
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL PARA 

MONITORAMENTO, ANÁLISE E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS 

 

1. Introdução 

Nas últimas décadas têm-se presenciado um aumento considerável não só na frequência e 

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

Atualmente, as principais ferramentas para o gerenciamento de desastres são as 

geotecnologias, representadas principalmente pelo Sistema de Informação Geográfica (SIG) 

e pelo Sensoriamento Remoto (MARCELINO, 2009). 

As geotecnologias apresentam uma série de facilidades na produção e gerenciamento de 

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

Tais desastres são desencadeados por processos complexos que envolvem um grande 

número de variáveis geofísicas (relevo, vegetação, rios, precipitação, etc.) e humanas 

(população, ocupação do solo, pobreza, atividades econômicas, educação, etc.). Desta 

forma, os planos preventivos envolvem uma grande quantidade de dados que precisam ser 

coletados, organizados, armazenados e analisados para serem transformados em 

informações passíveis de serem aplicadas no processo de prevenção. Neste contexto, as 

geotecnologias são utilizadas principalmente para realizar a avaliação de risco, que 

compreende o inventário dos perigos ou ameaças, o estudo da vulnerabilidade e o 

mapeamento das áreas de risco (MARCELINO, 2009). 

No Brasil existem diversos sistemas de monitoramento e alertas de desastres naturais e 

muitos deles podem ser acessados via internet. 

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), órgão 

ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), vem realizando o 

monitoramento e a emissão de alertas de risco desde o final de 2011. Neste sistema, os 

alertas possuem quatro níveis de risco: leve, moderado, alto e muito alto. Os dois níveis 

mais alarmantes são usados quando o volume de chuva em uma região de risco aumenta 

em um período curto como uma hora ou fica acima da média para um trecho de dois a três 

dias. Para montar um alerta, os dados de mapas de risco com informações geológicas e 

hidrológicas são cruzados com as cartas geradas por institutos de previsão de tempo como 

o CPTEC (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos) e o INMET (Instituto 

Nacional de Meteorologia)(BARRA, 2011). 

O Instituto Tecnológico SIMEPAR, vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior do Estado do Paraná, também é outro órgão que realiza previsões e 

monitoramento climático, hidrológico e ambiental. A partir de informações obtidas com 

sistemas de monitoramento (radares e satélites, por exemplo) e modelos numéricos, são 



desenvolvidos estudos para aprimorar o conhecimento sobre as tempestades e os eventos 

associados (granizo, ventos fortes, precipitação intensa, raios) e criar mecanismos para 

identificação e previsão dos mesmos. 

Os pesquisadores, instituições ou empresas que desejarem desenvolver o seu próprio 

sistema de monitoramento e alerta podem um utilizar o software TerraMA² (Plataforma de 

Monitoramento, Análise e Alerta a extremos ambientais) desenvolvido pelo Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (INPE). O TerraMA² é uma plataforma aberta que pode ser utilizada 

para monitorar diversos tipos de desastres naturais (queimadas, enchentes, deslizamentos, 

poluição e outros), pois não vem com modelos de análise prontos, podendo ser adaptado a 

qualquer modelo matemático. 

Para analisar riscos de deslizamentos, por exemplo, esse software coleta dados do 

CPTEC/INPE e cruza essas informações com os mapas de risco produzidos pelo Instituto 

de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), permitindo a análise de riscos em 

tempo real (LOPES, 2010). 

Existem várias informações hidrometeorológicas que podem ser coletadas de servidores 

remotos para a alimentação do banco de dados do TerraMA²: 

 precipitação por satélite GOES (Hidroestimador do DSA-INPE) – 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 (mm/h). A taxa de 

coleta dessas imagens é de 30 em 30 minutos, na resolução de 4 x 4 km; 

 precipitação por satélite METEOSAT (MSG – Meteosat Segunda Geração - 

Multisensor Precipitation Estimate (MPE)) – corresponde a estimativa de chuva em 

mm/h, calculada a partir banda do infravermelho com calibração do micro-ondas 

(TRIMM). A taxa de coleta dessas imagens é de 15 em 15 minutos, na resolução 

aproximada de 8 x 8 km; 

 estimativa de Precipitação ETA (Modelo de previsão numérica) – previsão executada 

2 vezes ao dia (0 e 12 horas) utilizando o modelo regional ETA (BUSTAMANTE; 

CHOU, 2009), com até 72 horas previstas (3 dias), na resolução de 5 x 5 km. Cada 

arquivo binário coletado contém 73 camadas (bandas) com intervalo de 1 hora com a 

quantidade em mm/h de chuva prevista; 

 Plataforma de Coleta de Dados (PCD) – instrumento de campo que fornece 

informações meteorológicas como temperatura, pressão, direção e velocidade dos 

ventos, umidade, quantidade de chuva observada (mm/h), entre outras. 



