
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMÁTICA PARA MONITORAMENTO E 

ALERTA CLIMÁTICOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO  

 

1. Introdução 

Os grandes centros urbanos encontram, de modo geral, dificuldades em tratar com o volume 

de chuvas, cada vez mais instáveis, frente a forma como se ocupa o solo. A infraestrutura e 

a fiscalização de novas edificações na Região metropolitana de São Paulo, por exemplo, 

têm se mostrado incapazes de evitar enchentes, deslizamentos etc. 

No Brasil, nota-se que inundações e movimentos de massas são os desastres naturais mais 

recorrentes e geram vítimas e prejuízos econômicos a sociedade. A prevenção e mitigação 

desses efeitos se dão tanto via medidas estruturais (construções físicas) quantos via 

medidas não estruturais. A combinação destes dois tipos de medidas é importante para 

efetiva prevenção de riscos (REIS, 2014). 

O uso de técnicas de geoprocessamento em muito pode contribuir nessas questões. A 

previsão e alerta, com base em dados coletados de diversos aspectos, de chuvas em dadas 

regiões pode e deve facilitar o trabalho das autoridades responsáveis. 

A aplicação das geotecnologias, com a confecção de mapas e geração de dados e 

informações, vem sendo ampliada na prevenção e alerta de desastres, bem como a adoção 

de sistemas de monitoramento para prever inundações, por exemplo (REIS, 2014). 

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), monitora 

e emite alertas de risco em áreas propícias a ocorrência de enchentes e movimentos de 

massa (deslizamentos de terra) já desde o final de 2011. Os dados de mapas de risco com 

informações geológicas e hidrológicas são confrontados com informações 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), a partir daí são gerados, 

eventualmente, os alertas, em quatro níveis: leve, moderado, alto e muito alto. Nestes dois 

últimos, ocorrem as características de chuva intensa em curto intervalo de tempo (1 hora) ou 

acima da média para um período maior, de dois ou três dias, em área de risco (vulnerável) 

(BARRA, 2011). 

O INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) desenvolveu e disponibiliza, 

gratuitamente, um software (bem como tutorial para seu manuseio) que serve de plataforma 

para configuração de modelos de monitoramento e alertas climáticos, o TerraMA². Este 

software é bastante versátil justamente por ser ‘programável’, adaptando-se a diversos 

efeitos de eventos climáticos, como queimadas, enchentes, movimento de massas, 

poluição, variações de temperatura etc. 



A plataforma (TerraMA²) requer a entrada de dados geoambientais e de mapas de risco e de 

vulnerabilidade. Ela sobrepõe os dados e os mapas identificando situações de risco e 

gerando alertas compatíveis com o nível de risco para usuários do sistema (REIS, 2014). 

A seguir, de acordo com o INPE (2013,) algumas fontes disponíveis para obtenção destes 

dados, no caso, todos dados dinâmicos, mas também faz-se necessário dados estáticos, 

como relevo, vegetação tipologia e ocupação do solo etc., a depender do estudo a ser 

realizado. 

- Precipitação por satélite GOES: estimativa de chuva, em mm/h, a partir de banda 

do infravermelho do GOES-12, à taxa de coleta de uma cada 30 minutos e com 

resolução de 4x4km. 

- Precipitação por satélite METEOSAT: estimativa de chuva, em mm/h, a partir de 

banda do infravermelho com calibração do micro-ondas (TRIMM), à taxa  de uma a 

cada 15 minutos e resolução aproximada de 8x8km. 

- Estimativa de Precipitação ETA: modelo de previsão numérica executado 2 vezes 

ao dia, às 00:00h e às 12:00h com previsão de até 72 horas e com resolução de 

5x5km. 

- Plataformas de Coleta de Dados (PCD’s): instrumentos de campo coletores de 

dados, como pluviômetros, por exemplo. 

O sistema (TerraMA², antigo SISMADEM) se baseia no conceito de serviços (SOA – Service 

Oriented Architecture), no qual um serviço é funcionalidade independente. Estes serviços 

são administrados por um módulo (aplicativo) que permite executar operações em resposta 

a um “timer” (REIS; CORDEIRO; LOPES, 2011). 

O funcionamento do TerraMA² requer a instalação de algumas dependências, como previsto 

e especificado pelo Roteiro – TerraMA² (INPE, 2013), como o servidor de banco de dados 

PostgreSQL, o servidor Apache, o Java 7, o Apache Tomcat, o TerraView (aplicativo de 

visualização) e o servidor web TerraOGC. O esquema da Figura 1 representa a arquitetura 

completa da plataforma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 1 – Arquitetura do Sistema TerraMA². 

 

 

Fonte: Instituto Nacional De Pesquisas Espaciais. 

 
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). 

