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RESUMO 

Diante da necessidade do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de 

Desastres Naturais (CEMADEN) de aprimoramento na aplicação de ferramentas 

na previsão e monitoramento de inundações e no interesse mútuo da União 

Européia e do Brasil em viabilizar ações conjuntas para promover ciência, 

tecnologia e inovação, foi executada esta ação de estudos temáticos subsidiada 

pelo projeto "Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil" com contrapartida do 

CEMADEN. 

As atividades foram desenvolvidas a partir de uma visita científica de dois 

servidores do CEMADEN no Joint Research Centre (JRC), em Ispra-Itália, entre o 

período de 03 de março a 30 de abril de 2012. O JRC é um importante centro de 

pesquisa europeu que mantém 7 institutos, cujas linhas de pesquisa subsidiam 

políticas públicas aos países membros da União Européia. 

O foco do programa da visita incluiu dois dos institutos do JRC, o Institute for the 

Protection and Security of the Citizen (IPSC) e o Institute for Environment and 

Sustainability (IES), ambos desenvolvedores e mantenedores de ferramentas 

operacionais que concentram o estado da arte em conhecimento científico que 

tratam de inundações em escala global. 

Durante esse período os servidores do CEMADEN puderam se familiarizar com as 

metodologias, os software e as bases de dados necessários para utilizar o Global 

Flood Detection System (GFDS) e o Global Flood Awareness System (GloFAS). O 

GFDS, desenvolvido pelo IPSC.  

O GloFAS é um sistema desenvolvido pelo IES, com a experiência adquirida no 

desenvolvimento do sistema europeu de previsão de inundações, para prover 

alertas de inundações de rios transnacionais em escala global por meio de um 

modelo hidrológico precipitação-vazão fisicamente baseado e espacialmente 

distribuído. O GFDS é um sistema desenvolvido pelo IPSC para monitoramento de 

inundações em escala global usando dados de sensores passivos de micro-ondas 

em tempo quase-real. 

A proximidade com os pesquisadores do JRC permitiu o contato dos servidores do 

CEMADEN com outras linhas de pesquisa - Projeto IMPRINTS -, laboratórios - 

European Crisis Management Laboratory (ECML) -, ferramentas - Global Disaster 

Alert and Coordination System (GDACS), Europe Media Monitor (EMM) e 

European Drought Observatory (EDO) -, e eventos ocorridos no período - "I JRC 

ECML Crisis Technology Workshop" e "II International Workshop on Global Flood 

Monitoring and Modelling". Além disso, o CEMADEN foi convidado a apresentar 

seus trabalhos, juntamente ao JRC, no stand da Comissão Européia na 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. 

Posteriormente ao período da visita foram produzidos materiais que registram o 

conhecimento adquirido e realizado um treinamento de uma semana para o staff 

do CEMADEN e visitantes que permitiu o compartilhamento das experiências 

vivenciadas e as ferramentas utilizadas durante a visita científica. Esse 
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compartilhamento foi especialmente importante por ter dado visibilidade ao 

investimento feito na missão e por ampliar as possibilidades de novos trabalhos na 

parceria entre JRC e CEMADEN. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em outubro de 2011, ocorreu em Bruxelas a 5ª Cúpula UE-Brasil, foram 

reafirmados entre os chefes de estado valores e princípios compartilhados por 

eles, como a promoção da paz e segurança internacional, o fortalecimento da 

democracia, o respeito aos direitos humanos, e o desenvolvimento sustentável 

com inclusão social e proteção ambiental. No encontro firmaram-se acordos para, 

entre outros, viabilizar ações conjuntas para promover desenvolvimento 

sustentável e promover ciência, tecnologia e inovação. Dentre as ações 

acordadas, foram especificados diálogos entre o centro de referência científica da 

comissão europeia, o Joint Research Centre (JRC) e o Ministério de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI). Destacam-se os pontos: 

 Colaborar no estabelecimento do Centro Nacional de Monitoramento e 

Alertas de Desastres Naturais através intercâmbio técnico com centro de 

pesquisas conjuntas (Joint Research Centre) da Comissão Europeia, nas 

áreas de inundações, secas e deslizamentos de terra. 

 Fortalecer a colaboração entre o Joint Research Centre e instituições de 

pesquisa brasileiras em áreas estratégicas de interesse comum. O 

intercâmbio de corpo técnico, a abertura mútua de facilidades de pesquisa, 

e a transferência de tecnologia, dentre outros, devem ser promovidos com 

vistas a melhorar a base científica de apoio à formulação de políticas e ao 

fomento da inovação. 

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais 

(CEMADEN) foi criado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação iniciando 

operações em dezembro de 2011  para monitorar e emitir alertas sobre o risco de 

desastres naturais em território brasileiro. Com a finalidade de capacitar 

profissionais e equipar-se com tecnologias consolidadas sobre o tema Desastres 

Naturais, o CEMADEN visitou o JRC por meio da colaboração entre Brasil e União 

Europeia consolidada pela ação 48 “Sensoriamento Remoto aplicado a 

Prevenção, Alerta e Monitoramento de Inundações e Umidade do Solo” 

contemplada pela 4ª chamada do Projeto Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil. 

Dois cientistas do CEMADEN realizaram a visita técnica no campus do JRC em 

Ispra-Itália durante os meses de março e abril de 2012. O principal objeto de 

estudo da visita foram ferramentas de monitoramento e predição de inundações, 

que além de operacionais têm a capacidade de abranger áreas em grandes 

escalas. As ferramentas estudadas possibilitam estimar indicativo preliminar de 

risco à inundação com abrangência nacional, permitindo etapa anterior à análise 

específica do risco por regiões. O risco pode ser analisado em detalhes através de 

ferramentas que o CEMADEN opera para os diversos cenários brasileiros. 

1.1. OBJETIVOS 

O objetivo geral fixado para a ação 48 da 4ª chamada do Projeto Apoio aos 

Diálogos Setoriais UE-Brasil foi o aprimoramento da aplicação das ferramentas de 
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sensoriamento remoto do CEMADEN, no que se refere à previsão, ao 

monitoramento, à prevenção e à produção de alertas de inundações, enxurradas e 

secas. 

Objetivos específicos 

a) Aprimorar o conhecimento dos agentes públicos que atuarão no 

CEMADEN capacitando-os a partir de treinamentos no JRC e da vinda de 

pesquisadores da JRC ao Brasil. Este intercâmbio científico permitirá 

trazer para as rotinas do CEMADEN, as experiências de Centros 

Avançados da Europa, bem como ferramentas, aplicativos e modelos de 

monitoramento;  

b) Desenvolver metodologias para identificação, modelagem, monitoramento 

e previsão de inundações, enxurradas e secas, com ênfase na utilização 

de sensoriamento remoto; e  

c) Promover cooperações interinstitucionais entre o Brasil e a União 

Européia. 

1.2. CRONOGRAMA 

As principais atividades da ação, incluindo período prévio e posterior à missão da 

visita técnica, estão organizadas no cronograma abaixo. 

Mês 
Atividade 

2012 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

Pré-missão        

Documentação        

Logística        

Viagem de ida        

Em missão        

Estudo do GFDS        

Estudo do GLOFAS        

Análise de ferramentas correlatas        

Workshop em Inundação Global        

Workshop em Tecnologia de Crise        

Pós-missão        

Viagem de volta        

Documentação         

Organização técnica        

Participação conjunta na Rio+20        

Curso de capacitação        

Relatório final        

 

 

1.3. RESULTADOS ESPERADOS 

São listados a seguir os resultados definidos no termo de referência esperados 

para a ação: 
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a) Aprimoramento das técnicas utilizadas nacionalmente para previsão de 

inundações, enxurradas e secas e no monitoramento da umidade do solo 

por meio de sensoriamento remoto;  

b) Diminuição das mortes e perdas materiais em desastres naturais, em 

virtude da maior precisão nos alertas que serão emitidos pelo CEMADEN;  

c) Divulgação dos conhecimentos adquiridos por meio da realização de um 

curso de capacitação para especialistas do CEMADEN e cientistas 

brasileiros interessados no assunto; e 

d) Estabelecimento cooperações interinstitucionais entre o Brasil e a União 

Européia. 
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2. EXECUÇÃO 

Durante a estada no campus de Ispra do JRC, os pesquisadores visitantes 

executaram atividades em dois institutos. No Institute for the Protection and 

Security of the Citizen (IPSC)  os visitantes foram orientados por Tom De Groeve 

tendo como principal objeto de estudo o Global Flood Detection System (GFDS), 

enquanto no Institute for Environment and Sustainability (IES) o principal objeto de 

estudo foi o Global Flood Awareness System (GloFAS) através de orientação de 

Jutta Thielen Del Pozo. Para o estudo de ambas as ferramentas foram usadas 

áreas de estudo brasileiras, para as quais foram necessários dados de 

precipitação, nível e vazão de rio, entre outros. O ambiente de trabalho e as 

atividades desempenhadas durante a visita técnica são detalhados a seguir. Além 

disso, os sistemas de detecção e previsão de inundação, bem como as demais 

tecnologias abordadas, são apresentadas nas próximas seções. 

2.1. O JOINT RESEARCH CENTRE 

O Joint Research Centre é o centro de pesquisa da Comissão Européia que tem 

como missão suportar políticas públicas e de mercado através de pesquisa 

científica aplicada. Desde 1957 o JRC vem se modelando como uma organização 

guiada à demanda pública. Hoje o JRC é tão ligado às pesquisas em área 

europeia como ao processo legislativo europeu. O JRC é composto por 7 institutos 

distribuídos em 5 campi: Bélgica(Bruxelas), Alemanha(Karlsruhe), Itália(Ispra), 

Holanda(Petten) e Espanha(Sevilha). Situado na região dos lagos italianos e 

próximo aos Alpes, Ispra é o terceiro maior campus do JRC. O campus abriga 

cerca de 1800 funcionários e, com mais de 50 anos de operação, conquistou 

reconhecimento em pesquisa científica. Anteriormente o centro de Ispra 

desenvolvia pesquisas nucleares, que foram encerradas em 1983 com a 

desativação do reator. Atualmente destacam-se as pesquisas ambientais e sobre 

segurança civil desempenhadas pelo IES e IPSC respectivamente. Tais institutos, 

junto ao IHCP, IET e ITU completam o campus de Ispra. Os institutos que 

compõem o centro são: 

 Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM) 

 Institute for Transuranium Elements (ITU) 

 Institute for Energy and Transport (IET) 

 Institute for the Protection and Security of the Citizen (IPSC) 

 Institute for Environment and Sustainability (IES) 

 Institute for Health and Consumer Protection (IHCP) 

 Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) 
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Figura 1: Distribuição dos Institutos do Joint Research Centre, fonte: [1] 

 

O IES (Institute for Environment and Sustainability) e o IPSC (Institute for 

Protection and Security of Citizens ) possuem em seu portfólio, projetos 

relacionados à desastres naturais. Os dois institutos abordam o tema desde 

modelagem e previsão de eventos extremos até tecnologias para monitoramento e 

gestão de crise. Com o intuito de conhecer tecnologias e práticas acerca de 

Desastres Naturais, mais especificamente ferramentas operacionais para 

detecção e previsão de inundação, o CEMADEN visitou o JRC em Ispra durante 2 

meses. O estudo de tecnologias especializadas e a convivência com 

pesquisadores do IES e do IPSC possibilitaram ampliar o conhecimento sobre 

ferramentas operacionais disponíveis para monitorar e predizer inundações, como 

também possibilitaram o intercâmbio de informações sobre pesquisas e projetos 

em demais tópicos do tema. 

2.1.1. Institute for Environment and Sustainability (IES) 

O Institute for Environment and Sustainability investiga a complexa interação entre 

atividade humana e meio ambiente na busca da melhor estratégia para gerir os 

recursos naturais como água, solo, florestas, comida, minerais, etc. O instituto 

compõem-se de equipes multidisciplinares que trabalham com observações, 

análises numéricas e tecnologias de informação para compartilhar observações e 

dados. A expertise de pesquisa gerada pelo instituto é combinada de forma a 

respaldar os aspectos social, ambiental e econômico das políticas públicas. 

O IES possui diversas linhas de pesquisa que são organizadas nas unidades: 

recursos aquáticos, ar e clima, recursos florestais e clima, monitoramento de 

recursos agrícolas, gestão do solo, referências em dados espaciais digitais, gestão 

de risco climático e avaliação de sustentabilidade. O instituto mantém um amplo 

número de bases de dados científicos que podem ser acessados pela comunidade 

européia e outros interessados. A seguir algumas bases mantida pelo IES: 
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 INSPIRE(Infrastructure for Spatial Information in Europe) Geoportal 

 CID(Community Image Data) Portal 

 European Soil Portal 

 Multiscale EUropean Soil Information System (MEUSIS) 

 Soil Erosion Risk Estimates (PESERA) 

 Soil Organic Carbon Content 

 River and Catchments Database for Europe (CCM) 

 European Drought Observatory 

 European Forest Fire Information System (EFFIS) 

 Fraction of Absorbed Photosynthetically Active Radiation (FAPAR) 

 Global Land Cover 2000 Database 

 Global Burnt Area 2000 Database 

 The Environmental Marine Information System 

 FLOODS Portal 

 European Forest Data Center (EFDAC) 

 Entre outros 

 

Figura 2: Previsões do GloFAS, fonte: [2] 

No contexto da visita, o CEMADEN colaborou com a equipe do IES responsável 

por inundações, tendo contato com um sistema previsão de inundações e projetos 

de modelagem de flashflood. O European Floods Alert System (EFAS) funciona 

como um sistema de avisos para risco de inundação mediante modelagem 

hidrológica e previsão meteorológica. O EFAS atua como complemento a 

sistemas nacionais e regionais, que por sua especializam-se em cada região. O 
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IES também desenvolve o GLOFAS - Global Flood Awareness System, que tenta 

aplicar a abordagem do EFAS em escala global. O GLOFAS foi um dos principais 

objetos de estudo durante a visita do CEMADEN ao JRC. Outro importante tópico 

à atuação do CEMADEN no monitoramento de eventos extremos, são os 

chamados flashfloods. Os projetos sobre flashfloods em que o IES participa 

também foram abordados durante a visita em Ispra. 

2.1.2. Institute for the Protection and Security of the Citizen (IPSC) 

O Institute for the Protection and Security of the Citizen provê suporte científico e 

tecnológico para as políticas públicas da União Européia em diversas áreas, 

como: segurança e estabilidade global, gestão de crise, políticas marítimas e de 

pesca e proteção a infraestrutura crítica. A competência central do IPSC são os 

campos de engenharia e tecnologia da informação, processamento e análise de 

imagens de satélite, análise de informação open source, mecânica estrutural e 

avaliação de riscos. O instituto trabalha em colaboração com outros centros de 

pesquisa, universidades, empresas privadas e organizações internacionais, em 

um esforço para desenvolver soluções baseadas em pesquisa para a segurança e 

proteção de cidadãos. 

O IPSC é organizado nas seguintes unidades: 

 Scientific Support to Financial Analysis unit 

 Global Security and Crisis Management Unit 

 Econometrics and Applied Statistics Unit 

 Maritime Affairs Unit 

 European Laboratory for Structural Assessment Unit 

 Security Technology Assessment Unit 

 Digital Citizen Security Unit 

 

Figura 3: European Crisis Management Laboratory, fonte: [3] 

Dentre os projetos desenvolvidos no IPSC, encontram-se: 

 Europe Media Monitor (EMM)  

 Global Disaster Alert and Coordination System (GDACS)  
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 Composite Indicators 

 Symbol: strengthening the financial stability  

 Vessel Detection System (VDS) 

 Eccairs: aviation safety 

 Eurocodes: standards in construction  

 Road safety: the Digital Tachograph 

 Sesamonet: improved mobility of visually impaired people  

 MAHB: Major Accident Hazards Bureau  

Através da visita ao JRC foi possível vivenciar o ambiente de trabalho do IPSC e 

ter contato com ferramentas poderosas para tratar o tema desastres naturais no 

Brasil. Uma dessas ferramentas é o Laboratório Europeu de Gestão de Crise, que 

atua como uma facilidade de pesquisa, desenvolvimento e teste para tecnologias 

da informação e integração de dispositivos dispostos de forma a permitir análise 

de ameaças, senso comum e tomada de decisão colaborativa em situação de 

crise. Outra ferramenta que merece destaque é o Monitor Europeu de Mídia, 

construído para obter informação de portais de notícias ao redor do mundo em 

várias línguas, classificar artigos, analisar textos e agregar informação relativa a 

possíveis ameaças e ocorrências de desastres. 

O GDACS, Global Disaster Alert and Coordination System, é mais um relevante 

componente do portfólio do IPSC. Sob a plataforma de trabalho das Nações 

Unidas, o GDACS é um sistema de informação que objetiva suportar as 

demandas de coordenação na primeira fase que sucede um desastre de grande 

amplitude, provendo alertas e estimativas de impacto através de avaliações multi-

hazard. Durante a visita ao JRC o Global Flood Detection System(GFDS) foi um 

dos principais objetos de estudo do CEMADEN. Baseado em uma metodologia de 

sensoriamento remoto que utiliza sensores de micro-ondas passivas (AMSR-E e 

TRMM), o GFDS monitora inundações em grande parte do globo. O sistema 

observa o aumento significativo da extensão de superfície inundada e, mediante 

tratamento de ruídos, pode indicar, em curto tempo, as áreas possivelmente 

inundadas. Além disso o sistema persiste séries temporais para mais de 10 000 

áreas de observação que são definidas pelo JRC e parceiros. 

No IPSC, houve a oportunidade dos pesquisadores conhecerem ferramentas e 

sistemas que equipam o recém-inaugurado Laboratório Europeu de 

Gerenciamento de Crises (ECML), dentre eles o GFDS, GDACS e o EMM, sendo 

que o foco das atividades desenvolvidas foi o GFDS. 

2.2. AGENDA DA VISITA 

Os pesquisadores do CEMADEN chegaram à Itália no domingo dia 04/05 e 

iniciaram no JRC na segunda-feira seguinte. Na primeira semana os visitantes 

foram recebidos por diretores e pesquisadores que apresentaram o Centro. Após 

a recepção, os visitantes conheceram as instalações do JRC em Ispra realizando 
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um tour guiado pelo campus, nessa ocasião vários laboratórios e respectivos 

pesquisadores foram visitados. Durante a semana os visitantes foram introduzidos 

aos grupos de trabalho do IPSC e do IES, e iniciaram o treinamento com o GFDS. 

Os dados existentes foram organizados para embasar a escolha da área de 

estudo e a primeira semana também incluiu a reunião com pesquisadores 

responsáveis, tanto pelo GFDS quanto pelo GloFAS, para definir as áreas em 

território brasileiro a serem usadas durante o estudo dos sistemas. 

