, 

também, à Ilha Grande e, conforme representado das figuras 32 e 33 a situação continua 

crítica até por volta das 11h00min, quando finalmente a chuva começa a se deslocar da região 

e o alerta começa a cessar a partir das 15h00min do dia 01/01/2010, Figura 34, dissipando 

completamente o alerta no dia 02/01/2010 às 00h30min, Figura 35. 

 

Figura 31 – Análise dia 31/12/2009 às 7:30 horas 

 

Fonte: Própria 
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Figura 32 – Análise dia 31/12/2009 às 8:00 horas 

 

Fonte: Própria 

 

Figura 33 – Análise dia 31/12/2009 às 11:00 horas 

 

Fonte: Própria 

 

Figura 34 – Análise dia 01/01/2010 às 15:00 horas 

 

Fonte: Própria 
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Figura 35 – Análise dia 02/01/2010 às 00:30 horas 

 

Fonte: Própria 

 

  Sabe-se que os deslizamentos ocorreram na madrugada do dia 31/12/2009 para 

o dia 01/01/2010. Nesta análise, com aproximadamente 24 horas de antecedência, o 

Hidroestimador já havia apontado um acumulado de 75,25 mm de chuva, enquanto o modelo 

ETA previa que nas próximas 24 horas choveriam mais 97,08 mm, um acumulado total de 

172,33 mm para 48 horas, prevendo que o risco de uma tragédia naquela região já era muito 

alto. Em Ilha Grande, às 07h30min já havia chovido 76,7 mm em 24 horas, com uma previsão 

de mais 77,3 mm para as próximas 24 horas, totalizando 154 mm em 48 horas. 

 

4.1.4.2 Análise de precipitação acumulada por PCD e modelo de previsão ETA 

 

  Nesta análise (Figura36), foram considerados os volumes de chuva acumulados 

em 24 horas pelo PCD, atribuindo um raio de influência de 50 km, localizado em Angra dos 

Reis e a previsão para 24 horas de chuva pelo modelo de previsão ETA com as seguintes 

regras: 

 Nível 0 (Normal): valores de p1d inferiores a 75 mm; 

 Nível 1 (Observação): valores de cpd inferiores a 0,6 ; 

 Nível 2 (Atenção): valores de cpd inferiores a 0,8; 

 Nível 3 (Alerta): valores de cpd inferiores a 1,1; 

 Nível 4 (Alerta Máximo): para qualquer valor igual ou superior a 1,1. 
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Figura 36 – An_mun_pcd_24h_Eta24h 

 

Fonte: Própria 

 

  Nessa análise, já à partir das 00h00min do dia 31/12/2009, com uma hora e 

meia de antecedência, se comparada com a primeira análise, o alerta máximo foi aplicado 

com uma leitura de 89 mm de precipitação acumulada e 97 mm de previsão pelo modelo 

ETA, totalizando 186 mm de chuva acumulada em 48 horas (Figura 37).  

 

Figura 37 – Análise dia 31/12/2009 às 00:00 horas 

 

Fonte: Própria 
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4.2.4.3 Análise de modelo de previsão ETA para 24 e 48 horas e chuva acumulada de 24 

horas pelo satélite 

 

  Esta análise tem como objetivo antecipar em mais 24 horas a previsão de risco 

de deslizamento (Figura38). Sua lógica é a seguinte: no momento analisado, a análise irá 

comparar o valor acumulado de previsão para as próximas 24 horas com o limiar de 75 mm, 

sendo menor o valor retornado é de nível 0 (Normal) e caso seja maior ele somará o 

acumulado de 24 horas pelo satélite com a previsão de 24 horas do modelo ETA, calculando, 

assim a precipitação crítica de 24 horas e o Coeficiente de Precipitação para Deslizamentos 

(CPD), atribuindo os valores de alerta abaixo: 

 Nível 0 (Normal): valores de p1d inferiores a 75 mm; 

 Nível 1 (Observação): valores de cpd inferiores a 0,6 ; 

 Nível 2 (Atenção): valores de cpd inferiores a 0,8; 

 Nível 3 (Alerta): valores de cpd inferiores a 1,1; 

 Nível 4 (Alerta Máximo): para qualquer valor igual ou superior a 1,1 de cpd. 

  Em formato lua: 

 

Figura 38 – an_mun_eta24_eta48 

Fonte: Própria 
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  Esta análise atribuiu no dia 30/12/2009 às 01h30min o alerta máximo à região 

de Angra dos Reis (Figura 39), ou seja, em aproximadamente em 48 horas de antecedência da 

ocorrência dos deslizamentos, a análise atribuiu esse nível de risco para a região prevendo 

uma análise no dia 31/12 ao mesmo horário. O valor previsto para 48 horas de chuva foi de 

83,28mm. 

   

Figura 39 – Análise dia 30/12/2009 às 01:30 horas 

 

Fonte: Própria 

 

  Na Figura 40, o nível de alerta de Observação já é aplicado à Ilha Grande às 

11h00min e a situação continua se agravando, atingindo seu pico por volta das 23h00min do 

dia 30/12 (Figura 41) e começa a frear, atingindo a normalidade por volta das 13h00min do 

dia 31/12 (figuras 42 e 43). 
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Figura 40 – Análise dia 30/12/2009 às 11:00 horas 

 

Fonte: Própria 

 

 
Figura 41 – Análise dia 30/12/2009 às 23:00 horas 

 

Fonte: Própria 

 

Figura 42 – Análise dia 31/12/2009 às 11:00 horas 

 

 

Fonte: Própria 
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Figura 43 – Análise dia 31/12/2009 às 13:00 horas 

 

Fonte: Própria 

 

5  PETRÓPOLIS - 2013 

 

  Na madrugada do dia 17/03/2013 para o dia 18/03/2013, o município de 

Petrópolis (Figura 44) sofreu com chuvas que provocaram 21 deslizamentos e causou a morte 

de cerca de 31 pessoas (ESTADÃO).  