A seguir, a figura 2 apresenta um exemplo de regra escrita em Lua, linguagem de 

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

Rio) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2 – Exemplo de regra de análise implementada em linguagem Lua. 

localmed_prec = prec_media_historico_grid('hidro', 24) or 0 

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

localchuvaTotal = med_prec + prev24h 

ifchuvaTotal == nil or chuvaTotal< 30 then 

return 0 

elseifchuvaTotal< 50 then 

return 1 

elseifchuvaTotal< 80 then 

return 2 

elseifchuvaTotal< 110 then 

return 3 

else 

return 4 

end 

 

Fonte: Instituto Nacional De Pesquisas Espaciais, 2013. 

 
A programação apresentada na figura anterior executa análise de risco com base na média 

acumulada de chuva das últimas 24 horas de acordo com o Hidroestimador e a previsão de 

chuva para as próximas 24 horas pelo modelo ETA de 5km. 

A análise dos dados se dá, basicamente, da seguinte maneira: cada polígono do mapa é 

submetido a uma função (programação em LUA) que capta dados de atributos associados 

ao polígono em questão e de planos de informação fornecidos pelo usuário. 

Também pode-se executar análises com base em modelos matemáticos. SHALSTAB 

(DIETRICH; MONTGOMERY, 1998) e SINMAP (PACK; TARBOTON; GOODWIN, 1998) são 

exemplos ferramentas de mapeamento de áreas sujeitas a movimentação de massas. 

Na arquiteturaTerraMA², 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). 

A plataforma TerraMA² dispõe ainda de aplicativo web que possibilita visualização de mapas 

resultantes das análises feitas, seja em tempo real, ou animação de análises feitas para 

determinado intervalo de tempo, como apresentado na Figura 3, a seguir. 

 

 

 

 



 

Figura 3 – Visualizador de alertas gerados por análises com plano de risco. 

 

 

 Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2013. 

 
1.1 Objetivos 

O objetivo geral deste projeto é elaborar sistemática que monitore eventos climáticos 

cruzando-os com dados fixos e possibilite alertas de risco para áreas no momento de 

ocorrência de enchentes e deslizamentos de terra utilizando a plataforma TerraMA². É 

pertinente citar que esta é uma plataforma aberta e que nela não contamos com modelos de 

análise prontos para o projeto em questão, o que viabiliza configurações adaptadas a 

diversos modelos matemáticos no monitoramento de diversos eventos climáticos. 

Os objetivos específicos são:  

- Identificar fontes de dados que podem fornecer informações para análises de risco;  

- Identificar modelos matemáticos que podem ser utilizados para previsão de desastres 

naturais;  

- Efetuar estudo de caso com dados reais do Município de Angra dos Reis do final do ano de 

2009; 

- Identificar e dividir e Região Metropolitana de São Paulo em áreas com semelhança em 

dados estáticos (relevo, vegetação, tipo de solo, capacidade de drenagem); 

- Coletar dados climáticos em tempo real destas áreas; 



- Gerar mapas em tempo real das áreas monitoradas; 

- Disponibilizar os mapas e alertas eventuais na web; 

- Discutir os resultados obtidos das análises de risco. 

 

1.2 Justificativa 

A incapacidade de se lidar com os eventos climáticos que nos acometem, em paralelo com 

o crescimento populacional, vêm se concretizando em enchentes, deslizamentos de terra, 

entre outras circunstâncias que afetam diretamente a ordem urbana. Além disso pouco se 

tem feito para prever estes eventos, o que mitigaria seus efeitos negativos sobre o dia-dia 

da população. 

Este trabalho propiciará à população um canal de alerta de eventos como estes, viabilizando 

à cada um a tomada de decisão adequada com tempo hábil.  

 

2. Método 

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

1. Instalar plataforma TerraMA², inclusive suas dependências. O uso da plataforma poderá 

ser feito no Laboratório de Geotecnologias da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

(LABGEO), localizado no Prédio 4, pois o mesmo já conta com a plataforma instalada 

bem como aparato necessário para realização do estudo. 

2. Estudar o funcionamento e arquitetura da plataforma para uso pleno de seus serviços 

disponíveis, através do Tutorial disponibilizado pelo INPE; 

3. Identificar fontes e obter dados dos principais fatores relevantes para elaboração de 

análises de risco, tais como precipitação, relevo, vegetação, tipo e ocupação do solo;  

4. Identificar áreas da Região Metropolitana de São Paulo com semelhança em dados 

estáticos (relevo, vegetação, tipo e ocupação do solo);  

5. Identificar e estudar modelos matemáticos que possam ser usados nas análises de 

risco;  

6. Estudar linguagem de programação LUA, utilizada para as análises de risco; 

7. Estudar manuseio do software TerraView utilizado para a visualização dos mapas; 

9. Estudo de caso de Angra dos Reis - dez/2009; 

10. Gerar mapas em tempo real e alertas de risco das áreas monitoradas; 

11. Disponibilizar os mapas e alertas eventuais na 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 X       

Identificação de servidores de 
dados meteorológicos 

     X X      

Estudo da linguagem LUA       X X X    

Estudo do software TerraView        X X    

Estudo de caso         X X X  

Gerar Mapas em Tempo Real e 
Alertas de risco e disponibilizá-los 
na web. 

          X  

Produção de artigo para congresso           X X 

Redação e entrega do relatório 
final. 

          X X 
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