Na segunda semana iniciou-se o treinamento em previsão de inundação com a 

equipe do IES sobre o sistema GloFAS. Foram discutidas as áreas de estudo para 

elaborar análise comparativa entre resultados dos dois sistemas, GloFAS  e 

GFDS, contrapostos a dados observados. A escolha baseou-se principalmente na 

disponibilidade de dados de vazão e cota, sobretudo em períodos de ocorrência 

de eventos de desastres naturais significativos. Além de obter, organizar e tratar 

os dados necessários para a análise proposta, foi necessário avaliar a 

compatibilidade entre os dados disponíveis para as áreas brasileiras e o modelo 

hidrológico principal ponto do sistema GloFAS. A segunda semana também 

contou com a participação no 1st JRC ECML Crisis Technology Workshop, que 

ocorreu entre 12 e 13 de março no ECML. O workshop reuniu diversos fabricantes 

e usuários de tecnologias móveis para mapeamento em situação de crise, 

oferecendo rico debate e prática sobre tecnologia e inovação no tema. A segunda 

semana concluiu-se com a inauguração do ECML realizada pelo presidente da 

Comissão Européia, José Manuel Durão Barroso, ao qual foram apresentados os 

pesquisadores brasileiros. 

A terceira semana iniciou-se com a participação dos pesquisadores visitantes no 

II International Workshop on Global Flood Monitoring and Modelling, que 

aconteceu na Deltares, em Delft – Holanda, entre 19 e 21 de março. O evento teve 

como objetivo avançar o estado da arte da informação de inundações em escala 

próxima a global, principalmente para preparar para melhorar a resposta 

humanitária. A conferência reuniu pesquisadores com trabalho destacado sobre o 

tema de diversos institutos de pesquisa dentro e fora da Europa, grupo 

denominado como “Global Flood Working Group”. O evento permitiu aos visitantes 

contato com pesquisadores e agentes reunidos para tratar pesquisas e 

ferramentas operacionais de alto nível sobre modelagem de inundação em larga 

escala. Na mesma semana, de volta à Itália, foram compilados dados para as 

áreas brasileiras em estudo, de forma a reunir dados observados suficientes para 

calibrar o modelo e avaliar os resultados dos sistemas. A terceira semana também 

contou com a reunião entre os visitantes e os pesquisadores responsáveis de 

ambos institutos para acompanhar o andamento dos estudos, esclarecer dúvidas 

e atualizar o planejamento das atividades. 

Na quarta semana dados de chuva, vazão e cota de rio para as áreas brasileiras 

de estudo continuaram a ser tratados. Além de selecionar melhores as estações 

para incluir no estudo e obter série histórica das mesmas através de plataformas 

web, os dados precisam ser tratados, de forma a representar da forma mais 

consistente possível períodos que incluem eventos de inundação significativos. 

Entretanto o período considerado para o estudo além de incluir determinados 

eventos de inundação foram estendidos para que a série histórica seja suficiente 
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não só para avaliar resultados dos sistemas, como também para calibrar o modelo 

hidrológico do GloFAS, o LISFLOOD. O tratamento de dados foi desempenhado 

para duas bacias de estudo, esse trabalho requer atenção pois impacta 

diretamente na qualidade da análise das ferramentas, tomando boa parte do 

tempo das atividades. Durante a semana, os dados observados tratados foram 

remodelados de forma a servir de input para o LISFLOOD, e também foram 

usados  para as primeiras comparações de resultado do GFDS. A quarta semana 

também incluiu o levantamento de demais tecnologias e pesquisas desenvolvidas 

pelo JRC que alinhadas ao trabalho do CEMADEN. Tais tecnologias não foram 

objeto principal de estudo da visita, mas compuseram importante leque de 

possibilidades para avançar o trabalho do CEMADEN, e se mostraram como 

potenciais futuras colaborações. 

A quinta semana se caracterizou pelo estudo do GFDS em termos de sua 

instalação e configuração. Desde estrutura dos arquivos de entrada e banco de 

dados até a instalação do software cliente do GFDS e sua configuração foram 

praticadas para permitir que o sistema possa ser utilizado no Brasil com 

acoplamento forte, parcial ou de forma independente ao JRC. O GloFAS, mais 

especificamente o modelo LISFLOOD, foram estudados durante a semana em 

relação a sua estrutura de insumos, configurações e características de 

modelagem, e parametrização. O modelo LISFLOOD é aplicado em diversas 

outras ferramentas e projetos de pesquisa desenvolvidos em diferentes 

instituições. O modelo se mostra como uma abordagem versátil e eficiente para 

modelagem hidrológica. Por ser implementado em ambiente específico de 

modelagem, um nível acima de linguagem de programação direta (PCRaster), é 

importante que o modelo seja entendido para sua melhor calibração e 

aproveitamento. Por fim, a semana continuou as atividades de compilação de 

dados observados para ambas as bacias brasileiras em estudo, no que se refere à 

vazão, nível e precipitação. 

A sexta semana compreendeu estudo amplo do arquivo de configuração do 

LISFLOOD, ponto central do sistema GloFAS. Como o modelo trata processos 

hidrológicos específicos, quais processos podem ser modelados e quais podem 

ser desconsiderados através de definições em seu arquivo de configuração, como 

são ponderados os principais parâmetros do modelo, e o impacto da resolução 

espacial e temporal dos insumos na modelagem foram estudados durante a 

semana. Além disso, foi realizada a análise de sensibilidade dos parâmetros do 

LISFLOOD. A prática do modelo com diversas calibrações manuais permitiu o 

entendimento de como o modelo se adere à série histórica em termos de seus 

principais parâmetros. Ainda sobre o GloFAS, cada input (arquivo de insumo) do 

LISFLOOD foi estudado, assim como comparado com dados disponíveis para as 

áreas de estudo. O estudo dos insumos do modelo visa avaliar como é possível 

adaptar dados gerados por instituições brasileiras para serem utilizados pelo 

sistema, assim como avaliar quais dados estrangeiros gerados para o território 

brasileiro podem servir para a operação. Também foram gerados resultados 

parciais do LISFLOOD para áreas altas de uma das bacias estudadas. A semana 

também envolveu o estudo de resultados do GFDS gerados previamente à visita 

para áreas brasileiras. O GFDS opera no IPSC com diversas áreas de observação 
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ao redor do globo, entre elas áreas brasileiras. Os pesquisadores visitantes 

observaram os resultados do GFDS para tais áreas sem análise prévia. Contudo, 

também foram geradas as primeiras curvas de comparação entre dados 

observados e resultados do GFDS. Para essas curvas foram usados resultados 

obtidos para sites de observação no Brasil acompanhados desde sua criação e 

configuração. 

Na sétima semana foram plotadas as curvas do GFDS e de dados observados 

para a segunda bacia abordada. Assim foram obtidas curvas que comparam o 

resultado do sistema para ambas as áreas de estudo em território brasileiro. 

Também foi estudado a interferência da chuva no sinal do GFDS. Para isso 

utilizou-se dados observados de precipitação em alguns pontos das áreas 

estudadas. O estudo de performance do GFDS incluiu apreciação de literatura 

sobre os fundamentos do sistema bem como suas aplicações em outros projetos 

conjuntos do JRC. Os resultados obtidos com o GFDS foram analisados em 

conjunto com o pesquisador líder do desenvolvimento do sistema, de forma a 

avaliar seus resultados para as áreas estudadas em território brasileiro, como 

também vislumbrar possíveis melhorias para a operação do sistema no Brasil. A 

semana também contou com apresentações e diálogos sobre ferramentas 

correlatas, a citar o European Drought Observatory e o projeto IMPRINTS para 

enxurradas. Durante a semana os visitantes participaram de uma reunião sobre a 

exibição do JRC e Comissão Européia na Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável – Rio+20. Os pesquisadores do Cemaden foram 

convidados a apresentar o trabalho conjunto desenvolvido nesta açãoem sessão 

específica do JRC durante a Rio+20. Por fim a semana incluiu preparativos para a 

visita dos colegas pesquisadores do JRC ao CEMADEN como extensão a vinda 

ao Brasil para a Rio+20. 

Na oitava e última semana foi realizada uma análise de sensibilidade do GFDS 

conforme configuração de site de observação. Para um mesmo ponto de 

observação foram estabelecidas diversas configurações do GFDS e respectivo 

resultado de sinal para eventos conhecidos de cheia e inundação. A instalação e 

implantação dos sistemas foram estudadas atentando-se investigações futuras 

uma vez de volta ao CEMADEN. A semana também contou com diálogos sobre 

demais ferramentas relevantes ao trabalho do CEMADEN, seja para outras 

categorias de inundação, seja para outras tecnologias de gestão de crise. 

Também foi continuado o trabalho conjunto com o JRC de preparo para a 

conferência Rio+20 realizada no Brasil pouco tempo após o retorno dos visitantes. 

Por fim, o relato da experiência e das atividades desempenhadas durante a visita 

foi apresentado durante a reunião de unidade do IPSC/JRC, na presença de 

pesquisadores e da chefe de unidade Delilah Al Khudhairy. Os visitantes se 

despediram dos colegas do IES e IPSC e retornaram ao Brasil no dia 30 de abri 

deste ano. 
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2.3. ÁREAS DE ESTUDO 

 

As áreas em território brasileiro definidas para o estudo do GloFAS e do GFDS 

compreendem as bacias do rios Paraguai e Itajaiaçu. 

Para a região do Pantanal, Bacia do rio Paraguai, foram usados dados de vazão 

no período de 01/01/1990 a 30/09/2007, selecionados e formatados a partir das 

estações: Jauquara, Água Suja, Porto Conceição, Pedra Preta, Acima do Córrego 

Grande, Lado Rio (Base Naval), Confluência  Rio Jauru, Coxim, Porto Rolom, 

Miranda, Palmeiras, Porto Ciriaco e Porto Esperança. Com suporte da equipe do 

IES, da mesma forma como todos os mapas estáticos, foram adaptados dados de 

umidade da superfície e subsuperfície do solo disponibilizados pelo ECMWF, no 

período de 01/01/1990 a 18/11/2010. 

 

 

Figura 4: Área de estudo - bacia do rio Paraguai 
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Para a bacia do rio Itajaiaçu, foram usados dados de vazão, no período de 

01/01/90 a 30/04/06, selecionados e formatados a partir das estações: Barra do 

Prata, Timbo Novo, Itajai, Brusque, Taio, Botuvera (Montante), Vila Nova, Salseiro, 

Ituporanga e Saltinho. Com o suporte pela equipe do IES, foram adaptados dados 

de umidade da superfície e subsuperfície do solo disponibilizados pelo ECMWF 

para o período de 01/01/1989 a 31/12/2010. Os mapas estáticos que servem de 

entrada no modelo foram produzidos com os dados disponíveis e alguns, 

provisoriamente, receberam valores estimados, diante da indisponibilidade de 

informação: área do canal (máscara), profundidade do canal (m), largura inferior 

do canal (m), gradiente do canal, comprimento do canal na célula, coeficiente de 

rugosidade Manning, declividade da lateral do canal, gradiente da declividade do 

canal, uso da terra conforme classes CORINE, LDD (‘Local Drain Direction’), área 

do pixel e comprimento do pixel. 

 

 

Figura 5: Área de estudo - bacia do rio Itajaí-açu 
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2.4. FERRAMENTAS OBJETOS DO ESTUDO 

2.4.1. Global Flood Detection System (GFDS) 

O Global Flood Detection System – GFDS – é um sistema que monitora 

inundações em larga escala usando sensoriamento remoto via satélite que 

interage com a umidade no solo. O sistema utiliza um dado de micro-ondas 

passivas (AMSR-E ou TRMM) que, em determinada frequência, responde à 

presença de água na superfície. Sendo assim, quando o corpo d’água de 

determinado rio aumenta significativamente a alteração é sensível ao sensor, 

gerando uma variação nítida no sinal do sistema que pode indicar um evento de 

inundação. Entretanto a dinâmica da água na superfície é suficiente para gerar 

ruídos ao sinal, como no caso de uma chuva intensa que pode mascarar o sinal 

com a resposta da água na atmosfera antes mesmo de chegar ao solo. A 

normalização do sinal para tratar ruídos é parte importante do GFDS, que visa 

aplicar a metodologia de sensoriamento remoto de forma a disponibilizar 

ferramenta operacional para detecção de inundação. 

 

Figura 6: Interface Web do GFDS, site de observação e gráfico do sinal, fonte: [4] 

 

O objetivo do GFDS é servir como ferramenta operacional para detectar 

sistematicamente inundações fluviais em larga escala. A metodologia de 

sensoriamento remoto por micro-ondas passivas, banda de 36 GHz, para detectar 

cheias e inundações foi desenvolvida no Dartmouth Flood Observatory (DFO), 

Universidade do Colorado [5]. A órbita do satélite com o sensor embarcado possui 

revisita praticamente uma vez por dia, permitindo resolução temporal diária ao 

produto. Embora além do tempo de sensoriamento e tratamento básico do dado 

seja requerido mais tempo para o tratamento específico do GFDS, a 

disponibilidade do produto ocorre em frequência suficiente para se configurar 

como ferramenta operacional. 
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O fato de usar micro-ondas não restringe o sistema a operar em áreas que 

apresentam cobertura de nuvem. Além disso, a órbita do satélite no qual o sensor 

está embarcado cobre grande parte do globo, oferecendo dados em escala quase 

global. O uso de sensoriamento remoto permite que a ferramenta alcance 

inclusive áreas que não possuem instrumentação local de estações fluviométricas. 

Essas características tornam o sistema uma ferramenta relevante para 

monitoramento de inundação em grandes territórios, como no caso do Brasil que 

possui dimensões continentais. A resolução espacial do dado está acerca de 10 

Km2, entretanto até inundações em escala menor podem ser detectadas, pois a 

alteração de umidade no solo em menor área é suficiente para alterar uma 

unidade espacial do sinal. 

A normalização do sinal para filtrar alterações de umidade que não interessam a 

detecção de inundação é dada através da comparação entre uma unidade de área 

com características físicas e ambientais suficientemente próximas a porção de 

área medida, de forma que a influência de vegetação, sistemas meteorológicos, 

variações diárias e sazonais, entre outras, possam ser removidas da medida. 

Assim eventos de inundação que alteram substancialmente a presença de água 

na superfície do solo na área observada, sem alterar sua área par de 

normalização, são evidenciados. A unidade de área observada, geralmente 

localizada ao decorrer de um rio, é chamada de pixel molhado (wet pixel). Já a 

porção de área utilizada como par de normalização é chamada de pixel seco (dry 

pixel). Quanto mais próximas forem as condições ambientais do par de pixels 

utilizados na normalização, melhor é o desempenho do monitoramento na área 

observada. Considerando o sinal do pixel molhado como Tbm, e do pixel seco 

como Tbc, temos M/C ratio como o sinal normalizado, conforme: 

 

M/C Ratio = Tbm / Tbc [6] 

 

Figura 7: Esquema de pixel molhado e pixel seco para a normalização do sinal, fonte: [6] 
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Áreas de observação são definidas em várias partes do globo sendo que o JRC 

possui milhares de áreas sendo monitoradas operacionalmente pelo GFDS. Para 

cada área observada calcula-se a média histórica do sinal a fim de estabelecer o 

comportamento normal da área, assim compara-se cada medida com a média 

para definir a distância entre a medida diária da média histórica da área. O número 

de desvios padrão que representa a diferença de uma medida para a média 

histórica é entendido como o número de magnitudes de cada medida. O gráfico da 

série histórica plotado em magnitudes é mais evidente se comparado ao gráfico de 

sinal para indicar eventos de inundação. A magnitude também é usada para 

definição de limiares a fim de automatizar avisos de possíveis inundações e 

estimar a extensão da área alagada. 

Um evento de inundação só é considerado ameaça caso impacte a sociedade 

significantemente, caso contrário não infere risco. Ou seja, detectar a inundação 

ainda não configura a necessidade de emitir algum aviso ou alerta. Outras 

variáveis devem ser combinadas ao produto gerado pelo GFDS para então 

entender o risco de ameaça e a necessidade de resposta. Nesse sentido, o JRC 

incorpora o GFDS no Global Disaster Alert and Coordination System (GDACS) [7]. 

O GDACS é uma plataforma que reúne centros de controle de operação para 

gestão de crise através da visualização e manipulação integrada de diversos 

produtos desde o preparo até a resposta á crises. 

 

 

Figura 8: Curva de sinal do GFDS com indicativo de inundação, fonte: [6] 
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2.4.2. Global Flood Awareness System (GloFAS) 

O Global Flood Awareness System (GloFAS) foi desenvolvido pelo JRC e ECMWF 

com base na experiência adquirida no European Flood Alert System (EFAS) que 

utiliza o modelo hidrológico LISFLOOD, que por sua vez é implementado na 

linguagem PCRaster. 

O EFAS (figura 9) teve seu início no JRC em 2003 a partir da experiência 

adquirida com o EFFS (European Flood Forecasting System) [8]. Sua criação foi 

movida pela necessidade do desenvolvimento de sistemas de previsão de 

inundação em grandes bacias, que tem sido cada vez mais frequentes, a exemplo 

dos grandes eventos ocorridos em agosto 2002 nas bacias do Elbe e Danúbio, e 

pelas melhorias significativas nos produtos de previsão meteorológica. 

 

 

Figura 9: Etapas do sistema EFAS, da entrada de dados históricos e dados em tempo real no modelo 

hidrológico, produzindo resultados anunciados aos parceiros, com feedback ao sistema, fonte: [8] 

 

O EFAS complementa os sistemas nacionais e fornecem informação à Comissão 

Europeia para a preparação e gerenciamento de crises, bem como beneficia as 

agências nacionais de água com informação que auxiliem na preparação de 

eventos de inundação [9]. 

Os produtos do EFAS são mapas de ameaça de inundação, que indicam os locais 

onde uma previsão indica o limite que será excedido (figura 10), mapas de 

probabilidade de inundação e diagrama de blocos que mostram graficamente a 

evolução temporal dos eventos de inundação simulados para um local específico. 
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Figura 10: Mapa com a identificação de limiares excedidos na previsão do EFAS, fonte: [9] 

 

A experiência adquirida pelo JRC com o sistema EFAS combinada com o estado 

da arte em previsão meteorológica global fornecido pelo ECMWF permitiu que 

fosse desenvolvido o GloFAS [10], um produto para prover alertas de inundações 

de rios transnacionais em escala global, que é baseado em um modelo de 

previsão de inundação hidro-meteorológico que produz previsão de probabilidade 

de vazão com cobertura mundial para um horizonte de 1 mês . A figura 11 mostra 

o detalhe de 3 previsões de inundações feitas pelo GloFAS. 

 

 

Figura 11: Exibição de previsões de inundações pelo mundo identificadas pelo GloFAS, fonte: [10] 
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GloFAS está pré-operacional desde junho de 2011 e várias instituições fora da 

Europa se inscreveram para acesso aos resultados do sistema, entre elas o 

CEMADEN, que, além desses resultados, pode explorar aspectos de uma parceria 

no nível técnico e científico. 