O TerraMA² é um sistema operacional baseado no conceito de serviços (SOA – Service 

Oriented Architecture), onde um serviço é uma funcionalidade independente, sem estado, 

que aceita uma ou mais requisições e retorna um ou mais resultados. Além do serviço, 

existem módulos, que são processos independentes que exportam alguns serviços, mas 

também podem executar operações em resposta a um “timer” (Meloni et al., 2012).  

Para o funcionamento deste sistema é necessária a instalação de algumas dependências, 

como o servidor de Banco de Dados PostgreSQL, o servidor Http Apache, o Java 7, o 

Apache Web Java Tomcat, o TerraView e o servidor WEB TerraOGC. A arquitetura 

completa do TerraMA² pode ser vista na figura 1. 

 

 

Figura 1 – Arquitetura do Sistema TerraMA² (Meloni et al., 2012) 

 
O sistema possui serviços para buscas de dados atuais através da internet e sua 

incorporação à base de dados do sistema. Serviços para tratar e analisar os dados 

recebidos em tempo real e verificar se uma situação de risco existe para cada evento, 

através de uma comparação com mapas de risco ou de um modelo definido. Serviços para 

executar, editar e criar novos modelos de risco e alerta, além dos serviços de notificação de 

alerta para os usuários do sistema (REIS; CORDEIRO; LOPES, 2011). 

O principal tipo de análise realizada pelo sistema é o baseado em planos de risco. Neste 

tipo de análise, um plano de risco fornece um conjunto de polígonos com a delimitação das 

áreas de risco a serem estudadas. Para cada uma destas áreas (polígonos) será aplicada 

individualmente uma regra de análise fornecida pelo usuário para definir o estado de alerta 

daquela área em particular. Uma regra de análise é composta por comparações entre 

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

para aquela área, definindo estados de alerta (MENDES; BALDAN, 2008). 



Na figura 2 podemos observar uma regra de análise escrita em linguagem Lua, linguagem 

desenvolvida e implementada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-

Rio). 

 

   local med_prec = prec_media_historico_grid('hidro', 24) or 0 

   local prev24h = media_pn('eta_5km', 24) or 0 

   local chuvaTotal = med_prec + prev24h 

   if chuvaTotal == nil or chuvaTotal < 30 then 

     return 0 

   elseif chuvaTotal < 50 then 

     return 1 

   elseif chuvaTotal < 80 then 

     return 2 

   elseif chuvaTotal < 110 then 

     return 3 

   else 

     return 4 

   end 

Figura 2 – Exemplo de regra de análise implementada em linguagem Lua (INSTITUTO NACIONAL DE 

PESQUISAS ESPACIAIS, 2013) 

 
Esta regra utiliza, para efetuar a análise de risco, a quantidade de chuva acumulada (média) 

nas últimas 24hs de acordo com dados do Hidroestimador e a quantidade prevista de chuva 

para as próximas 24hs de acordo com o modelo ETA de 5km. 

O processo básico de análise consiste em, para cada polígono contido no mapa de risco 

selecionado, executar a função Lua fornecida pelo usuário. Esta função roda em um 

ambiente onde estão disponíveis para consulta tanto os atributos associados com o 

polígono de risco quanto os planos de informação selecionados pelo usuário, em conjunto 

com operações zonais para obter das grades um valor a ser aplicado ao polígono 

(MENDES; BALDAN, 2008). 

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 

(MENDES; BALDAN, 2008). 

Existem também análises baseadas em modelos. Para estabilidade de encostas, por 

exemplo, existem modelos como SHALSTAB (DIETRICH; MONTGOMERY, 1998) e 

SINMAP (PACK; TARBOTON; GOODWIN, 1998), que são ferramentas para o mapeamento 

de áreas susceptíveis a escorregamentos. Estes modelos são amplamente aceitos por 

utilizarem equações consagradas da mecânica dos solos e da hidrologia na análise da 



estabilidade de encostas. Para aplicação de tais modelos são necessários dados 

pedológicos, geomorfológicos e hidrológicos da área de estudo. 

Existem ainda análises baseadas na tecnologia TerraME e análises baseadas em PCD. 

