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Sistema de geoprocessamento para controle, recuperação, armazenamento 
e processamento de informações hidrometeorológicas e ambientais, 
associado ao risco de desastres naturais provocados por extremos
meteorológicos e climáticos. 

O sistema é baseado no conceito de serviços (SOA – Service Oriented Architecture), no qual 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”. 
Os módulos e serviços usam uma Base de Dados Geográficos (PostGIS nesta versão) para a 
troca de informações geográficas. Os dados da base são armazenados no formato padrão 
TerraLib e incluem os dados hidrometeorológicos, planos de risco e planos de informações 
adicionais necessários para a execução das análises e definição de alertas.

• Módulo de Aquisição de Dados
Responsável pela aquisição de dados hidrometeorológicos, como radares meteorológicos, 
hidroestimadores, raios, PCD’s ou previsões numéricas, disponibilizados por servidores 
remotos ou locais, buscando periodicamente arquivos em formatos padronizados. Caso 
sejam encontrados, os arquivos são baixados e incluídos na base de dados geográficos. 
Os servidores de dados e a localização destes nos servidores são configuráveis.



Coordenação:

Colaboradores:
Desenvolvimento de 
Software:

Entradas de Dados

Todos os formatos vetoriais e matriciais 
suportados pelo TerraView

Dados Hidrometeorológicos: Radares, 
Hidroestimadores, PCDs, Raios e Previsões 
Meteorológicas

Configuração necessária:

•SO - LINUX

•SGDB – Postgres + PostGIS

•Aplicativos : TerraView 3.2 + TerraPHP, 
SISMADEN (módulos de configuração e 
apresentação).

• Módulo de Análise
Responsável pelo cruzamento entre as informações hidrometeorológicas, 
planos de risco e planos adicionais para determinação da ocorrência de 
zonas de alerta. Para cada análise configurada que é afetada por dados 
novos o algoritmo de análise respectivo é executado. Caso novos alertas 
sejam gerados ou um alerta antigo tenha seu nível alterado na análise, os 
alertas são gravados na base de dados geográficos. As análise são 
configuráveis através da linguagem de programação em LUA.

Módulo de Alerta
Responsável pelo envio de alertas quando uma situação de risco é
detectada pelo módulo de análise. Um alerta no protótipo é enviado 
somente para visualização das informações de risco em aplicações desktop 
ou web.

• Interface de Configuração
Responsável por permitir a configuração do sistema e a inclusão de 
novos planos de risco ou planos adicionais na base de dados geográficos 
pelo usuário. Estas configurações incluem como os dados são obtidos 
dos servidores externos, a definição das análises, e quais alertas serão 
enviados.

• Serviços de Transformação de Dados
Executa transformações dos dados brutos coletados, permitindo, por 
exemplo, a atualização de dados de chuva acumulada e a 
transformação de informações pontuais usando interpoladores.

• Serviços de Gerência de Planos
Executa serviços para manipulação de planos de informação na base de 
dados geográficos, como a inclusão de novos planos e listagem de 
planos existentes.
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