Nos sistemas EFAS e GloFAS é utilizado o LISFLOOD (figura 12), que é um 

modelo hidrológico precipitação-vazão fisicamente baseado e espacialmente 

distribuído, implementado em linguagem PCRaster, capaz de simular processos 

hidrológicos que ocorrem em uma bacia. Foi desenvolvido e é mantido pelo grupo 

de inundação do Projeto de Ameaças Naturais do JRC. O objetivo do seu 

desenvolvimento foi produzir uma ferramenta para ser utilizada em bacias grandes 

e trans-nacionais, possibilitando a previsão de inundações, a avaliação dos efeitos 

das medidas de regulação, a alteração do uso e cobertura da terra e a alteração 

climática [11]. 

 

Figura 12: Esquema do modelo hidrológico LISFLOOD, fonte: [11] 

 

PCRaster é uma linguagem de modelagem espacial que combina álgebra de 

mapas com linguagem de modelagem cartográfica e modelagem dinâmica (figura 

13). Com ela é possível construir modelos ambientais iterativos no espaço e no 

tempo. A base dessa linguagem une álgebra de mapas com linguagem de 

modelagem cartográfica e com modelagem dinâmica e, especificamente para 

aplicações em hidrologia, possui operadores com funções para análise de 
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declividade e bacias, topologia para transporte de materiais e funções de 

roteamento [12]. 

 

 

Figura 13: Esquema de representação de três camadas de informação da paisagem em grades de células que 

formam uma pilha de mapas do PCRaster, fonte: [12] 

 

2.5. FERRAMENTAS RELACIONADAS A AMEAÇAS NATURAIS E GESTÃO DE CRISE 

Além dos objetos principais de estudo propostos para a visita técnica, uma vez 

trabalhando no ambiente do JRC, os visitantes tiveram contato com outras 

tecnologias alinhadas à operação do CEMADEN. Essas tecnologias foram 

abordadas através de apresentações e diálogos com pesquisadores responsáveis 

e tal interação permitiu levar ao CEMADEN o conhecimento sobre outras 

relevantes ferramentas disponíveis para equipar o centro. Durante a semana de 

compartilhamento da visita, já de volta ao Brasil, os pesquisadores visitantes 

transmitiram a colegas do centro e de outras instituições as demais ferramentas e 

iniciativas conhecidas no Europa. Além disso algumas dessas ferramentas foram 

inclusas na proposta para a continuação da colaboração entre JRC e  CEMADEN 

em formato de outra ação conjunta via o Projeto Diálogos Setoriais UE-Brasil. As 

próximas seções apresentam as ferramentas abordadas na ação que estão além 

da proposta inicial e que vão de encontro com a intenção de equipar o Centro 

Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais com tecnologias de 

alta qualidade e performance. 

2.5.1. European Crisis Management Laboratory (ECML) 

O European Crisis Management Laboratory – ECML – é um laboratório de 

pesquisa científica para ambiente operacional de sala de crise. Equipado com 

tecnologias de ponta em informação e comunicação que permitem testar 

diferentes produtos relacionados a gestão de crise, ambientais ou não. O ECML 

integra plataformas de monitoramento e coordenação de operações servindo 

como ambiente para consolidação de novas tecnologias e práticas logísticas e de 

comunicação para auxílio à tomada de decisão em situação de crise. Como parte 

do IPSC, a infraestrutura do laboratório conta com videowall, equipamentos de 
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teleconferência, sistemas de mineração de dados e integração de produtos de 

monitoramento, previsão e análise de impacto, dentre outras tecnologias. 

2.5.2. Global Disaster Alert and Coordination System (GDACS) 

O Global Disaster Alert and Coordination System – GDACS – é um esforço de 

cooperação entre as Nações Unidas e a Comissão Europeia que reúne atores da 

cadeia de ameaças naturais e sistemas de informação de diversas fontes ao redor 

do mundo tendo como objetivo preencher a falta de informação e coordenação na 

primeira fase após grandes desastres. Através de uma plataforma web integrada, 

o GDACS provê acesso em tempo real a vários sistemas de monitoramento e 

ferramentas de coordenação de operações. Anualmente são reunidos gestores, 

cientistas, especialistas em mapeamento, especialistas em tecnologia da 

informação, dentre outros profissionais para definir padrões na troca de 

informação entre sistemas e atores, e planejar melhorias de performance para os 

mesmos. 

Além de alertas, o GDACS provê estimativas de impacto pós-desastre através de 

metodologia de avaliação desenvolvida pelo Joint Research Centre. Nesse sentido 

o JRC mantém parceria com diversas organizações em diversos países para o 

monitoramento de ameaças, como o Dartmouth Flood Observatory que provê 

informações sobre inundação. A plataforma do GDACS integra operacionalmente 

os diferentes produtos para as variadas categorias de ameaças e disponibiliza em 

um único mapa informações padronizadas que combinam ao evento a 

vulnerabilidade da população na área afetada para estabelecer o nível de alerta. A 

plataforma também provê ambiente de Virtual OSOCC (centro de coordenação de 

operação on-site) que pode interligar vários centros de coordenação em 

localidades específicas e permitir uma decisão integrada. A ferramenta também 

participa da criação e disseminação de mapas de desastre e imagens de satélite, 

facilitado pela UNITAR (UN Institute for Training and Research) e UNOSAT (UN 

Operational Satellite Applications Programme). 

2.5.3. Europe Media Monitor (EMM) 

O Europe Media Monitor – EMM – é um sistema de mineração de dados sobre 

mídias digitais institucionais e sociais que indexa periodicamente informações 

relacionadas a determinados tópicos. Três portais públicos compõem o sistema: 

NewsBrief, NewsExplorer e MedSys. Essa ferramenta também se encontra em 

operação no ECML integrado com o GDACS. No caso de ameaças naturais, o 

sistema permite acompanhamento dos artigos que se referem a riscos, eventos e 

impacto de inundações e outros tipos de desastres. No caso de crises político-

sociais a ferramenta se mostra como um eficiente indicativo de instabilidade social 

agregando valor à previsão de possíveis conflitos. O EMM abre possibilidades 

para uso de crowdsourcing para ameaças naturais, ferramenta relevante para a 

operação do CEMADEN. 
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2.5.4. Flashfloods - Projeto IMPRINTS 

O projeto IMproving Preparedness and RIsK maNagement for flash floods and 

debris flow events - IMPRINTS - é um esforço conjunto de 19 parceiros, incluindo 

o IES-JRC, que objetiva contribuir com a redução de perda de vidas e danos 

econômicos por meio do melhoramento da preparação e do gerenciamento de 

risco de eventos de flashflood e debris flow. Considerando o alto potencial 

destrutivo dessa categoria de fenômeno e a fina escala que envolve em tempo e 

espaço, a iniciativa destaca-se pela ação interinstitucional na aplicação de 

pesquisa científica para disponibilização de tecnologias eficientes para fortalecer o 

preparo a esse tipo de ameaça. Como exemplo de uma das tecnologias 

desenvolvidas destaca-se o índice EPIC – Precipitation Index based on simulated 

Climatology. A abordagem trata-se de um índice calculado a partir da série 

histórica de previsões meteorológica por membros que serve como base para a 

determinação de risco de precipitações de intensidade extrema, que podem 

desencadear eventos de enxurrada em bacias propícias. 

2.5.5. Secas - European Drought Observatory (EDO) 

Secas resultam de longos períodos de tempo sem chuva e variam conforme as 

propriedades de cada região. O monitoramento de secas baseia-se em vários 

índices, como o Standardized Precipitation Index (SPI) que aponta o desvio da 

precipitação média e consequente risco de seca. O European Drought 

Observatory – EDO – é um sistema que provê a ocorrência, severidade, extensão 

e duração de secas em território europeu, com informações atualizadas 

periodicamente. A previsão de secas aplicada no EDO é assunto de pesquisas 

contínuas do JRC. É possível acompanhar os relatórios e indicadores sobre secas 

através da plataforma Web do EDO, como extensão do website do JRC. 

 

2.6. PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS 

2.6.1. 1º JRC ECML Crisis Technology Workshop 

O European Crisis Management Laboratory (ECML) do IPSC hospedou o primeiro 

workshop da ACRIMAS* sobre tecnologias de mapeamento em ambiente de crise. 

O evento ocorreu entre 12 e 13 de março de 2012 e contou com 37 participantes 

de 11 países europeus, Estados Unidos, 3 agências das nações unidas, 2 

organizações não governamentais e os pesquisadores visitantes do CEMADEN. O 

workshop objetivou reunir o grupo multidisciplinar em atividade prática para medir 

o valor agregado das várias tecnologias para avaliação de situação em campo e 

compará-las ao método tradicional em papel, sem uso de tecnologias digitais. 

 

*ACRIMAS é um projeto que reúne 10 países europeus sob o 7º Programa de 

trabalho para Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico(FP7) no tema de Gestão 

de Crise. 

 



 29 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  

  

Figura 14: ECML durante o 1º JRC ECML Crisis Technology Workshop, fonte: [13] e [14] 

 

Sete sistemas móveis foram disponibilizados entre os participantes para que 

durante a prática um mesmo desastre hipotético fosse reportado em tempo real 

para um único centro de controle de operações em campo (OSOCC) de forma 

interoperável. A avaliação em campo via dispositivos móveis digitais, e a avaliação 

tradicional baseada em papel, ocorreram concomitantemente durante o exercício 

e foram comparados ao final da atividade. 

 

 

 

Figura 15: Resultado do mapeamento conjunto via tecnologias digitais móveis, fonte: [13] 
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Figura 16: Resultado do mapeamento conjunto via tecnologia tradicional, fonte: [13] 

 

A seguir são listados as tecnologias que participaram do workshop: 

 Alice, Astri Polska, Warszawa, Polônia 

 ASIGN, GEO-PICTURES 

 EpiCollect, Imperial College - Reino Unido 

 Field Reporting Tool (FRT), JRC - União Europeia 

 GINA System, GINA Software - República Tcheca 

 iGDACS, JRC - União Europeia 

 Open Data Kit, University of Washington / Google, apresentado pelo World 

Food Programme -  Itália 

2.6.2. II International Workshop on Global Flood Monitoring and Modelling 

O segundo workshop em modelagem e monitoramento global de inundações 

aconteceu na Deltares, em Delft, Holanda, entre 19 a 21 de março de 2012. O 

evento teve como objetivo discutir o estado da arte do ferramental para 

inundações em escala próxima a global, principalmente visando melhor resposta 

humanitária. A conferência reuniu pesquisadores com trabalho destacado sobre o 

tema de diversos institutos de pesquisa dentro e fora da Europa, grupo que no 

evento ganhou a denominação de “Global Flood Working Group”. Destaca-se a 

iniciativa do grupo para a criação de um ambiente Web para visualização 

integrada de dados especializados sobre inundação. A plataforma reúne produtos 

dos diferentes sistemas participantes da colaboração. O grupo também pretende 
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realizar um exercício de validação comparando os resultados das diferentes 

ferramentas e possivelmente dados de campo para eventos específicos ocorridos 

neste ano. Os resultados dos vários sistemas para os mesmos eventos serão 

conjuntamente  discutidos no terceiro workshop a ser realizado no Colorado, EUA, 

em  março de 2013. Os visitantes do CEMADEN estiveram presentes nessa 

edição do workshop e foi convidado para o próximo encontro em Denver. Além 

disso foi sugerido que uma das áreas de estudo para comparação entre as 

ferramentas do grupo poderia ser definida em território brasileiro, o que torna o 

exercício e a discussão bastante interessante ao CEMADEN no sentido de 

conhecer potencialidades para modelagem de inundação em larga escala no 

Brasil. 

 

 

Figura 17: Ferramentas do Global Flood Working Group organizadas em escala de operação e etapa do ciclo 

de ameaças naturais, fonte: [15] 

 

A figura acima situa em período do ciclo da ameaça natural (eixo x) e escala de 

operação (eixo y), algumas das ferramentas desenvolvidas pelo grupo de trabalho 

do workshop. Algumas ferramentas atuam na previsão de inundação, enquanto 

outras são aplicadas quando o evento já ocorre. Assim é possível montar arranjos 

entre as ferramentas de forma que algumas iniciem outras ao decorrer do ciclo de 

ameaças naturais. Os sistemas, metodologias, e iniciativas apresentados no 

workshop são listados a seguir: 

 Global Flood Awareness System (GloFAS) - JRC 

 Extreme Forecast Index (EFI) - ECMWF 

 TOPEX/POSEIDON e SWOT - Universidade de Washington 

 Global Flood Model (GFM) - Deltares 
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 Extreme Rainfall Detection System (ERDS) - Ithaca 

 Global Flood Modelling System (GFMS) - Universidade de Maryland 

 Global Flood Detection System (GFDS) - JRC 

 Segmented Library of Inundation Extents (SLIE) - Universidade do 

Kansas 

 Flood System Mapping - NASA-GFSC 

 SensorWeb Enablement (SWE) - NASA-GFSC 

 Global Flood Observatory Iniciative (GFOI) - Deltares 

 Dartmouth Flood Observatory (DFO) - Universidade do Colorado 

 Global Monitoring for Environment and Security (GMES) - JRC 

 Mapeamento de inundações a partir de imagens de satélite multi-escala e 

multi-temporal  - UNOSAT 

 Estrutura para análise de impacto - World Food Programme  

 Global Flood Zones - SwissRe  

 Mecanismo de Proteção Civil Europeu - ECPM, Comissão Européia, 

Centro de Informação e Monitoramento 

 Portal Disaster Management Information System (DMIS) - International 

Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 

2.7. SEMANA DE DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO 

Além da visita técnica de cientistas do CEMADEN ao Joint Research Centre em 

Ispra, a presente ação incluiu respectiva disseminação do conhecimento adquirido 

entre colegas do centro e de outras instituições brasileiras relacionadas ao tema 

de ameaças naturais. O compartilhamento das tecnologias abordadas na Europa 

amplia o potencial de aplicação das ferramentas e aproveitamento das boas 

práticas vivenciadas, aumentando o alcance dos benefícios da ação. Nesse 

sentido, foi elaborada e oferecida uma semana de compartilhamento que ocorreu 

de 16 a 20 de julho, em Cachoeira Paulista. O evento apresentou tecnologias e 

ferramentas estudadas no JRC além de oferecer palestras complementares sobre 

o tema das ameaças naturais. 

Os fundamentos, metodologia e características operacionais dos sistemas que 

foram objeto de estudo da visita, GFDS e GloFAS, foram apresentados e 

aplicados em exercícios práticos de laboratório. As ferramentas correlatas também 

foram discutidas em diversos aspectos entre profissionais de diferentes 

formações. Durante toda a semana, a comunicação de cada tópico foi conduzida 

de forma a zelar pela interação entre os participantes, permitindo que, além de 

apresentadas, as ferramentas fossem relacionadas às atuais e futuras demandas 

de operação. A característica multidisciplinar do grupo e a representação de todos 

os departamentos do CEMADEN, desde pesquisa até operação, passando por 
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desenvolvimento, propiciou um debate orientado às necessidades e possibilidades 

do centro. Além de parte da equipe do CEMADEN estavam presentes 

profissionais de outras instituições que atuam nas diferentes posições da cadeia 

de ameaças naturais no Brasil. Participaram da semana 64 profissionais de 8 

instituições de diferentes abrangências e naturezas. Um website desenvolvido 

especificamente para a semana suportou tanto a inscrição dos participantes, bem 

como a divulgação do evento, além de disponibilizar o material técnico discutido. A 

programação completa do evento, informações logísticas, e outras funcionalidades 

do website são ilustradas no anexo I. 

O compartilhamento foi muito proveitoso tanto para divulgar as tecnologias 

estudadas no JRC quanto para contextualizá-las ao cenário brasileiro e realidade 

do CEMADEN. Ao final da semana os participantes discutiram o evento avaliando 

seus principais resultados e identificando possíveis melhorias para eventos 

futuros. Destacou-se a relevância da oportunidade para reunir diferentes grupos 

de trabalho ao redor de metas, demandas e ferramentas centrais do CEMADEN. 

Outro aspecto positivo do evento foi o contato direto com colegas de outras 

instituições alinhadas ao trabalho de preparo e resposta às ameaças naturais, o 

que permite melhor eficiência do trabalho interinstitucional no tema. Por fim, foi 

preparado um documento técnico, útil tanto durante o treinamento quanto para 

consultas futuras, contendo a compilação das ferramentas, iniciativas, termos, 

contatos interinstitucionais, referências bibliográficas, e outras informações 

pertinentes ao trabalho em previsão e monitoramento de inundação, e tópicos em 

gestão de crise abordados na ação. O material encontra-se disponível no anexo 

III. 
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3. RESULTADOS  

É possível notar que a ação alcançou resultados positivos que superam sua 

proposta inicial ao entregar ferramentas relacionadas à gestão de crise e ameaças 

naturais além dos sistemas monitoramento e previsão de inundação. Tais 

ferramentas impactam diretamente as potencialidades da operação do 

CEMADEN, no sentido de equipar o centro com ferramentas fundamentadas, 

estabelecidas e que já trabalham em caráter operacional na Europa. A 

produtividade da colaboração durante a ação retrata o alinhamento entre os 

centros, JRC e CEMADEN, sendo ambos orientados à demanda pública. As 

ferramentas estudadas como foco da ação oferecem como principal contribuição à 

operação do CEMADEN permitir uma etapa prévia à análise detalhada sobre 

determinado risco em determinada região. Os sistemas GFDS e GloFAS atuam 

em escala compatível com a dimensão do território nacional e são capazes de 

gerar indicativo preliminar de risco. A análise detalhada de caracterização do risco 

pode ser obtida por ferramentas específicas do CEMADEN configuradas para as 

diferentes regiões do Brasil, estabelecendo um leque de ferramentas 

complementares. 

Apesar do estudo detalhado das ferramentas, e da discussão e disseminação das 

possibilidades de aplicação das metodologias no Brasil, ainda é cedo para 

observar o impacto da ação no número de óbitos e prejuízos materiais por 

desastres naturais. Atualmente as ferramentas estão sendo estudadas 

conjuntamente pelos departamentos do CEMADEN de forma a viabilizar a 

adaptação das mesmas ao território nacional, seja no que tange dados ambientais 

de entrada, seja com relação à equalização das saídas desses sistemas às 

ferramentas já operadas pelo CEMADEN. 

O potencial de aplicação do ferramental abordado em cenário nacional é 

promissor visto que estão sendo dirigidos no CEMADEN estudos de caso 

direcionados a áreas brasileiras. Entende-se como de grande valor a continuação 

do diálogo entre JRC e CEMADEN durante a condução dos estudos de casos de 

forma que os resultados e pareceres sobre o estudo possam ser discutidos e 

avaliados conjuntamente. Os estudos de caso em áreas brasileiras dos sistemas 

foco desta ação, bem como a capacitação de equipe do CEMADEN em categoria 

de inundação em escala mais fina estão sendo propostos para a 6ª chamada do 

Projeto Apoio aos Diálogos Setoriais. A possibilidade de ter a proposta 

contemplada pela nova chamada do projeto vem no sentido de manter a forte 

cooperação interinstitucional entre Brasil e União Europeia sobre o tema das 

ameaças naturais. 