Figura 44 – Município de Petrópolis, Rio de Janeiro 

 

Fonte: Google Maps 
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  Utilizando o mesmo banco de dados do estudo de Angra dos Reis e os dados 

meteorológicos do Radar do Pico do Couto – RJ, fornecidos pelo servidor DSA_INPE, foi 

executada uma análise desse evento. 

  A análise utiliza os dados de refletividade (dbz) emitidos  pelo radar, 

convertidos através da equação de Marshall-Palmer, obtendo o respectivo valor de 

precipitação em mm/h. Convertido o valor da chuva instantânea  da região, o operador de 

máxima precipitação da grade fornece o maior valor de precipitação e retorna os alertas 

abaixo, conforme a tabela de classificação das chuvas: 

 Nível 0 (Normal): valores inferiores a 25 mm/h (chuva fraca); 

 Nível 1 (Observação): valores entre 25mm/h e inferiores a 35 mm/h (chuva 

moderada fraca); 

 Nível 2 (Atenção): valores entre 35 mm/h e inferiores a 40 mm/h (chuva 

moderada forte); 

 Nível 3 (Alerta): valores entre 40 mm/h e 45 mm/h (chuva forte); 

 Nível 4 (Alerta Máximo): valores iguais a 45 mm/h. 

 

  Em linguagem lua (Figura 45): 

 

Figura 45 – an_radar_PC 

 

Fonte: Própria 
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  Nesta análise, às 15h16min do dia 17/03/2013 uma forte chuva começou a 

atingir o município, e continuou por toda à tarde e noite, variando apenas a sua intensidade ao 

longo do tempo, cessando por volta da 00h15min.  Os deslizamentos ocorreram na madrugada 

daquele dia. 

   

 

 

  As figuras a seguir (Figuras 46 a 51) mostram a evolução dos alertas ao longo 

do tempo: 

 

 Figura 46 – Análise dia 17/03/2013 às 15:16 horas 

 

 

Fonte: Própria 
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Figura 47 – Análise dia 17/03/2013 às 15:46 horas 

 

 

Fonte: Própria 

 

Figura 48 – Análise dia 17/03/2013 às 16:30 horas 

 

 

Fonte: Própria 

Figura 49 – Análise dia 17/03/2013 às 22:00 horas 

 

 

Fonte: Própria 
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Figura 50 – Análise dia 18/03/2013 às 00:00 horas 

 

 

Fonte: Própria 

 

Figura 51 – Análise dia 18/03/2013 às 00:16 horas 

 

 

 Fonte: Própria 
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6. TRABALHOS FUTUROS, CONCLUSÃO E AGRADECIMENTOS 

 

6.1 TRABALHOS FUTUROS 

 

Neste trabalho, dada à complexidade do assunto, o foco do estudo para 

emissões do alertas foi a incidência das chuvas como fator único na deflagração dos 

deslizamentos. Não foram estudados modelos de estabilidade de encostas nas análises e 

alertas de desastres naturais, fundamentais para uma análise mais precisa dos riscos. Tais 

modelos necessitam de dados pedológicos, geomorfológicos e hidrológicos da área de estudo. 

Recomenda-se analisar com mais atenção a referência do Prof. Dr. Milton Kanji (KANJI; 

GRAMANI, 2001), que trata da correlação entre fatores geomorfológicos, como declividade 

do terreno, volume de material sólido, inclinação dos canais de drenagem; fatores geológicos, 

como solos residuais espessos, depósitos coluvionares e de tálus, aluviões e terraços 

aluvionares,  depósitos vulcanoclásticos, solos tectonicamente ativos (sismos); fatores 

climáticos (chuva) e atividades antrópicas, como desmatamento, erros de má drenagem, 

vibrações induzidas pelo uso de explosivos, construção de rodovias, pedreiras e ocupação 

desordenada de encostas, os quais, juntos, favorecem e agravam ainda mais o deslizamento de 

terra. Os autores ainda correlacionam os fatores acima citados por Pesos (P), definindo uma 

ordem de importância para cada fator. 

Outra sugestão é a montagem de um servidor para monitorar em tempo real a 

Região Metropolitana de São Paulo, com a publicação dos mapas obtidos nos estudos na 

internet, assim o acesso aos dados será mais abrangente. 

 

6.2 CONCLUSÃO 

O uso dos SIGs como ferramentas para a previsão e alerta de desastres naturais 

se demonstra promissor e, através do TerraMA², muitos estudos são possíveis e devem ser 

realizados, buscando sempre resultados mais fieis à realidade. O software, recentemente 

criado pelo INPE, mostra-se eficiente e possui linguagem simples de programação, o que 

permite a sua inclusão em qualquer instituição de ensino.  

A partir do Estudo de Caso de Angra dos Reis (RJ), no reveillón de 2010, 

pôde-se confirmar a consistência dos dados e a aplicabilidade do software como ferramenta 

para a redução dos impactos causados pelos deslizamentos.  
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Não foram considerados fatores relacionados à geomorfologia, geologia e 

atividades antrópicas, importantes variáveis nos deflagramentos de desastres e estão 

mencionados no item 5.1 para estudos futuros. 

Portanto, conclui-se que este software, aliado às análises e aos modelos 

matemáticos de vulnerabilidade de solo, é uma ferramenta mitigatória, de baixo custo e de 

fácil manuseio. 
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