Na arquitetura TerraMA², um serviço de notificações é responsável pelo envio de 

mensagens e relatórios contendo informações a respeito das alterações nos níveis de risco 

detectados pelo módulo de análise. Os usuários cadastrados recebem os relatórios de 

alteração enviados através de correio eletrônico e/ou mensagens de texto para celulares. O 

TerraMA² considera cinco níveis de alertas, de acordo com a intensidade do risco, sendo 

eles: normal, observação, atenção, alerta e alerta máximo, oriundo dos resultados das 

análises a cada novo dado coletado (REIS; CORDEIRO; LOPES, 2011). 

Existem ainda neste sistema um aplicativo WEB que pode exibir os mapas resultantes das 

análises em tempo real (figura 3) e um aplicativo de animação que permite visualizar uma 

sequência de mapas em um determinado intervalo de tempo. 

 

 

Figura 3 – Visualizador de alertas gerados por análises com plano de risco (INSTITUTO NACIONAL DE 

PESQUISAS ESPACIAIS, 2013) 

 
1.1 Objetivos 

O objetivo geral deste projeto é montar nas dependências da Escola de Engenharia da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, um sistema para monitoramento, análise e alertas de 



desastres naturais utilizando o ambiente TerraMA². É importante ressaltar que esta é uma 

plataforma aberta e que não vem com modelos de análise prontos, podendo ser configurada 

e adaptada a qualquer modelo matemático para prevenção de qualquer tipo de desastre. 

Os objetivos específicos são: identificar as fontes remotas de dados hidrometeorológicos 

que podem fornecer informações para análise; identificar os principais modelos matemáticos 

que podem ser utilizados para previsão de desastres naturais; realizar testes no sistema 

computacional; efetuar estudo de caso com dados reais; discutir os resultados obtidos das 

análises de risco. 

1.2 Justificativa 

O desenvolvimento deste trabalho pode contribuir para a emissão de alerta de desastres 

naturais com antecedência, evitando assim danos e prejuízos mais graves. O 

geoprocessamento pode ser utilizado como ferramenta auxiliar para análises de risco: coleta 

periódica de dados de servidores remotos, análise automática dos dados coletados segundo 

os planos de risco elaborados, emissão de alertas para celular e e-mail, visualização das 

análises em tempo real através de página Web. 

 

2. Método 

Este projeto será desenvolvido seguindo as diversas etapas descritas a seguir: 

1. Efetuar o download, instalação e configuração do software TerraMA² e suas 

dependências. É importante salientar que os softwares e equipamentos necessários 

para o estudo já estão disponíveis no laboratório HSBC, localizado no prédio 4 da 

Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie; 

2. Investigar a arquitetura do sistema e os serviços disponíveis; 

3. Através do manual do TerraMA² e do Tutorial passo a passo disponibilizados pelo INPE, 

entender o funcionamento do sistema; 

4. Identificar os principais fatores que podem contribuir para a análise de risco 

(precipitação de chuva, declividade do terreno, tipo de solo, etc.); 

5. Estudar modelos matemáticos que podem ser utilizados para o mapeamento de riscos 

(previsão de chuva acumulada, estabilidade de encostas, etc.); 

6. Estudar como pode ser feita a obtenção de curvas de nível e mapa de declividade de 

uma determinada região através da análise de imagens de satélite SRTM (Shuttle 

Radar Topography Mission); 

7. Identificação das fontes de dados hidrometeorológicos (servidores remotos) e do 

formato destes dados (WMS, etc.); 

8. Estudo da Linguagem LUA utilizada para as análises de risco; 

9. Estudo do software TerraView utilizado para a visualização dos mapas; 



10. Estudo de caso, por exemplo, Angra dos Reis - dez/2009 ou Petópolis - mar/2013: 

10.1. criação do mapa de risco e dos mapas auxiliares; 

10.2. associação de dados para cada polígono do mapa de risco; 

10.3. coleta de dados hidrometeorológicos; 

10.4. elaboração dos roteiros de análise utilizando a linguagem Lua; 

10.5. execução da análise de riscos; 

10.6. discussão dos resultados obtidos; 

10.7. disponibilização dos resultados em aplicação WEB. 

 

3. Cronograma 

Atividades / Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Download e instalação do software 
e suas dependências 

X            

Configuração do software X            

Estudo preliminar do software 
(módulos e serviços oferecidos) 

X X X          

Estudo de fatores que contribuem 
para a análise de risco 

  X X         

Estudo de modelos matemáticos    X X        

Obtenção de curvas de nível e 
mapa de declividade 

    X X       

Identificação de servidores de 
dados meteorológicos 

     X X      

Estudo da linguagem LUA       X X     

Estudo do software TerraView        X X    

Estudo de caso         X X X  

Produção de artigo para congresso           X X 

Redação e entrega do relatório 
final. 

          X X 
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