Enfim, todo o conteúdo técnico abordado durante a ação foi compilado para servir 

de apoio à semana de compartilhamento da ação, além de registrar a experiência 

da visita ao JRC. Esse material foi replicado em 125 exemplares impressos, 

conforme estabelecido no orçamento da ação, e está no anexo III deste relatório. 

Graças ao suporte oferecido pelo JRC e ao excelente entrosamento entre 

visitantes e anfitriões, os dois meses em Ispra foram muito produtivos, uma vez 
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que os resultados alcançados pela ação foram além dos objetivos pré-

estabelecidos. Complementarmente aos objetos de estudo propostos, também 

foram abordadas ferramentas correlatas e relevantes à operação do CEMADEN. A 

convivência de trabalho no ambiente do IPSC e do IES proporcionou contato com 

profissionais e iniciativas alinhadas às demandas de ameaças naturais no Brasil 

no que diz respeito a atuação do CEMADEN. Dentre os resultados específicos 

alcançados, destacam-se: 

3.1 GLOBAL FLOOD DETECTION SYSTEM (GFDS) 

O GFDS foi um dos objetos de estudo da visita técnica em Ispra. O sistema aplica 

metodologia de sensoriamento remoto através de micro-ondas para interagir com 

água no solo e detectar possível aumento de superfície d’água, monitorando 

cheias de rios no sentido de detectar inundações. Durante a estada no Institute for 

the Protection and Security of the Citizen (IPSC), os visitantes foram instruídos 

sobre a metodologia do sistema e treinados em sua operação. Dessa forma 

obteve-se o conhecimento teórico e prático suficiente para discutir a metodologia, 

instalar e utilizar a ferramenta, analisar resultados e replicar o know-how. 

3.2 GLOBAL FLOOD AWARENESS SYSTEM (GLOFAS) 

O GloFAS foi objeto de estudo da visita técnica, assim como o GFDS. O sistema é 

derivado do European Flood Awareness System (EFAS), sistema este que opera 

em território europeu para prever inundações através de modelagem hidro-

meteorológica. Em estada no Institute for Environment and Sustainability (IES), os 

visitantes conheceram o modelo hidrológico utilizado – LISFLOOD, os dados de 

entrada e suas respectivas fontes para áreas europeias, métodos de calibração e 

regras aplicadas na interpretação dos resultados. Através desse estudo além de 

instalar e operar o sistema, é possível vislumbrar e avaliar adaptações para 

aplicação no Brasil, além de replicar o conhecimento com colegas no CEMADEN. 

3.3 FLASH FLOODS – PROJETO IMPRINTS 

O projeto IMPRINTS agrega diversas instituições de pesquisa e operação, 

relacionadas ao estudo dos potenciais eventos causadores de enxurradas (flash 

floods). Considerando o alto potencial destrutivo dessa categoria de fenômeno e a 

fina escala que envolve em tempo e espaço, a iniciativa destaca-se por reunir 

metodologias práticas e eficientes para a gestão do risco e preparo a enxurradas. 

Os visitantes foram introduzidos aos principais métodos envolvidos no projeto 

entre linhas de pesquisa e operacionalização no que diz respeito a alertas para 

enxurradas. Foi proposta uma nova ação para viabilizar o estudo detalhado das 

metodologias contidas no projeto e respectiva adaptação ao contexto brasileiro. 

3.4 EUROPEAN CRISIS MANAGEMENT LABORATORY (ECML) 

Dentre os resultados alcançados que estão além da proposta da ação, destaca-se 

o trabalho no European Crisis Management Laboratory (ECML), facilidade recém-
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disponível na infraestrutura do IPSC. Ambiente de testes e benchmarking para 

consolidação de tecnologias em salas de crise, o ECML é muito alinhado à Sala 

de Situação do CEMADEN. Boas práticas para OSOCC (On-Site Operations 

Coordination Centre), plataforma de dados e suporte à tomada de decisão, 

vídeowall, aplicações específicas como produtos para ameaças naturais e gestão 

de crise, entre outras tecnologias e processos oriundos de ambiente operacional 

em sala de crise, são os destaques dos tópicos trabalhados no laboratório. Os 

visitantes conheceram a interação entre produtos específicos e a plataforma digital 

de dados e decisão em videowall através do caso de interface entre GFDS e o 

Global Disaster Alert and Coordination System (GDACS). Tecnologias móveis de 

mapeamento em situação de crise, mineração e indexação de dados, entre outras 

tecnologias correlatas a Sala de Crise também foram abordadas pelos visitantes 

de forma a trazer expertise relacionada à operação da Sala de Situação do 

CEMADEN, e vislumbrar futuras capacitações em tópicos específicos. 

3.5 EUROPE MEDIA MONITOR (EMM) 

O contato dos visitantes com o Europe Media Monitor (EMM) como uma das 

tecnologias avaliadas no ECML fortaleceu e direcionou o interesse no uso de 

mineração, indexação e interpretação de dados digitais em rede, para o preparo e 

reposta às ameaças naturais. Os visitantes conheceram o EMM sendo 

desempenhado no ECML, assim como foram introduzidos às pesquisas em 

andamento para seu aperfeiçoamento. Essa experiência pôde ser compartilhada 

entre colegas do CEMADEN, e são importantes para futuro esforço do centro em 

produtos de crowdsourcing. 

3.6 CONFERÊNCIA: 1º JRC ECML CRISIS TECHNOLOGY WORKSHOP  

Os visitantes tiveram a oportunidade de participar do primeiro workshop em 

tecnologia para gestão de crise ocorrida no ECML do IPSC. A conferência contou 

com a presença de diversos fabricantes e usuários de tecnologias móveis para 

mapeamento em situação de crise, dentre organizações governamentais, privadas 

e não governamentais. O teste e comparação, em termos práticos, de diversas 

tecnologias análogas e complementares são muito úteis para potenciais projetos 

em território brasileiro. A experiência do workshop foi compartilhada com colegas 

durante a semana de disseminação do conhecimento, bem como foram 

registrados os resultados do benchmarking em documentação acessível para que 

possam ser considerados durante a concepção e implementação de projetos 

correlatos. 

3.7 CONFERÊNCIA: II INTERNATIONAL WORKSHOP ON GLOBAL FLOOD MONITORING 
AND MODELLING  

Outra oportunidade muito relevante viabilizada pelos colegas do JRC foi a 

participação do segundo workshop em modelagem e monitoramento global de 

inundações, ocorrida em Delft, Holanda. A conferência reuniu pesquisadores com 

trabalho destacado sobre o tema de diversos institutos de pesquisa dentro e fora 
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da Europa, o grupo de participantes do evento foi denominado como “Global Flood 

Working Group”. O evento propiciou acesso a um relevante compilado de 

ferramentas, pesquisas e demandas acerca de inundação modelada em larga 

escala, reunindo casos de diferentes partes do mundo em discussão 

multidisciplinar. Oportunidades como essa possibilitam atualizar a staff do 

CEMADEN com o estado da arte de ferramental operacional para monitoramento 

e previsão de inundação. A experiência foi compartilhada entre colegas na 

semana de disseminação de conhecimento da ação, também foram registrados 

para consulta futura os resultados da conferência, contatos interinstitucionais, lista 

de ferramentas apresentadas, fontes de dados, e os disaster responders 

participantes. 

3.8 CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL, RIO+20 

Outro importante resultado da produtiva relação entre CEMADEN e JRC 

propiciada pela presente ação foi a participação conjunta na Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, ocorrida em junho 

deste ano na cidade do Rio de Janeiro. Após a visita técnica em Ispra, os 

pesquisadores do JRC que acompanharam os visitantes do CEMADEN fizeram 

parte da comitiva europeia que veio ao Brasil para a Rio+20. Mediante convite do 

JRC, o CEMADEN participou de uma sessão da exibição do JRC no evento, onde 

foram apresentadas ferramentas relacionadas ao ciclo das ameaças naturais e a 

colaboração interinstitucional entre Brasil e União Europeia através do Projeto 

Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil. 

3.9 SEMANA DE DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO E COMPARTILHAMENTO DA 
AÇÃO 

Após o retorno da visita técnica em Ispra, foi promovido o compartilhamento da 

experiência no JRC através de um curso de capacitação aberto a colegas do 

CEMADEN e profissionais externos interessados no tema. Durante uma semana, 

profissionais multidisciplinares tomaram conhecimento sobre as tecnologias 

vivenciadas na Europa, discutiram tecnicamente as ferramentas e suas aplicações 

ao contexto brasileiro e praticaram em laboratório a operação dos sistemas de 

monitoramento e previsão de inundação. A semana de disseminação de 

conhecimento ampliou o impacto da ação, levando o conteúdo técnico abordado 

para dezenas de profissionais entre os diferentes setores do CEMADEN e outras 

instituições envolvidas na cadeia das ameaças naturais. Além do principal objetivo 

de compartilhamento, a semana também proporcionou momento oportuno para 

discutir demandas internas e externas ao CEMADEN e levantar produtos 

potenciais para ampliar a eficiência tanto do centro quanto da relação 

interinstitucional no tema. O evento de compartilhamento foi realizado com o apoio 

do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que ofereceu infraestrutura física, 

técnica e logística, foi viabilizado através de recursos previstos no orçamento 

desta ação, contou com material digital promocional e logístico através de um 

website desenvolvido internamente, e teve suporte em laboratório através de 
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material técnico, que compila as tecnologias abordadas, também desenvolvido 

internamente como parte da ação. 
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4. PARCEIROS DO PROJETO 

O sucesso da presente ação é resultado do trabalho conjunto entre os parceiros 

envolvidos no Projeto Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil, a citar a 

contribuição do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que orientou 

atividades administrativas e executivas do projeto; a Delegação da União Europeia 

no Brasil (DELBRA) que compôs força tarefa para a exposição da ação e seus 

resultados na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável – Rio+20; ao CEMADEN que apoiou seus servidores durante toda a 

ação; ao Comitê Consultivo que assegurou a coordenação intersetorial e orientou 

a linha diretiva da ação; e ao Joint Research Centre – Comissão Europeia que 

recebeu os visitantes brasileiros oferecendo todo apoio e acompanhamento 

necessário para o melhor aproveitamento da visita técnica. 

A relação entre CEMADEN e a Comissão Europeia-JRC, antes, durante e após a 

visita à Europa, bem como a relação com instituições de pesquisa de países 

membros da união europeia, foi excelente. Os visitantes do CEMADEN foram 

recebidos da melhor maneira possível, com muita solicitude e gentileza. A 

qualidade da relação entre os profissionais envolvidos nesta ação, sem dúvida, 

permitiu um excelente ambiente de trabalho e impactou os frutos gerados. 
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5. VISIBILIDADE DA AÇÃO 

Durante toda a ação, desde as atividades da visita técnica na Europa até a etapa 

de organização e disseminação do conhecimento ocorrida no Brasil, a ação foi 

apresentada como fruto do Projeto Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil, 

instrumento oferecido pela União Europeia para viabilizar colaborações entre 

instituições europeias e brasileiras. Ao decorrer da visita, o JRC proporcionou 

diversas oportunidades de relacionamento entre os representantes do CEMADEN 

e seus institutos, assim como outras instituições europeias e também parceiros 

fora da Europa. A participação dos visitantes brasileiros em dois workshops 

internacionais, a inauguração do European Crisis Management Laboratory, evento 

que contou com a presença do Presidente da Comissão Europeia, entre outras 

oportunidades de interação, ampliaram a visibilidade do projeto ao incluir o Brasil 

nas respectivas discussões técnicas.  

A etapa posterior à visita, para organização e disseminação do conhecimento 

adquirido, concretizou-se em uma semana de compartilhamento técnico, e das 

experiências na Europa, entre colegas de todos os setores do CEMADEN e 

profissionais de instituições alinhadas ao tema das ameaças naturais. O evento de 

compartilhamento estendeu a visibilidade do projeto diretamente a 64 participantes 

entre 8 instituições nacionais. O compartilhamento envolveu exposição teórica e 

treinamento prático acerca das tecnologias e ferramentas abordadas durante a 

visita ao JRC. Além de website com informações promocionais e de logística, foi 

produzido para o evento, material de apoio a laboratório que compila 

metodologias, ferramentas, contatos interinstitucionais e demas detalhes das 

atividades desempenhadas durante a visita. Tanto o material técnico impresso 

quanto o material digital informativo, veicularam o Projeto Apoio aos Diálogos 

Setoriais UE-Brasil, conforme identidade visual pré-definida. O anexo I apresenta 

o material digital promocional e logístico utilizado na semana de compartilhamento 

da ação. O material técnico impresso pode ser encontrado no anexo III deste 

relatório. 

Outra excelente oportunidade de visibilidade da presente ação foi a Conferência 

das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio+20, na qual, 

mediante convite do JRC, representantes do CEMADEN estiveram presentes em 

sessão específica da exibição da Comissão Europeia expondo ferramentas 

relacionadas ao ciclo das ameaças naturais e a cooperação interinstitucional entre 

União Europeia e Brasil viabilizada pelo projeto. 
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6. SUSTENTABILIDADE DA AÇÃO 

A principal atividade realizada para assegurar a sustentabilidade da ação, e 

multiplicar os resultados da mesma, foi a semana de disseminação de 

conhecimento e compartilhamento da visita técnica ao JRC. A semana reuniu 

desde colegas de diferentes setores do CEMADEN até profissionais de outras 

instituições envolvidas na cadeia das ameaças naturais. Durante o evento, o grupo 

multidisciplinar teve oportunidade de conhecer e discutir tecnicamente as 

ferramentas abordadas durante a visita, bem como tecnologias correlatas e 

experiências vivenciadas na Europa. Assim foi possível o melhor aproveitamento 

dos sistemas estudados com o envolvimento de toda a estrutura do CEMADEN. 

Profissionais de diferentes áreas e departamentos avaliaram as ferramentas 

conjuntamente, proporcionando análise metodológica e operacional dos sistemas 

estudados. O compartilhamento da experiência também permite relacionar 

tecnologias correlatas, que não foram foco da visita, mas que podem servir como 

soluções relevantes a demais demandas do CEMADEN. 

Outro resultado gerado pela semana de compartilhamento, foi levar aspectos 

técnicos das ferramentas estudadas ao conhecimento de profissionais de outras 

instituições alinhadas ao tema. A participação de profissionais externos no evento 

permite que a informação sobre as tecnologias abordadas seja multiplicada e logo 

se estenda as possibilidades de aplicação das mesmas, valorizando o 

investimento empregado na ação. 

Atualmente estão sendo dirigidos no CEMADEN estudos de caso das principais 

ferramentas estudadas nesta ação, aplicadas a áreas brasileiras. Esses estudos 

visam a adaptação desses sistemas a dados ambientais de entrada, gerados por 

agências brasileiras, e a adequação de seus produtos às saídas de outras 

ferramentas já operadas pelo CEMADEN. Com intenção de dar continuidade a 

colaboração JRC-CEMADEN, foi submetida uma nova proposta para a 6ª 

chamada do Projeto Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil. Uma nova ação 

apoiada pelo projeto viabilizaria o diálogo entre os centros durante os estudos de 

caso, assim como permitiria a discussão dos resultados e pareceres obtidos com o 

estudo, em conferência técnica altamente alinhada ao tema. Além dos estudos de 

caso em área brasileira, a proposta também contempla equipar profissionais do 

CEMADEN para categoria de inundações que ocorrem em escala mais fina em 

tempo e espaço. A capacitação em previsão de enxurradas orientada aos mesmos 

moldes desta ação representaria mais um importante passo para o sistema 

brasileiro de alerta de ameaças naturais. Além de tratar de fenômenos com alto 

poder destrutivo, equipar-se com ferramental específico para enxurradas, significa 

avançar o monitoramento do CEMADEN nas áreas mais populosas do país. Se 

avaliada isoladamente, a presente ação gerou frutos importantes para o preparo a 

ameaças naturais em território brasileiro, entretanto, se avaliada em contexto, esta 

ação também fortaleceu o potencial de continuidade da colaboração entre Brasil e 

União Europeia. 
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7. DESCRIÇÃO DOS ITENS E VALORES DA CONTRAPARTIDA 
NACIONAL 

Para esta ação o investimento nacional constituiu-se da disponibilização de dois 

servidores, durante os dois meses de missão técnica, e provimento de 

infraestrutura para o evento de disseminação do conhecimento adquirido com a 

visita ao JRC. O montante proporcional ao salário dos servidores envolvidos na 

ação somou R$ 24 520,00, sendo 2 servidores atuando por 2 meses, cada um 

com salário de R$ 6 130,00. O afastamento dos servidores foi devidamente 

publicado no Diário Oficial da União, edição 44, seção 2, página 6, na data de 05 

de março de 2012, referenciando o despacho do ministro em 02 de março de 

2012. Os servidores partiram para missão na data 03 de março de 2012 e 

retornaram ao Brasil em 1º de maio de 2012. 

O montante referente à infraestrutura do evento de compartilhamento é estimado 

em R$ 6 000,00. O valor é proporcional ao custo de aluguel comercial de espaço e 

equipamentos para uma semana de evento com capacidade para até 100 

pessoas, incluindo: ambiente com isolamento acústico, ar-condicionado, projeção 

por datashow, flip-chart, computadores em rede, internet wi-fi, suporte técnico 

durante o curso para caso de falhas ou dificuldades de operação dos 

equipamentos, estacionamento compatível com número de participantes, espaço 

reservado para coffee-break e banheiros exclusivos. Tal infraestrutura foi utilizada 

durante 05 dias úteis consecutivos, das 07:00 horas até as 18:00 horas. 

Considerando o salário dos servidores bem como a infraestrutura do evento de 

compartilhamento da ação, o total da contribuição nacional somou R$ 30 520,00. 
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8. CONCLUSÃO 
 

O CEMADEN, por ser um centro recentemente criado, teve muito a ganhar com as 

atividades desenvolvidas na Ação 48. A experiência vivida em Ispra-Itália pelos 

servidores permitiu a identificação de linhas de pesquisas, ferramentas e 

iniciativas relacionadas à gestão de crises provocadas por desastres naturais 

desenvolvidas na Europa e com grande potencial de adaptação para a realidade 

brasileira, além de iniciar uma forte parceria com pesquisadores do JRC, que 

possuem base consolidada e experiência de longa data em ferramentas 

operacionais para suporte à gestão, sobretudo na previsão e monitoramento de 

eventos de inundação no continente europeu e em outros locais do globo. 

O compartilhamento dessa experiência com o staff do CEMADEN e convidados, 

por meio da semana de disseminação, foi importante para mostrar as 

possibilidades de aplicação das ferramentas utilizadas, abrir novos caminhos e, 

principalmente, dar continuidade dos trabalhos iniciados, como a execução de 

estudos de caso capazes de avaliar a eficiência do GFDS em monitorar 

inundações no Brasil e do GloFAS em realizar previsões de inundações utilizando 

dados e parâmetros locais. 

Os objetivos geral e específicos definidos inicialmente, assim como os resultados 

esperados, foram alcançados de forma satisfatória, pois os servidores envolvidos 

na missão trouxeram, além da familiaridade com ferramentas, aplicativos e 

modelos de monitoramento, nas quais foram treinados, um pouco da experiência 

dos pesquisadores do JRC e do exemplo de um dos maiores centros de pesquisa 

europeus. 

Ressalta-se, no entanto que, dada a complexidade dos modelos e suas 

necessidades de dados de parâmetros e de validação (sobretudo o modelo 

hidrológico), há a necessidade de aplicação de recursos humanos e financeiros 

para atividades suplementares a fim de constatar a viabilidade de implantação dos 

sistemas do JRC no CEMADEN. Nesse sentido, foi proposta uma nova Ação junto 

aos Diálogos Setoriais que inclui o prosseguimento das atividades já iniciadas com 

estudos de caso e, também com o estudo e aplicação de métodos de previsão de 

enxurradas (flashfloods). 

Os dois supervisores dos servidores brasileiros no JRC, Tom de Groeve (IPSC) e 

Jutta Thielen Del Pozo (IES) visitaram as instalações do CEMADEN após a 

missão, e na ocasião reiteraram seus interesses na parceria JRC-CEMADEN e se 

colocaram predispostos a apoiar a próxima Ação. 

As missões do IPSC e do IES em relação a desastres naturais são muito 

semelhantes a do CEMADEN e, por esse motivo, a soma de forças e o 

compartilhamento de experiências que tornem o conhecimento científico em 

ferramentas operacionais para a identificação de ameaças naturais é oportuno, 

colaborando no sentido de oferecer mecanismos eficientes ao poder público na 

sua obrigação de proteger seus cidadãos. 
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ANEXO I – SEMANA DE DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO: 
WEBSITE, FOTOS E AVALIAÇÃO DO EVENTO 
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ANEXO II – POSTER PARA CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS 
SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, RIO+20 
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ANEXO III – MATERIAL DE APOIO TÉCNICO AO LABORATÓRIO DA 
SEMANA DE DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO 
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Contexto da visita técnica 

Referências 
Este capítulo transcreve e adapta textos e ilustrações das fontes citadas abaixo. Todos os direitos 
autorais são respeitados. 

1. EU-BRAZIL SUMMIT Consolidating the Strategic Partnership 
(http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/124856.pdf) [1] 

2. Diálogos Setoriais Website 
(http://www.dialogossetoriais.org/index.php/pt/projeto/apresentacao) [2] 

 

Diálogos Setoriais Brasil-União Europeia, CEMADEN e JRC 
No 5th EU-Brazil Summit, em Bruxelas, em outubro de 2011, JRC e MCTI acordaram uma colaboração 
com as seguintes ações específicas: 

 Reforçar as capacidades relacionadas a desastres naturais, com a colaboração do JRC ao 

CEMADEN por meio de suporte técnico-científico nas áreas de inundações, secas e 

escorregamentos. 

 Reforçar a colaboração entre UE e Brasil por meio de intercâmbio, facilidades de pesquisa 

e transferência de tecnologia com vistas a melhorar a base científica de apoio à formulação 

de políticas e promover a inovação. 

 

In October 2011, at 5th EU-Brazil Summit in Brussels, leaders reaffirmed the 

values and principles shared by the EU and Brazil which find expression in 

their Strategic Partnership, highlighting their commitment to the promotion of 

peace and international security, the strengthening of democracy and the rule 

of law, the respect of human rights and fundamental freedoms for all and the 

promotion of sustainable development with social inclusion and environmental 

protection. 

 

The plan of joint action of the strategic partnership between EU and Brazil 

includes, inter alia, enhancing the economic, social and environmental 

partnership to promote sustainable development and promoting science, 

technology and innovation. Specifically to JRC and CEMADEN activities, the 

plan specifies two relevant actions:  

 

- Collaborate in the setting up of a Brazilian National Centre for Monitoring 

and Early Warning of Natural Disaster through technical assistance provided by 

the European Commission's Joint Research Centre (JRC), notably in the area of 

floods, droughts and landslides. 

 

- Strengthening the collaboration between the European Commission's Joint 

Research Centre (JRC) and Brazilian research institutions and public 

authorities in strategic areas of common interest to be jointly agreed. Staff 

exchanges between the JRC and Brazil, the mutual opening of research 

facilities, and technology transfer should be fostered, inter alia, with the 

aim of enhancing science-based support to policy-making and boosting 

innovation. 

EU-BRAZIL SUMMIT Consolidating the Strategic Partnership 
 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/124856.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/124856.pdf
http://www.dialogossetoriais.org/index.php/pt/projeto/apresentacao
http://www.dialogossetoriais.org/index.php/pt/projeto/apresentacao
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Fonte:http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/124856.pdf 

 

Os Diálogos Setoriais são uma nova dinâmica de cooperação entre a União 

Europeia (UE) e países emergentes. Atualmente, há 29 diálogos mapeados entre o 

Brasil e a UE sobre os mais diversos temas, que se dão com base em princípios 

de reciprocidade e complementaridade e visam o intercâmbio de conhecimentos e 

experiências em áreas de interesse mútuo. 

 

Nesse contexto, foi criado o Projeto Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil, 

que tem como objetivo contribuir para o progresso e o aprofundamento da 

parceria estratégica e das relações bilaterais entre o Brasil e a União 

Europeia por meio do apoio ao intercâmbio de conhecimentos técnicos. É 

coordenado em conjunto pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – 

por meio da Direção Nacional do Projeto – e pela Delegação da União Europeia 

no Brasil (DELBRA). 

Diálogos Setoriais Website 
 

Fonte:http://www.dialogossetoriais.org/index.php/pt/projeto/apresentacao 

 
O MCTI desenvolve, em articulação com vários parceiros, um Sistema Nacional de Monitoramento e 
Alertas de Desastres Naturais para responder ao crescimento da ocorrência do fenômeno no País nos 
últimos anos, que vitima milhares de pessoas, e traz prejuízos socioeconômicos severos. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/124856.pdf
http://www.dialogossetoriais.org/index.php/pt/projeto/apresentacao
http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:BrazilEU-summit.png
http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:Brasil-uniao.jpg
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O CEMADEN tornou-se operacional em 02 de dezembro de 2011 e tem por objetivo desenvolver, testar e 
implementar um sistema de previsão de ocorrência de desastres naturais em áreas suscetíveis em 
território nacional. Para isso o CEMADEN tem como estratégia principal o estabelecimento de parcerias 
com instituições estaduais e federais (regionais e estaduais) em todo o Brasil, o que possibilita maior 
agilidade na disseminação das informações e o detalhamento das análises. 

Com a finalidade de capacitar profissionais e equipar-se com tecnologias consolidadas sobre o tema 
Desastres Naturais, o CEMADEN visitou o JRC por meio da colaboração entre Brasil e União Europeia 
consolidada pela ação dos Diálogos Setoriais. Dois cientistas do CEMADEN realizaram a visita técnica no 
campus do JRC em Ispra-Itália durante os meses de março e abril de 2012. Nessa ocasião os 
profissionais estiveram junto ao Institute for Protection and Security of Citizen (IPSC) e ao Institute for 
Environment and Sustainability (IES). O principal objeto de estudo da visita foram ferramentas de 
monitoramento e predição de inundações, que além de operacionais têm a capacidade de abranger áreas 
em grandes escalas. Essas ferramentas serão úteis para se obter um overview do território nacional no 
que se refere ao risco à inundação, e sendo para cada região é possível obter maiores detalhes sobre o 
risco por meio de ferramentas específicas de modelagem que o CEMADEN já opera nos diversos 
cenários brasileiros. 

O JRC 

Referências 

Este capítulo transcreve e adapta textos e ilustrações das fontes citadas abaixo. Todos os 

direitos autorais são respeitados. 

1. JRC Website (http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1370) [3] 

O Centro 
O Joint Research Centre é o centro de pesquisa da Comissão Europeia que tem como missão suportar 
políticas públicas e de mercado por meio de pesquisa científica aplicada. Em 1957, o JRC era então 
órgão integrante da European Atomic Energy Community e contribuía para segurança nuclear. Logo o 
centro expandiu sua atuação para outros campos acerca de proteção do consumidor e assim se modelou 
como uma organização guiada à demanda. Hoje o JRC é tão ligado às pesquisas em área europeia 
quanto ao processo legislativo europeu. Os institutos que compõem o centro são: 

 Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM) 

 Institute for Transuranium Elements (ITU) 

 Institute for Energy and Transport (IET) 

 Institute for the Protection and Security of the Citizen (IPSC) 

 Institute for Environment and Sustainability (IES) 

 Institute for Health and Consumer Protection (IHCP) 

 Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) 

 

 

Fonte: JRC website http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=5080 

 

"As the Commission's in-house science service, the Joint Research Centre's 

mission is to provide EU policies with independent, evidence-based scientific 

and technical support throughout the whole policy cycle. 

 

 

Working in close cooperation with policy Directorates-General, the JRC 

addresses key societal challenges while stimulating innovation through 

developing new methods, tools and standards, and sharing its know-how with the 

Member States, the scientific community and international partners. 

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1370
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1370
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=5080
http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:Jrc_logo_color.png
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Key policy areas include: environment and climate change; energy and 

transport; agriculture and food security; health and consumer protection; 

information society and digital agenda; safety and security, including 

nuclear; all supported through a cross-cutting and multidisciplinary 

approach.” 

JRC Website 
 

O JRC é composto por 7 institutos distribuídos em 5 campi: Bélgica(Bruxelas), Alemanha(Karlsruhe), 
Itália(Ispra), Holanda(Petten) e Espanha(Sevilha). Situado na região dos lagos italianos e próximo aos 
Alpes, Ispra é o terceiro maior campus do JRC. Abriga cerca de 1800 funcionários e, com mais de 50 
anos de operação, conquistou reconhecimento em pesquisa científica. Anteriormente o centro de Ispra 
desenvolvia pesquisas nucleares, que foram encerradas em 1983 com a desativação do reator. 
Atualmente destacam-se as pesquisas ambientais e sobre segurança civil desempenhadas pelo IES e 
IPSC respectivamente. Tais institutos, junto ao IHCP, IET e ITU completam o campus de Ispra. 

 
Fonte: JRC website http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1440 

 

O IES (Institute for Environment and Sustainability) e o IPSC (Institute for Protection and Security of 
Citizens) possuem em seu portfólio, projetos relacionados a desastres naturais. Os dois institutos 
abordam o tema desde modelagem e previsão de eventos extremos até tecnologias para monitoramento 
e gestão de crise. Com o intuito de conhecer tecnologias e práticas acerca de Desastres Naturais, mais 
especificamente ferramentas operacionais para detecção e previsão de inundação, o CEMADEN visitou o 
JRC em Ispra durante 2 meses. O estudo de tecnologias especializadas e a convivência com 
pesquisadores do IES e do IPSC possibilitaram ampliar o conhecimento sobre ferramentas operacionais 
disponíveis para monitorar e predizer inundações, como também proporcionaram o intercâmbio de 
informações sobre pesquisas e projetos em demais tópicos do tema. 

IES 
O Institute for Environment and Sustainability investiga a complexa interação entre atividade humana e 
meio ambiente na busca da melhor estratégia para gerir os recursos naturais como água, solo, florestas, 
comida, minerais, etc. O instituto compõe-se de equipes multidisciplinares que trabalham com 
observações, análises numéricas e tecnologias de informação para compartilhar observações e dados. A 
expertise de pesquisa gerada pelo instituto é combinada de forma a respaldar os aspectos social, 
ambiental e econômico das políticas públicas. 
O IES possui diversas linhas de pesquisa que são organizadas nas unidades: recursos aquáticos, ar e 
clima, recursos florestais e clima, monitoramento de recursos agrícolas, gestão do solo, referências em 
dados espaciais digitais, gestão de risco climático e avaliação de sustentabilidade. O instituto mantém um 
amplo número de bases de dados científicos que podem ser acessados pela comunidade europeia e 
outros interessados. A seguir algumas bases mantidas pelo IES: 

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1440
http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:JRC_campi_location.png
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 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Geoportal 

 CID (Community Image Data) Portal 

 European Soil Portal 

 Multiscale European Soil Information System (MEUSIS) 

 Soil Erosion Risk Estimates (PESERA) 

 Soil Organic Carbon Content 

 River and Catchments Database for Europe (CCM) 

 European Drought Observatory 

 European Forest Fire Information System (EFFIS) 

 Fraction of Absorbed Photosynthetically Active Radiation (FAPAR) 

 Global Land Cover 2000 Database 

 Global Burnt Area 2000 Database 

 The Environmental Marine Information System 

 FLOODS Portal 

 European Forest Data Center (EFDAC) 

 entre outros 

 

No contexto da visita, o CEMADEN colaborou com a equipe do IES responsável por inundações, e teve 
contato com um sistema previsão de inundações e projetos de modelagem de flashflood. O European 
Floods Alert System (EFAS) funciona como um sistema de avisos para risco de inundação mediante 
modelagem hidrológica e previsão meteorológica. O EFAS atua como complemento a sistemas nacionais 
e regionais, que por vez sua especializam-se em cada região. O IES também desenvolve o GLOFAS - 
Global Flood Awareness System -, que tenta aplicar a abordagem do EFAS em escala global. O GLOFAS 
foi um dos principais objetos de estudo durante a visita do CEMADEN ao JRC. Outro importante tópico à 
atuação do CEMADEN no monitoramento de eventos extremos são os chamados flashfloods. Os projetos 
sobre flashfloods em que o IES participa também foram abordados durante a visita em Ispra. 

 

 
Fonte: JRC website http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=14760&dt_code=NWS&lang=en 

 

IPSC 
O Institute for the Protection and Security of the Citizen provê suporte científico e tecnológico para as 
políticas públicas da União Europeia em diversas áreas, como: segurança e estabilidade global, gestão de 
crise, políticas marítimas e de pesca e proteção à infraestrutura crítica. A competência central do IPSC 
são os campos de engenharia e tecnologia da informação, processamento e análise de imagens de 
satélite, análise de informação open source, mecânica estrutural e avaliação de riscos. O instituto trabalha 
em colaboração com outros centros de pesquisa, universidades, empresas privadas e organizações 

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=14760&dt_code=NWS&lang=en
http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:GLOFAS_figura.jpg
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internacionais, em um esforço para desenvolver soluções baseadas em pesquisa para a segurança e 
proteção de cidadãos. 

 

O IPSC é organizado nas seguintes unidades: 

 Scientific Support to Financial Analysis unit 

 Global Security and Crisis Management Unit 

 Econometrics and Applied Statistics Unit 

 Maritime Affairs Unit 

 European Laboratory for Structural Assessment Unit 

 Security Technology Assessment Unit 

 Digital Citizen Security Unit 

 

 
Fonte: JRC websitehttp://ipsc.jrc.ec.europa.eu/index.php/659/0/ 

 

Dentre os projetos desenvolvidos no IPSC, encontram-se: 

 Europe Media Monitor (EMM)  

 Global Disaster Alert and Coordination System (GDACS)  

 Composite Indicators 

 Symbol: strengthening the financial stability  

 Vessel Detection System (VDS) 

 Eccairs: aviation safety 

 Eurocodes: standards in construction  

 Road safety: the Digital Tachograph 

 Sesamonet: improved mobility of visually impaired people  

 MAHB: Major Accident Hazards Bureau  

 

Por meio da visita ao JRC foi possível vivenciar o ambiente de trabalho do IPSC e ter contato com 
ferramentas poderosas para tratar o tema desastres naturais no Brasil. Uma dessas ferramentas é o 
Laboratório Europeu de Gestão de Crise, que atua como uma facilidade de pesquisa, desenvolvimento e 
teste para tecnologias da informação e integração de dispositivos dispostos de forma a permitir análise de 
ameaças, senso comum e tomada de decisão colaborativa em situação de crise. Outra ferramenta que 
merece destaque é o Monitor Europeu de Mídia, construído para obter informação de portais de notícias 
ao redor do mundo em várias línguas, classificar artigos, analisar textos e agregar informação relativa a 
possíveis ameaças e ocorrências de desastres. 

 

http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/index.php/659/0/
http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:CrisisRoom.jpg
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Fonte: JRC websitehttp://emm.newsexplorer.eu/NewsExplorer/home/en/latest.html 

 

O GDACS, Global Disaster Alert and Coordination System, é mais um relevante componente do portfólio 
do IPSC. Sob a plataforma de trabalho das Nações Unidas, o GDACS é um sistema de informação que 
objetiva suportar as demandas de coordenação na primeira fase que sucede um desastre de grande 
amplitude, provendo alertas e estimativas de impacto através de avaliações multi-hazard. Durante a visita 
ao JRC o Global Flood Detection System (GFDS) foi um dos principais objetos de estudo do CEMADEN. 
Baseado em uma metodologia de sensoriamento remoto que utiliza sensores de micro-ondas passivas 
(AMSR-E e TRMM), o GFDS monitora inundações em grande parte do globo. O sistema observa o 
aumento significativo da extensão de superfície inundada e, mediante tratamento de ruídos, pode indicar, 
em curto tempo, as áreas possivelmente inundadas. Além disso, o sistema persiste séries temporais para 
mais de 10 000 áreas de observação que são definidas pelo JRC e parceiros. 

Outros Institutos 

IRMM: Institute for Reference Materials and Measurements 

Promover um sistema de medida comum e confiável para dar suporte às políticas da União Europeia. 

 

IET: Institute for Energy and Transport 

Dar suporte às políticas comunitárias e inovação tecnológica para garantir produção de energia 
sustentável, segura e eficiente, bem como sua distribuição e uso, e promover o transporte sustentável e 
eficiente na Europa. 

 

ITU: Institute for Transuranium Elements 

Prover fundamentação científica para a proteção de cidadãos europeus contra riscos associados com a 
manipulação e armazenamento de material altamente radioativo. 

 

IHCP: Institute for Health and Consumer Protection 

Dar suporte científico e técnico às políticas da União Europeia para a proteção de interesses e saúde de 
cidadãos europeus nas áreas de alimento, produtos de consumo, produtos químicos e saúde pública. 

 

IPTS: Institute for Prospective Technological Studies 

Dar apoio orientado ao cliente no processo de formulação de políticas da União Europeia desenvolvendo 
respostas embasadas cientificamente para desafios políticos que possuam dimensões sócio-econômicas 
e científicas e técnicas. 

http://emm.newsexplorer.eu/NewsExplorer/home/en/latest.html
http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:EMM_screenshot.png
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Proposta de trabalho 

GFDS - Global Flood Detection System 

Referências 
Este capítulo transcreve e adapta textos e ilustrações das fontes citadas abaixo. Todos os direitos 
autorais são respeitados. 

1. GFDS - Manual (Kugler, Z. and T. De Groeve, 2007. The Global Flood Detection system. Office 
for Official Publications of the European Communities, EUR 23303 EN.) [4] 

2. GFDS - Flood Warning (De Groeve, T., Z. Kugler, G. R. Brakenridge, 2007. Near Real Time 
Flood Alerting for the Global Distaser Alert and Coordination System. Proceedings of the 4th 
International ISCRAM Conference (B. Van de Walle, P. Burghardt and C. Nieuwenhuis, eds.) 
Delft, the Netherlands, May 2007, pp.33-40.) [5] 

3. AMSR-E Instrument Description (http://nsidc.org/data/docs/daac/amsre_instrument.gd.html) [6] 
4. Climatological Validation of TRMM TMI and PR Monthly Rain Products over Oklahoma (Fisher, 

Brad L., 2004: Climatological Validation of TRMM TMI and PR Monthly Rain Products over 
Oklahoma. J. Appl. Meteor., 43, 519–535. ) <0519:CVOTTA>2.0.CO;2 

5. Descrição do TRMM/TMI (TRMM Microwave Imager (TMI) LEVEL 1B Calibrated Brightness 
Temperature (TB) Product) [7] 

6. NASA Facts: TRMM Instruments (NASA Facts: TRMM Instruments, TRMM Microwave 
Imager) [8] 

7. Metodologia (Brakenridge, G. R., Nghiem, S.V., Anderson, E., Mic, R. (2007) Orbital microwave 
measurement of river discharge and ice status, Water Resources Research, 43.) [9] 

8. Metodologia (De Groeve, T., P. Riva, 2009. Global real-time detection of major floods using 
passive microwave remote sensing. Proceedings of the 33rd International Symposium on 
Remote Sensing of Environment Stresa, Italy, May 2009.) [10] 

9. GDACS (De Groeve, T., L. Vernaccini and A. Annunzia to, 2006. Global Disaster Alert and 
Coordination System. In Proceedings of the 3rd International ISCRAM Conference, Eds. B. Van 
de Walle and M. Turoff,, Newark, pp.1-10.) 

10. GFDS - Manual de Instalação (http://old.gdacs.org/flooddetection/download.aspx) [11] 

Outras fontes: 

 Humanitarian Assistance (De Groeve, T., P. Riva, 2009. Early flood detection and mapping for 
humanitarian response. Proceedings of the 6th International ISCRAM Conference (J. Landgren, U. 
Nulden and B. Van de Walle, eds.) Gothernburg, Sweden, May 2009.) [12] 

 Estudo de caso (De Groeve, T. and Katjizie, M., 2010. Validation of Global Flood Detection System 
For Namibian Rivers Part 1, JRC 63025 EN.) 

 Sites de Observação (Brakenridge, G. R., and E. Anderson, 2006. Dartmouth Flood Observatory 
Active archive of large floods, 1985-present, edited by G. R. B. a. E. Anderson, Dartmouth College, 
Hanover, NH USA.) [13] 

 
Introdução 
Resumo 

A methodology for satellite based flood detection developed (Brakenridge et 

al, 2007) at Dartmouth Flood Observatory (DFO) was modified at the Joint 

Research Ce ntre (JRC) of the European Commission and implemented on an 

automatic operational basis. The technique  uses AMSR-E passive microwave 

remote sensing data of the descending orbit, H polarizati on, 36 GHz band 

which is sensitive to water surface changes. The sensor  revisits every place 

on Earth once per day and can therefore provide a daily temporal resolution. 

Se nsor data is available 24 hours after acquisition. Thresholding the signal 

of water surface change a llows the detection of riverine inundation events. 

 

The comparison of gauging and satellite measurements show a significant 

correlation in the increase of river discharge on-site and changes in the 

observed signal of the se nsor. Thus the technique for the detection of flood 

events in ungauged a nd inaccessible remote river channels is feasible from 

space. 

 

http://old.gdacs.org/floods/documents/GlobalFloodDetectionSystem.pdf
http://www.iscram.org/dmdocuments/ISCRAM2007/Proceedings/Pages_33_39_10HOPS_04_A_Near.pdf
http://nsidc.org/data/docs/daac/amsre_instrument.gd.html
http://nsidc.org/data/docs/daac/amsre_instrument.gd.html
http://dx.doi.org/10.1175/1520-0450(2004)043
http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/precipitation/documentation/TRMM_README/TRMM_1B11_readme.shtml#Frequency
http://trmm.gsfc.nasa.gov/overview_dir/tmi.html
http://www.dartmouth.edu/~floods/AMSR-E%20Gaging%20Reaches/2006WR005238.pdf
http://old.gdacs.org/floods/documents/33_ISRSE_De%20Groeve.pdf
http://old.gdacs.org/flooddetection/download.aspx
http://old.gdacs.org/flooddetection/download/GFDS_Manual_Installation.pdf
http://old.gdacs.org/floods/documents/De%20Groeve_Automatic%20Flood%20Detection%20and%20Mapping_ISCRAM2009%20published.pdf
http://www.dartmouth.edu/~floods/
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A procedure chain was developed at the JRC to automatically acquire and 

process the remotely sensed data in real time on an operationa l basis. After 

the validation of  the satellite based Global Flood Detection System (GFDS) 

the remotely observed flood events are to be inte grated into the Global 

Disaster Alert and Coordination System ( www.gdacs.org/floods) including the 

estimation of its humanitarian impact. GDACS is r unning at the JRC providing 

near real-time alerts about humanitarian and natural disasters around the 

world and tools to facilitate response coordination, including news and maps. 

GFDS – Manual 

 

 
Fonte: http://old.gdacs.org/flooddetection/overview.aspx 

Contexto 

Notwithstanding the seriousness of the socio-economic  consequences of floods, 

there is at present no global system for their prediction nor even for c 

onsistent identification of  flood events. Currently floods are not monitored 

systematica lly in all countries let alone globally. Less than 60% of the 

runoff from the continents is monitored  at the point of inflow in the o cean, 

and the distribution of runoff within the continent is even less monitored 

(Bje rklie et al., 2003 and Fekete  et al., 1999). Most international water 

management groups underline  the need for core hydrological data. However 

monitoring stations around the world are decreasing in the past decades and 

decreasing number of stage records available (Calmant, 2006). A large set  of 

river discharge data is collected by the Global Runoff Data Centre (GRDC) in 

the framework of international hydrological networks from in situ gauging 

stations with near global coverage (Figure 1). However, such internationally 

shared runoff data are usually provided as monthly mean values  and not daily 

values in near-real time. Daily discharge data is only provided for th e 

locations marked with blue dots. 

 

Filling this lack of information, the Joint Research Centre (JRC) of the 

European Commission together with the Dartmouth Flood Observatory (DFO) joined 

forces to set up a Global Flood Monitoring System (GFDS). The aim of GFDS  is 

to provide satellite based flow information around the globe substituting the 

missing on-site gauging in many parts of the world. 

GFDS – Manual 

 

http://old.gdacs.org/flooddetection/overview.aspx
http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:GFDS_01.png
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Fonte: Manual GFDShttp://old.gdacs.org/floods/documents/GlobalFloodDetectionSystem.pdf 

 

Most developed countries have reasonably sophisticated flood-prediction 

systems which are based on models using real-time reporting of extreme 

precipitation and other surface  meteorological variables from in situ, radar 

and, in some cases, satell ite observations (Bates an d De Roo, 2000; Beven 

and Kirkby, 1979; De Roo, Wesseling  and Van Deurzen, 2000; Galland,  Goutal 

and Hervouet, 1991; Horritt and Bates, 2001). Such sophistication does  not 

extend, however, to the developing world. For instance, in the Mozambique 

floods  of 2000, only a handful of precipitation stations  in the country were 

reporting over the WMO Global Telecommunicati on System—a number that would 

have made predictive modeling used in most flood-prediction  systems in the 

developed world unfeasible to implement (Lettenmaier, De Roo and Lawford, 

2006). 

 

If floods can not be forecasted on a global scale,  they may be detected in 

near-real time. Recent availability of daily satellite  observations can 

provide the mean  to do so. Barrett (1998) and others have shown that 

hydrographic data can  be obtained from satellite sensors. However, most 

studies are restricted by the use of satellite re sources not enabling  daily 

monitoring. 

 

The use of sensors in the visible or infrared porti on of the spectrum is 

limited due to cloud cover. The microwave portion of the spectrum is  not 

restricted by cloud cover. Early work on active (Smith, 1997) and passive 

(Sippel, Hamilton, Me lack and Choudhury, 1994) microwave sensors for flood 

monitoring could not rely on satellites with daily revisit times. Since 1997 a 

set of new generation microwave instruments has been launched with improved 

perfor mance and daily revisit capability. One of these, the Advanced 

Microwave Scanning Radiometer -  Earth Observing System (AMSR-E) instrument on 

board of the NASA EOS Aqua satellite (launched  in 2002), also has an 

extremely efficient data distribution mechanism making the data availa ble for 

public download only hours after their acquisition. The US National Snow and 

Ice Data Center (NSIDC) provides preliminary swath data within 16 to 72 hours 

after acquisition on board. Since its launch in 200 2, researchers looked at 

using there data for soil moisture monitoring (Njoku, Jackson, Lakshmi, Chan 

and Nghiem, 2003), rainfall monitoring (Hossain and Anagnostou, 2004) and 

flood forecasting (Bi ndlish, Crow and Jackson, 2004; Lacava, Cuomo, Di Leo, 

Pergola, Romano and Tramutoli, 2005), but not flood detection. 

GFDS – Manual 

Metodologia 

The Global Flood Detection System (GFDS) aims to  provide a systematic 

detection of riverine flooding around the world. The techniques modifies the 

methodology first developed at the Dartmouth Flood Observatory (DFO) 

(Brakenridge et al., 2005) to monitor river sites  and detect flooding by 

using the microwave radiation difference  of land and water. 

 

http://old.gdacs.org/floods/documents/GlobalFloodDetectionSystem.pdf
http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:GRDC_stations_aroundWorld.png


Diálogos Setoriais Brasil – União Europeia 

Ação 48: Sensoriamento remoto aplicado à Prevenção, Alerta e Monitoramento de Inundações e Umidade do Solo 

 

CEMADEN – JRC   | 12 
 

The modified methodology uses the 36GHz H-polarizat ion band of the descending 

(nightly) orbit of AMSR-E with a footprint size of approximately 8x12km, 

available in  the level 2A product (Ashcroft, 2003). Night time radiation is 

more stable than day  time, for this reason only descending swaths of the 

sensor were used.  

GFDS – Manual 

 

 

Fonte: GFDS – Manual 

 

The aim of the method is to detect  water surface area change or, in other 

words, observe riverine inundation increase (land cover change) of a flood 

event from passive microwave sensor. Due to the different thermal inertia and 

emission properties of  land and water the observed microwave radiation in 

general accounts for a lower br ightness temperature (Tb) for water and higher 

for land (Figure 3). This makes it possible to detect in undation change of a 

river site in a sub-pixe l dimension since most of the observed river channels 

are not as wide as the observation footprint. 

GFDS - Manual 

Processamento do sinal 

However, in spite of the great radiation dissimila rity of water and land 

cover, the raw brightness temperature observations are too noisy to reliably 

det ect changes in surface water area. This is because brightness temperature 

measures are influenced by other factors  such as physical temperature, 

permittivity, surface roughness and atmospheric moisture. While the relative 

contribution of these factors cannot be measured, they are assumed to  be 

constant over a larger area. Therefore, by comparing a “wet signal” received 

over a river cha nnel of a potential inundation location with a “dry signal” 

without water cove r the mentioned noise factors can be minimized. Thus 

normalisation of the wet signal by the dry observation was implemented  where 

the brightness temperature values of the measurement/wet signal (Tbm) were 

divided by the calibration/dry observations (Tbc), referred to as M/C ratio. 

 

M/C Ratio = Tbm / Tbc 

GFDS - Manual 
 

http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:AMSR-E_orbit.png
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Fonte: GFDS – Manual 

 

Results of this kind of calibration eliminates daily and seasonal temperature 

changes, soil moisture, vegetation influences by assuming that the wet and the 

dry location has the same properties except for the water surface extent. 

 

The time series of the M/C Ratio provides the basis of the space borne river 

gauging measurements and flood detection. During normal flow conditions  water 

stays in-bank, dry and wet signals have nearly the same trend over time from 

space. As soon as the river floods and water goes over-bank, the proportion of 

water in the wet pixel greatly increases.  The radiation received over the wet 

pixel lowers due to the lower emission of water while the dr y pixel stays 

with minor variations constant. Consequently, there is a strong response in 

the M/C ratio in case of  an inundation event.  

GFDS - Manual 

 
Fonte: GFDS – Manual 

 

http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:GFDS_SignalNormalization_Schema.png
http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:Chart_SignalNormalization_removeSeasonalVariation.png
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Fonte: GFDS – Manual 

 

Observation sites over river channels were set up ar ound the globe. The list 

of  sites initially monitored at DFO – about 100 locations – was at JRC 

extended to 2600 sites. Sites were selected if they were sensitive to surface 

water area change  with increasing discharge. Selection was made manually at 

DFO based on historical flood events detected in MODIS low resolution images 

mounted on the same satellite platform Aqua. Calibration pixels were selected 

to be close to the measurement pixel – to enable the assumption of constant 

vegetation, soil moistu re and meteorological conditions – but far enough not 

to be affected by flood inundation (see also Brakenridge et al., 2007). 

GFDS – Manual 

 

 
Fonte: GFDS – Manual 

 

Since lower M/C signals generally accounts for increased water coverage, 

extreme events, or major floods, should represent negative anom alies in the 

time series of a given site. In order to detect anomalies, they first 

determined the reference value for normal flow, which varies for each site 

based on the local emissivity proper ties and river geometry. This reference 

value was calculated as the average M/C signal value for the site since the 

http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:Chart_SignalNormalization_floodEvent.png
http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:GFDS_SiteSelection.png
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launch of the satellite. They then set flood level thresholds based on the 

statistics of the time series. Flood magnitude was defined as the number of 

standard deviations (sd) from the mean (avg). 

De Groeve, T., P. Riva, 2009, Global real-time detection of major floods using passive 

microwave remote sensing 

 
Para cada valor de desvio padrão define-se uma magnitude. Um sinal de valor de 3 desvios padrão acima 
da média, corresponde a 3 magnitudes. O gráfico da série histórica plotado em magnitudes é mais 
evidente se comparado ao gráfico de sinal. A magnitude também é usada para definição de limiares a fim 
de automatizar avisos de possíveis inundações e estimar a extensão da área alagada. 

 

 
Fonte: De Groeve, T., P. Riva, 2009, Global real-time detection of major floods using passive microwave remote 

sensing 

Variações do sinal 

The location of  the observation in the swath data slightly varies from day to 

day. Cons equently the distortion and scanning angle of the observation vary 

from day to day too. This means that the observations from different swaths – 

different days – for the same site are not necessarily easily comparable. 

 

Not only the scanning angle but also the footprint si ze differs from swath to 

swath in the received signal. The two variations - the observation geometry  

and the spatial coverage - might cause a change in the percentile of water in 

the observation; as  a result one observation might  include more or less 

water. 

 

The brightness values of the swath data are different than the ones of the 

resampled global composite data at a given location. However, the time series 

of both signals show as expected a high correlation. Scaling the values for a 

given site based on linear regression the swath data can be transformed to the 

gridded data easily. 

GFDS – Manual 

 
Deve-se atentar para comparações de sinais entre a metodologia DFO e JRC, pois: 

 o dado original varia (Level 3, Level 2A); 

 o valor do pixel do mosaico global é diferente do valor do pixel por faixas(antes de mosaicar). 

 

As diferenças de órbita são as principais origens de diferenças no sinal, seja entre os sistemas da DFO e 
do JRC, ou seja, até mesmo entre dados do mesmo sistema em dias diferentes. A faixa orbital de um dia 
pode se diferenciar da faixa do outro dia, o que muda o valor de um mesmo pixel. Na tentativa de suavizar 
essas variações tentou-se tanto a média espacial quanto temporal dos dados. Segundo o Manual GFDS, 
a média temporal foi a que demonstrou melhores resultados. 

 

http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:Formula_magnitude.png
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A temporal averaging was introduced to reduce the swath to swath variation of 

the signal. The signal for a given day was averaged from  the signal in the 

last 3 days and the signal for the current day. This 4 days average stabilised 

the signal more effectively then the spatial resampling. A further advantage 

related to  the temporal averaging compared to the spatial filter is that on  

days where data are missing or near-real time data are provided with major 

delay, the M/C ratio can  still be calculated from the average of the 

observations from the previous days. Thus from the  trend of the previous days 

an estimation for the current day can be provided. This method accord s with 

the multi-day duration of most floods. 

GFDS - Manual 

Envio do aviso de inundação 
 

Definição de limiares de inundação em 2007: 

River flooding is defined when the M/C signal ratio is higher then 80% of the 

signal’s cumulative frequency over the time series. Major flood is the 95% 

percentile (2 standard deviations), flood is the 80% percentile (1.5 standard 

deviations) and normal flow  is below the 80% percentile of its cumulative 

histogram. These thresholds have been used in the rest of the paper.  

 

Thresholds for extreme floods have not been finalized yet. However, in the 

past year, a threshold of 4 (orange) to 6 (red) standard deviations seem to 

correctly identify extreme floods, which are reported in the media. This needs 

to be c onfirmed with further research.  

GFSD – Manual 
 

Definição de limiares de inundação em 2009: 

A set of quantities are calculated including: average magnitude, maximum 

magnitude, number (an percentage) of pixels exceeding magnitude 2 and number 

(and percentage) of pixels exceeding magnitude 4.  All these quantities are 

indicative of the size of the flood in the observation area. The average or 

maximum magnitude is an objective measure of the degree of flooding, while the 

pixel count is a measure of the extent of  the floods. Since each pixel 

represents an area of 100km2, the “number of pixels exceeding magnitude 4” are 

an approximate measurement of the flooded area (number of pixels x 100km2) 

 

Floods appear typically for anomalies of 2 (small and regular flood) or 4 

(large and unusual fl ood). This is equivalent to probabilities of 2.1% and 

0.003%.  

De Groeve, T., P. Riva, 2009, Global real-time detection of major floods using passive 

microwave remote sensing 
 

Ameaça, Exposição, Vulnerabilidade e o Aviso 

As with earthquakes and tropical cyclones,  floods are only notewort hy for 

the humanitarian community if they disrupt or threaten to disrupt society 

significantly. Therefore, the detection of a new flood is not enough to launch 

a flood alert. The risk of disruption must be  calculated, which is a 

combination of population affected, their vulnerability  and the size of the 

flood. This is the purpose for the Global Disaster Alert and C oordination 

System (De Groeve, Vernaccini and Annunziato, 2006). 
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Currently, the floods detected by GFDS have not been systematically analyzed 

in this manner. However, the tools to do so are available. A GIS analysis of 

th e region around the gauging site can provide relevant elements to estimate 

the impact of  the flood. Population density, degree of slope, percentage of 

land used for agri culture and the density of infrastructure (roads and 

railways) can characterise the site as well as secondary risks such as 

landslides. A risk formula then must take into account the magnitude of the 

flood a nd the characteristics of the site to provide a risk score. The amount 

of agriculture land covere d by the floods, combined with  the time of year 

can indicate potential economic losses and possible need for food aid. 

Location  of populated places and critical infrastructure, such as airports 

and main  roads, can add value to the GDACS flood report. 

GFDS - Manual 

 
Dados 
AMSR-E  

Sensoriamento Remoto Microondas passivas, polarização H, 36 GHz 

Resolução Temporal Diária 

Resolução Espacial 12 km 

 

TRMM  

Sensoriamento Remoto Microondas passivas, TRMM Microwave 
Imager (TMI), 10.7, 19.4, 21.3, 37.0, e 85.5 
GHz, polarização horizontal e vertical 

Resolução Temporal Varia de 1 a 2 revisitas diárias 

Resolução Espacial 5.1 km para 85.5 GHz 

 

Software - GFDS Client 

The GFDS desktop software was developed to manage the whole system, from 

converting raw satellite imagery into daily global tiff files of water signal, 

to the handling of a set of monitoring areas and calculating time series, 

flood maps and animations. The software has an administration mode and a 

client mode. The administration mode has more features, used primarily by JRC 

to process the raw satellite imagery and to maintain the web-based system. 

 

The client version has the following functions: 

-  Tiff Viewer: This is the main user interface, similar to a GIS interface. 

The processed daily images (from 2002 to now) can be viewed and further 

processed. New monitoring areas can be created; flood maps can be exported and 

turned into animation.  

-  Statistics: a toolset to create signal and magnitude images from the 

brightness images. (This is more for JRC administrators, but can be useful in 

some cases.)  

-  DB Areas: an interface to manage monitoring sites, view and export the 

numerical data, and view graphs.  

-  Tiff Operations: a toolset to handle tiff images. (This is more for JRC 

administrators, but can be useful in some cases.)  

-  Configuration: an interface to configure GFDS on your local system. You 

must provide paths to the tiff database and the MySQL database.  

-  Synchronize data: a tool to synchronize your areas database with the JRC 

database.  
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-  Jobs manager: an interface to manage the scheduled tasks (mostly the 

synchronization job).  

 

You will most likely use GFDS Desktop for the following tasks:  

-  Use “Synchronize Data” to get the latest data in the DWAF monitoring sites 

from JRC. You can create a daily scheduled job, which runs in the background, 

keeping you database up to date. The job schedule can be modified in the “Job 

manager”.  

-  Use “Tiff Viewer” to produce flood maps of a given area (e.g. sources in 

Angola) for any given day.  

-  Use “Tiff Viewer” to create and test new monitoring areas. Time series can 

be created on the fly. Once you found a well-performing monitoring area, you 

can save the monitoring area in the database. After that, it will be monitored 

daily.  

 - Use “DB Areas” to create a daily job for updating the time series of all 

monitoring areas. You can also see the areas, and visualize the data as a 

table or graph, which can be exported. 

GFDS - Manual de Instalação 
 

 
Fonte: GFDS Software Client 

 

Para informações sobre a instalação do Software Cliente do GFDS, basta usar o Manual de Instalação 
disponível para download 
em:  http://old.gdacs.org/flooddetection/download/GFDS_Manual_Installation.pdf , ou 
acessar http://old.gdacs.org/flooddetection/download.aspx para material de referência e contato com os 
desenvolvedores. 

Possíveis erros de instalação 
Ao instalar o software cliente do GFDS no CEMADEN, foram encontrados 2 obstáculos que podem ser 
recorrentes na instalação do programa em computadores com sistema operacional em Português. São 
eles: 

 Estrutura de diretórios: É preciso verificar se a estrutura de diretórios usada pelo software para 

organizar os arquivos TIFF está conforme o Manual de Instalação. No caso, a estrutura precisou 
incluir dois diretórios com nomes muito semelhantes: 'TIFFDB' e 'tiff_db'. O sistema instalado no 
CEMADEN atualmente usa a seguinte estrutura de diretórios: 
'D:\_ferramentas\GFDS\TIFFDB\tiff_db\AvgMagTiffs\2012\01\mag_4days_signal_4days_avg_4days_
20120101.tif' 

 Convenções de região e idioma: É preciso alterar as configurações de 'região e idioma' do 

sistema operacional do computador no qual o sistema está instalado. Isso devido às convenções de 
ponto(.) e vírgula(,) que são usadas pelo programa. 

 

http://old.gdacs.org/flooddetection/download/GFDS_Manual_Installation.pdf
http://old.gdacs.org/flooddetection/download.aspx
http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:GFDS_SoftwareClient.png
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Seguem os erros acusados pelo software GFDS antes de tratar da estrutura de diretórios e das 
convenções de região e idioma: 

 
Fonte: GFDS Client Software 

 

 
Fonte: GFDS Client Software 

 

http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:GFDS_Client_erro01.png
http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:GFDS_Client_erro02.png
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Fonte: GFDS Client Software 

 

 
Fonte: GFDS Client Software 

Como operacionalizar o GFDS 
Possíveis estruturas para estabelecer o GFDS operacional (esquema). 

1. Integrado 

 @ JRC: obtenção de dados, processamento do sinal e banco de dados de áreas 

 @ Centro: visualização e operações sobre os produtos via software cliente GFDS 
2. Semi-integrado 

 @ JRC: obtenção de dados e processamento do sinal 

 @ Centro: banco de dados de áreas, visualização e operações sobre os produtos 
3. Independente 

 @ JRC: 

 @ Centro: obtenção de dados, processamento do sinal, banco de dados de áreas, 
visualização e operações sobre os produtos 

Observação: Todas as estruturas dependem de acordo com JRC/IPSC. 

Estudo de caso 
Durante a visita ao JRC, algumas áreas foram estudadas como parte do treinamento no sistema GFDS. A 
análise do comportamento do sistema para essas áreas não visou resultados confiáveis para a detecção 
de inundação, e sim a prática da ferramenta, suas configurações e características. Apesar desses 
estudos de caso não envolverem validação do sinal do sistema em território brasileiro, nem avaliação da 

http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:GFDS_Client_erro03.png
http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:GFDS_Client_erro04.png
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qualidade dos dados históricos de estações fluviométricas utilizados, tais casos são suficientes para 
exercitar a operação da ferramenta e analisar as características de seus produtos. 

 66460000-ACIMA 

 66870000-COXIM 

 

GLOFAS/EFAS 

Referências 
Este capítulo transcreve e adapta textos e ilustrações das fontes citadas abaixo. Todos os direitos 
autorais são respeitados. 

1. The Global Flood Awareness System (Lorenzo Alfieri, Ad de Roo, Peter Burek, Jutta Thielen-del 
Pozo, Florian Pappenberger) [14] 

2. EFAS forecasting (Joint Research Centre) [15] 
3. LISFLOOD Distributed Water Balance and Flood Simulation Model - Revised User Manual 

(Johan van der Knijff, Ad de Roo). [16] 
4. PCRaster documentation, release 3.0.1 (PCRaster Team). [17] 

 
GLOFAS 

The Global Flood Awareness System (GloFAS) is the product of the joint effort 

of JRC and ECMWF, aimed at providing early warnings for large transnational 

river flooding at the global scale. 

GloFAS is developed on the experience gained with the European Flood Alert 

System (EFAS). It is based on a hydro-meteorological flood forecasting model 

producing probabilistic discharge forecast with worldwide coverage and 

forecast horizon of about 1 month. A prototype version runs on a daily basis 

since July 2011 and has demonstrated strong potential in detecting recent 

catastrophic floods. 

 

Meteorological input 

ECMWF - VAriable Resolution Ensemble Prediction System (VarEPS) 

• Global coverage 

• 51 ensemble members 

• 15-day forecast horizon 

ERA-Interim global atmospheric reanalysis 

• Gridded meteorological climatology from 1989 to 2010 (21 years) 

• ~80 km grid resolution 

 

HTESSEL 

• Land surface Hydrology 

LISFLOOD 

• Wave routing and groundwater modeling 

Global Flood Awareness System 
 

 
EFAS 

The European Floods Awareness System (EFAS) is an early flood warning system 

complimentary to national and regional systems. It provides the national 

institutes and the European Commission with information on possible river 

flooding to occur within the next 3 or more days. Since flood warning is a 

Member State responsibility, only archived flood warnings can be made 

publically available.  

The realtime warnings are made available to the national partner institutes 

only. 

• Provide overview information on floods on continental/regional scale 

(monitoring, forecasting) 

• Provide complementary information to local systems, e.g. through catchment 

based modelling 

http://www.ecmwf.int/staff/florian_pappenberger/publications/pdf_conferences/GEO8_Alfieri.pdf
http://floods.jrc.ec.europa.eu/efas-flood-forecasts
http://floods.jrc.ec.europa.eu/files/lisflood/ec_jrc_lisfloodUserManual_JvdK-AdR.pdf?ml=5&mlt=system&tmpl=component
http://pcraster.geo.uu.nl/documentation/PCRaster/PCRaster.pdf
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• Source of forecast information for those river basins where flood 

forecasting systems are not installed 

• Can serve as backup information in case of failure of local system and as 

reference for discussion between different authorities 

• Information exchange platform for operationally driven research outcome and 

operational experience from different organizations.   

European Floods Awareness System 

 

 
EFAS framework. Fonte: European Floods Awareness System 

 

The hydrological model used for EFAS is LISFLOOD. The model is a hybrid 

between a conceptual and a physical rainfall-runoff model combined with a 

routing module in the river channel. LISFLOOD has been specifically designed 

for large river catchments. A particular feature of LISFLOOD is its strong use 

of advanced Geographical Information System (GIS), in particular as a dynamic 

modelling framework. 

European Floods Awareness System 

 
LISFLOOD 

The LISFLOOD model is a hydrological rainfall-runoff model that is capable of 

simulating the hydrological processes that occur in a catchment. LISFLOOD has 

been developed by the floods group of the Natural Hazards Project of the Joint 

Research Centre (JRC) of the European Commission. The specific development 

objective was to produce a tool that can be used in large and trans-national 

catchments for a variety of applications, including: 

• Flood forecasting 

• Assessing the effects of river regulation measures 

• Assessing the effects of land-use change 

• Assessing the effects of climate change 

 

The structure of the LISFLOOD model is made up of the following components:  

• a 2-layer soil water balance sub-model 

• sub-models for the simulation of groundwater and subsurface flow (using 2 

parallel interconnected linear reservoirs) 

• a sub-model for the routing of surface runoff to the nearest river channel 

• a sub-model for the routing of channel flow (not shown in the Figure) 

 

LISFLOOD User Manual 
 

http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:Efas.png
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LISFLOOD scheme model. Fonte: LISFLOOD User Manual 

 

The LISFLOOD model is implemented in the PCRaster Environmental Modelling 

language (Wesseling et al., 1996), wrapped in a Python based interface. 

PCRaster is a raster GIS environment that has its own high-level computer 

language, which allows the construction of iterative spatio-temporal 

environmental models. The Python wrapper of LISFLOOD enables the user to 

control the model inputs and outputs and the selection of the model modules. 

This approach combines the power, relative simplicity and maintainability of 

code written in the the PCRaster Environmental Modelling language and the 

flexibility of Python. LISFLOOD runs on any operating for which Python and 

PCRaster are available. 

LISFLOOD User Manual 

 

http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:Lisflood.png
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Input to hidrological modelling. Fonte: LISFLOOD User Manual 

 

http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:Input1.png
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Input to hidrological modelling. Fonte: LISFLOOD User Manual 

 
PCRaster 

PCRaster is a Geographical Information System which consists of a set of 

computer tools for storing, manipulating, analyzing and retrieving geographic 

information. It is a raster-based system that uses a strict data type checking 

mechanism. This means that data type information is added to all spatial data, 

based upon the kind of attribute that the data represent. The use of data 

types controls the way the data are stored in the database and the 

possibilities for manipulation and analysis of the data. This strict data type 

checking mechanism has the advantage that it helps the user to organize the 

data and prevents the execution of operations that will make a nonsense 

result. The spatial data types implemented discriminate between various types 

of continuous fields and classified objects. PCRaster has a relatively open 

database. The architecture of the system permits the integration of 

environmental modeling functions with classical GIS functions such as database 

maintenance, screen display and hard copy output. The modules for Cartographic 

and Dynamic Modelling are integrated with the GIS at a high level, which means 

that the GIS functions and modelling functions are incorporated in a single 

GIS and modelling language for performing both GIS and modelling operations. 

 

The module for geostatistical modelling (gstat module) are integrated at a 

medium level with the GIS part of the package: both use a separate set of 

functions for manipulating the data; the map format of the central database is 

used and files can be automatically exchanged between the modules and the GIS 

part of the package. Exchange of ascii files with any other modelling or GIS 

package can be done using PCRaster conversion operations. The central concept 

of PCRaster is a discretization of the landscape in space, resulting in cells 

of information. Each cell can be regarded as a set of attributes defining its 

properties, but one which can receive and transmit information to and from 

neighbouring cells. This representation of the landscape is often referred to 

as 2.5 D: the lateral directions in a landscape are represented by a set of 

http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:Input2.png
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neighbouring cells making up a map; relations in vertical directions, for 

instance between soil layers, are implemented using several attributes stored 

in each cell. GIS operations or operations used in modelling can be regarded 

as functions that induce a change in the properties of the cells on the basis 

of the relations within cells (between attributes on one cell location) or 

between cells, see figure below. In PCRaster, each functional module of the 

package represents a group of operations that change the properties of the 

cells in a specific way. 

PCRaster documentation 

 

 
PCRaster cell interaction. Fonte: PCRaster documentation 

Atividades correlatas 

Referências 
Este capítulo transcreve e adapta textos e ilustrações das fontes citadas abaixo. Todos os direitos 
autorais são respeitados. 

1. President Barroso visits the JRC Ispra site (http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=6620) [18] 
2. JRC Tsunami Alerting Device 
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3. European Crisis Management Laboratory (http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/index.php/European-Crisis-

Management-Lab/659/0/) [20] 
4. EMM Website (http://emm.newsbrief.eu/overview.html) [21] 
5. EMM News Explorer (http://emm.newsexplorer.eu/NewsExplorer/home/en/latest.html) [22] 
6. GDACS Website (http://www.gdacs.org/) [23] 
7. OCHA OSOCC Guidelines 

(http://ochanet.unocha.org/p/Documents/OSOCC%20Guidelines.pdf) [24] 
8. JRC Press GDACS (http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/events/20120316-barroso-

visit/jrc_press_global_disaster_alert_en.pdf) [25] 
9. Meteorological Applications Journal (Alfieri, L. and Thielen, J. (2012), A European precipitation 

index for extreme rain-storm and flash flood early warning. Met. Apps. doi: 
10.1002/met.1328) [26] 

10. IMPRINTS Website (http://www.imprints-fp7.eu/en/projectes) [27] 
11. Outcomes of the 1st JRC ECML Crisis Technology Workshop (Rester, M., De Groeve, T., 

Annunziato, A., Galliano, D., Hirner, A., Vernaccini, L., Paris, S., (2012) JRC Scientifc and Policy 
Reports, Interoperability of Mobile Devices for Crisis Management - Outcomes of the 1st JRC 
ECML Crisis Technology Workshop) [28] 

12. iGDACS Website 
(http://portal.gdacs.org/Expertworkinggroups/Mobiletechnology/iGDACS/tabid/184/language/en-
US/Default.aspx) [29] 

13. Flood Workshop Introduction (Tom De Groeve, Joint Research Centre - 2nd International 
Workshop on Flood Monitoring and Modelling, Delft, Netherlands, 19-21 March 2012) [30] 

14. JRC Scientific Achievements - Drought Monitoring, Assessment and Forecasting 
(http://ies.jrc.ec.europa.eu/our-activities/scientific-achievements/drought-monitoring-assessment-
and-forecasting.html) [31] 

15. EDO Website (http://edo.jrc.ec.europa.eu/php/index.php?id=1) [32] 

Outras fontes: 

 Paper Global Disaster Alert and Coordination System (De Groeve, T., L. Vernaccini and A. 
Annunziato, 2006. Global Disaster Alert and Coordination System. In Proceedings of the 3rd 
International ISCRAM Conference, Eds. B. Van de Walle and M. Turoff,, Newark, pp.1-10.) 
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http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/index.php/European-Crisis-Management-Lab/659/0/
http://emm.newsbrief.eu/overview.html
http://emm.newsbrief.eu/overview.html
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http://www.gdacs.org/
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http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/events/20120316-barroso-visit/jrc_press_global_disaster_alert_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/events/20120316-barroso-visit/jrc_press_global_disaster_alert_en.pdf
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Sala de Situação 

ECML - European Crisis Management Laboratory 
ECML é um laboratório de pesquisa científica equipado com o estado da arte em tecnologia da 
informação que permite desenvolver e testar soluções integradas para gerenciamento de crises 
relacionadas a desastres naturais. Integração é a palavra chave para o avanço do desenvolvimento de 
sistemas de gerenciamento de crises: integração de ferramentas, modelos, dados heterogêneos e 
informações. Os sistemas permitem uma avaliação rápida e contínua de eventos de desastres, enviando 
alertas e oferecendo plataformas para tomada de decisão e coordenação coolaborativa. 

 
Fonte: President Barroso visits the JRC Ispra site 

 

The European Crisis Management Laboratory acts as a research, development and 

test facility for ICT focused solutions which integrate devices, applications, 

and crisis management related information sources to support crisis management 

needs, such as threats analysis, common situation awareness, and collaborative 

decision making. 

 

 

The Laboratory also allows distributed crisis management training across 

relevant services of the European Commission, as well as with partners in the 

EU Member States and others engaged in crisis management, thereby enhancing 

their awareness and confidence in the application of technological solutions 

to strengthen their functions in crisis management. 

Fonte: European Crisis Management Laboratory 

 

While working on the IPSC environment, the visitors from CEMADEN have experienced tests, workshops 
and presentations at the ECML. The discussion about how to organize technologies to reach the best 
performance of a crisis room is a relevant topic for CEMADEN. The infrastructure of CEMADEN includes a 
situation room equipped with videowall, sub room for decision making, support to teleconference and 
secure energy supply. 

http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:Foto_crisisroomIPSC.png
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Fonte: JRC Tsunami Alerting Device 

 
GDACS 

Global Disaster Alert and Coordination System 

(http://www.gdacs.org/) 

Plataforma Web que, no caso de desastres naturais (terremotos, tsunamis, inundações e ciclones), envia 
alertas automaticamente via e-mail, fax ou SMS às entidades. GDACS combina informação do evento, a 
população da área afetada e a vulnerabilidade da população para estabelecer o nível de alerta. 

 

GDACS is a cooperation framework under the United Nations umbrella. It 

includes disaster managers and disaster information systems worldwide and aims 

at filling the information and coordination gap in the first phase after major 

disasters. GDACS provides real-time access to web‐ based disaster information 
systems and related coordination tools. 

 

GDACS provides alerts and impact estimations after major disasters through a 

multi-hazard disaster impact assessment service managed by the European 

Commission Joint Research Centre. To this end, JRC establishes scientific 

partnerships with global hazard monitoring organisations. Flood disasters are 

provided by the Dartmouth Flood Observatory. Relevant data is integrated 

automatically into GDACS alerts and impact estimations.  

 

Many governments and organisations have formalised the use of GDACS tools and 

services in their national disaster response plans, in particular its 

automatic alerts and impact estimations and the VirtualOSOCC. 

GDACS Website 

 

 
Fonte: GDACS Website 

On-Site Operations Coordination Centre (OSOCC): 

http://www.gdacs.org/
http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:ECML_totem.png
http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:GDACS_home.png
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The OSOCC concept was originally developed by INSARAG and the Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), to assist affected countries in 

coordinating international search and rescue efforts following an earthquake. 

However, the emergency management principles of the OSOCC concept make it a 

valuable tool in any sudden-onset disaster involving international relief 

resources. Over the last decade the OSOCC concept has been effectively 

utilized during numerous disasters including floods, hurricanes, tsunamis as 

well as complex emergencies. 

OCHA OSOCC Guidelines 

 

 
Fonte: JRC Press GDACS 

 

GDACS is a system of systems of existing disaster information management 

systems. Early information is expected to be uncertain and will be refined as 

better information becomes available: 

- Near real-time alerts or early warnings about sudden onset disasters, 

delivered by email, fax or SMS 

- Near real-time automatic situation reports based on modelling and a priori 

information 

- On-line discussion forum for emergency responders (including Search and 

Rescue teams and humanitarian aid donors) 

- Rapid situation reports based on field information 

- Full integration with established news services 

- New mapping products based on post-disaster satellite imagery 

 

 

Why is GDACS so important? 

- GDACS is widely used by the international community for information 

management, decisionsupport and coordination in the first disaster phase.  

- GDACS produces alerts and impact estimations only for disasters that 

possibly cause significant humanitarian impact and might require international 

assistance. 

- GDACS has some 18,000 subscribers who are mainly disaster managers in 

governments and disaster response organisations. This number increases by 20% 

every year. 

http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:GDACS_pressFolder.png
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- During the first days after major sudden-onset disasters, the affected 

country and a vast number of international actors collect and analyse 

information in order to plan their response. GDACS services aim at 

facilitating information exchange among all actors in support of decision-

making and coordination. GDACS services build on the collective knowledge of 

disaster managers worldwide and the joint capacity of all relevant disaster 

information systems. 

 

 

The JRC has about 10 years of experience with automatic disaster alert systems 

based on web technologies, geographical information systems, statistical 

impact models and local population vulnerability. Such systems have been 

developed. for earthquakes, tsunamis, volcanoes and hurricanes. These systems 

have proven their worth in major disasters such as tsunamis (2004 Indonesia 

and 2011 Japan), earthquakes (Iran 2003, Pakistan 2005, Haiti 2010) and 

cyclones (Sidr in Bangladesh 2007, Nargis in Myanmar 2008, Katrina in US 

2008). Emergency responders in the European Commission, the United Nations and 

many other relief organisations have been alerted by the JRC SMS, fax or email 

messages. 

JRC Press GDACS 

 
EMM 

Europe Media Monitor 

Sistema agregador e analisador de notícias que busca diária e automaticamente informações na web. 
Três portais públicos compõem o sistema (NewsBrief, NewsExplorer e MedSys), juntamente com um 
portal de acesso restrito (EMM Labs). 

 

 
Fonte: http://emm.newsbrief.eu/overview.html 

 

 
Fonte: http://emm.newsexplorer.eu/NewsExplorer/home/en/latest.html 

http://emm.newsbrief.eu/overview.html
http://emm.newsexplorer.eu/NewsExplorer/home/en/latest.html
http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:EMM_01.png
http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:EMM_NewsExplorer.png
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Research and development efforts at the Joint Research Centre produced novel 

and unique software that gathers reports from news portals world-wide in 43 

languages, classifies the articles, analyses the news texts by extracting 

information from them, aggregates the information, issues alerts and produces 

intuitive visual presentations of the information found.  

 

The European Commission's Joint Research Centre (JRC) has developed a number 

of news aggregation and analysis systems to support EU institutions and Member 

State organizations. The three Web Portals NewsBrief, NewsExplorer and MedISys 

are publicly accessible and attract up to 1,2 Million hits per day. 

EMM Website 
 

Nowadays, news websites, social networks and other digital media vehicles covers substantially the facts 
around the world. In some cases, a natural disaster potential risk is communicated firstly by digital 
applications rather than official media. In this way, web media indexers are an useful tool to natural 
disaster centers. During the visit, CEMADEN could get know about EMM inside the GDACS and in other 
projects of JRC. 

 
Flashfloods 

IMPRINTS 

Flash flood early warning through hydrological simulation of probabilistic ensemble 

forecasts 

Downscaling the European Flood Alert System to the regional scale 

The aim of IMPRINTS is to contribute to reduce loss of life and economic 

damage through the improvement of the preparedness and the operational risk 

management for Flash Flood and Debris Flow [FF/DF] generating events, as well 

as to contribute to sustainable development through reducing damages to the 

environment. To achieve this ultimate objective the project is oriented to 

produce methods and tools to be used by emergency agencies and utility 

companies responsible for the management of FF/DF risks and associated 

effects. Impacts of future changes, including climatic, land use and 

socioeconomic will be analysed in order to provide guidelines for mitigation 

and adaptation measures. Specifically, the consortium will develop an 

integrated probabilistic forecasting FF/ DF system as well as a probabilistic 

early warning and a rule-based probabilistic forecasting system adapted to the 

operational use by practitioners. These systems will be tested on five 

selected flash flood prone areas, two located in mountainous catchments in the 

Alps, and three in Mediterranean catchments. The IMPRINTS practitioner 

partners, risk management authorities and utility company managers in duty of 

emergency management in these areas, will supervise these tests. The 

development of such systems will be carried out using and capitalising the 

results of previous and ongoing research on FF/DF forecasting and warning 

systems, in which several of the partners have played a prominent role. One 

major result of the project will be a operational prototype including the 

tools and methodologies developed under the project. This prototype will be 

designed under the premise of its ultimate commercialization and use 

worldwide. The consortium, covering all the actors involved in the complex 

chain of FF & DF forecasting, has been carefully selected to ensure the 

achievement of this. Specific actions to exploit and protect the results and 

the intellectual property of the partners have been also defined. 

IMPRINTS Website 
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Fonte: IMPRINTS Website 

Parceiros (vide IMPRINTS Website) 

1. Universitat Politècnica de Catalunya - ES 
2. Federal Office of Meteorology and Climatology MeteoSwiss - CH 
3. European Commission - DG Joint Research Centre - BE 
4. Lancaster University - UK 
5. Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL - CH 
6. Wageningen Universiteit - NL 
7. CETaqua, Centro Tecnológico del Agua, Fundación privada - ES 
8. Consorzio inter-Universitario per la previsione e prevenzione dei Grandi RIschi - IT 
9. University of KwaZulu-Natal - ZA 
10. Servei Meteorològic de Catalunya - ES 
11. Hydrometeorological Innovative Solutions S.L - ES 
12. Service Central d'Hydrométéorologie et d'Appui à la Prévision des Inondations, Ministry of 

Ecology, Sustainable Development and Planning - FR 
13. Agència Catalana de l'Aigua - ES 
14. Department Bau und Umwelt Kanton Glarus - CH 
15. Verzasca SA - CH 
16. Azienda Elettrica Ticinese - CH 
17. Autorità di Bacino Regionale Destra Sele - IT 
18. Empresa de Gestión Medioambiental S.A - ES 
19. Associated Partner: McGill University - CA 

 

Características 

 LISFLOOD adaptado 

 Warning thresholds (critérios: 5 anos para o return period; probabilidade maior de 60%) 

 Validação e melhoria via EMM 

 Resolução espacial de 1 km 

 Limite inferior para o tamanho da bacia abordada: ~300 km
2
 

 Contato: Lorenzo Alfieri e Jutta Thielen 

 
EPIC 

Precipitation Index based on simulated Climatology 

Once working at the IES environment the CEMADEN visitors were introduced to the EPIC. The index is a 
relevant approach to flashflood, an important category of disaster events in Brazil. 

The European Precipitation Index based on simulated Climatology is a efficient 

way to address flashfloods, once this events are hard to predict and monitor 

because of fine spatial and temporal scale. Most operational early warning 

systems for extreme rainstorms and flash floods are based on rainfall 

measurements from rain-gauges and weather radars, rather than  on forecasts. 

As a result, warning lead times are bounded to few hours and warnings are 

usually issued when the event is already taking place. 

 

An early warning system for heavy precipitation events based on EPIC enables 

forecasts of extreme rainfall accumulations over short durations and within 

small-size catchments prone to flash flooding. EPIC is calculated using COSMO-

LEPS ensemble weather forecasts and subsequently fitted with gamma 

distributions.  

Adaptado de Meteorological Applications Journal 

 

http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:IMPRINITS_logo.png
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Flash floods have devastating impact on human activities. They are difficult 

to predict and  develop so rapidly that time to react and to initiate 

emergency actions is very short, often too  short to prevent loss of lives. 

Although flash floods typically affect limited areas up to few hundreds of 

square kilometers (Gaume et al., 2009), they are reported as the deadliest 

weather related hazard in a number of countries (Jonkman and Kelman, 2005; 

Ashley and Ashley, 2008). 

Meteorological Applications Journal 

 

Características: 

System results only depend on the quantitative precipitation forecast and on 

the modelled river network, while other hydrological processes (e.g., initial 

soil moisture, snow accumulation and melting) are not considered. Despite some 

important simplifications, compared to the actual processes involved the 

system has no calibration parameters and can be seen as an extreme frequency 

analysis of the aforementioned indicator. 

Meteorological Applications Journal 
 

 Previsão de 6, 12, 24 horas (via MeteoSwiss) 

 De 7 a 15 km resolução espacial do forecast (não é sensível a pequenos sistemas convectivos) 

 Baseado em previsões históricas, não em medições 

 Usa COSMO-LEPS (16 membros) 

 Processamento possível em 1 nó computacional 

 Tempo médio de processamento de 3 horas 

 Contato com Lorenzo Alfieri e Jutta Thielen 

 

Área de estudo (vide Meteorological Applications Journal) 

 Gard catchment in the French Cévennes�Vivarais Region 

 Altitude entre 25 m a.s.l. and 1570 m a.s.l. 

 Upstream area of 1890 km2 

 Topografia caracterizada por montanhas altas, declividade acentuada, e vales estreitos 

 Alta intensidade de chuva, com possibilidade de inundações de poder destrutivo 
 

Fonte: Meteorological Applications Journal 

 

Fonte: Meteorological Applications Journal 

 

 

 

http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:EPIC_01.png
http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:EPIC_03.png
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Fonte: Meteorological Applications Journal 

Secas 

 
EDO 

European Drought Observatory 

The European Commission issued a Communication on “Addressing the Challenge of 

Water Scarcity and Droughts in the European Union” (COM(2007)414) in December 

2007, asking for a wide range of actions for the adaptation to, and the 

mitigation of the effects of drought and a changing climate in Europe. The 

requested measures include the development of a European Drought Observatory 

(EDO), providing consistent and timely information on droughts from 

continental to regional and local scales. EDO is currently under development 

by the JRC’s Institute for Environment and Sustainability with the Directorate 

http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:EPIC_02.png
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General for Environment, the European Environment Agency and the Member 

States. 

 

As a drought is a slowly developing phenomenon, affecting the entire water 

cycle (e.g., soil moisture, stream flow, lake and reservoir levels, and 

groundwater) and bearing direct impacts on vegetation cover, all these 

components need to be continuously monitored over long time periods. Other 

important aspects for the adequate management of droughts are the analysis of 

the drought hazard (i.e. the likelihood of the occurrence of a drought of a 

certain extent, severity and duration) and the societal vulnerability to 

drought. Both form the basis of a detailed risk assessment. Finally, the short 

to medium term forecasting of the occurrence and likely evolution of droughts, 

as well as the prediction and analysis of likely impacts of climate change on 

drought hazard in different regions, are important to support the development 

of efficient drought management plans. 

 

EDO is providing a European-wide picture of the occurrence, severity, extent 

and duration of droughts in Europe, including direct access to information 

provided by national, regional and local services. In its final version, EDO 

will include a Map Server presenting daily updated information, a Metadata 

Catalogue allowing for the quick search of drought relevant data, a Media 

Monitor providing information on drought in the news, as well as a suite of 

Analysis Tools. This presented information will be complemented by reports and 

links to other available information sources. As a whole, the system provides 

a wide range of information useful for the public and decision makers in 

policy and water resource management as well as for the research community. An 

example of the Map Server is provided below. 

JRC Scientific Achievements - Drought Monitoring, Assessment and Forecasting 

 
O EDO lança mão do modelo LISFLOOD adaptado. A modificação do modelo visa estimar a umidade do 
solo atenuando possíveis subestimativas. 

Contato: Paulo Barbosa JRC/IES 

 

 
Fonte: EDO Website 

 
Conferências 

1st JRC ECML Crisis Technology Workshop ,  12th - 13th march 2012 
O European Crisis Management Laboratory (ECML)do JRC hospedou o primeiro workshop da ACRIMAS* 
sobre interoperabilidade móvel em campo. O evento ocorreu entre 12 e 13 de março de 2012 e contou 
com 37 participantes de 11 países europeus, Estados Unidos, 3 agências das nações unidas, 2 
organizações não governamentais e, por meio do convite dos colegas IPSC, também contou com a 
participação dos visitantes do CEMADEN. 

http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:EDO_websitePrintscreen.png
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O objetivo do workshop foi reunir todos esses profissionais em uma atividade prática para medir o valor 
agregado de várias tecnologias móveis para avaliação de situação em campo em operações de 
abrangência internacional. Sete sistemas móveis foram disponibilizados entre os participantes para que 
durante a prática um mesmo desastre hipotético fosse reportado em tempo real para um único OSOCC 
de forma interoperável. Além da avaliação dos sistemas e da interação entre eles, também foi comparada 
a performance da avaliação em campo via dispositivos móveis em relação à avaliação tradicional 
baseada em papel, que ocorreu concomitantemente. 

{*}ACRIMAS é um projeto que reúne 10 países europeus sob o 7º Programa de Trabalho para Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico(FP7) no tema de Gestão de Crise. 

 
Fonte: Outcomes of the 1st JRC ECML Crisis Technology Workshop 

 

 
Fonte: iGDACS Website 

 

Os sistemas móveis que participaram do workshop são listados a seguir: 

 Alice, Astri Polska Sp. z o.o., Warszawa, Polônia 

 ASIGN, GEO-PICTURES [33] 

 EpiCollect, Imperial College, Reino Unido 

 Field Reporting Tool (FRT), JRC, União Europeia 

 GINA System, GINA Software s.r.o., República Tcheca [34] 

 iGDACS, JRC, União Europeia [35] 

 Open Data Kit, University of Washington e Google, apresentado pelo World Food 

Programme, Escritório da Itália 

 

http://www.ansur.no/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=99
http://www.ginasystem.com/
http://portal.gdacs.org/?tabid=166
http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:CONFERENCE_ECMLroom.png
http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:IGdacs.png
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Notas: 

 A convergência das diversas ferramentas de coleta em campo para o centro de controle 

(videowall) foi feita inclusive usando Google KML 

 

 
Fonte: Outcomes of the 1st JRC ECML Crisis Technology 

Workshop 

 
Fonte: Outcomes of the 1st JRC ECML Crisis Technology 

Workshop 

 

II International Workshop on Global Flood Monitoring and Modelling 
Aconteceu na Deltares, em Delft-NL de 19 a 21 de março de 2012. 

Objetivo: Avançar o estado da arte da informação de inundações em escala próxima à global, 
principalmente para preparar e melhorar a resposta humanitária. 

 
Fonte: Flood Workshop Introduction 

 

Sessões: Previsão, Nowcasting e Monitoramento 

"Global Flood Working Group": depois de 2 workshops, pretendem continuar a cooperação, e para 2012 
objetivam: 

 criar um produto de visualização integrada de todos os sistemas; 

 desenvolver e testar uma solução para preservar e compartilhar históricos de inundação; 

 realizar dois ou mais exercícios de validação; 

http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:CONFERENCE_mobiletec_ti.png
http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:CONFERENCE_mobiletec_manual.png
http://150.163.254.193/wiki/index.php/Arquivo:CONFERENCE_globalflood.png
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 publicar artigos conjuntamente; e, 

 realizar o 3nd IWGFMM no Colorado (março 2013). 

Conquistas do 1º workshop (JRC-Ispra-it): 

 overview do estado da arte com relatório analítico e descritivo de todos os sistemas pré-

operacionais caracterizados por seus parâmetros. 

 acesso a produtos, publicações e dados e, também acordos, treinamentos, colaborações e 

propostas conjuntas. 

 Sistemas contribuíram para um estudo incompleto de validação em Bangladesh. 

Sessões do primeiro dia 

Primeira Sessão (sistemas que usam dados meteorológicos) 

GloFAS (Jutta Thielen - JRC) Produziu bons resultados nos maiores eventos de 2011. 

Extreme Forecast Index - EFI (Frederik Wetterhall - ECMWF) - Previsão de inundações extremas com 
antecedência de 5 dias. Eventualmente dispara falsa detecção -, e a previsão de 4 dias é mais 
confiável. [36] 

Segunda Sessão 

TOPEX/POSEIDON e SWOT (Bart Nijssen - Universidade de Washington) - Produtos derivados de 
altimetria por satélite aplicados a monitoramento de reservatórios. 

Global Flood Model - GFM (Albrecht Weerts - Deltares) Proposta para criar mapas de inundação de alta 
resolução e métodos para avaliar o impacto de inundações em população e bens, bem como integrar os 
dois modelos. 

Terceira Sessão (sistemas que usam TRMM) 

Extreme Rainfall Detection System - ERDS (Adriana Albanese, Andrea Ajmar e Elena Cristofoni - Ithaca) - 
Uma nova versão do sistema irá prover cobertura global para eventos extremos de chuva, uma nova 
interface, processamento de dados na resolução nativa ao invés de nível de bacia, e integração com 
dados de previsão. Trabalham com World Food Programme - WFP para feedback e validação. [37] 

Global Flood Modelling System - GFMS (Bob Adler - Universidade de Maryland) GFMS detectou as 
maiores inundações de 2011, com melhores resultados nas de duração superior a 3 dias. Global 
Precipitation Measurement - GPM fornecerá dados de precipitação para mais de 90% do globo com 
tempo de revisita de 3 horas e estará em operação em 2014. [38] 

Sessões do segundo dia 

Quarta Sessão 

Global Flood Detection System - GFDS (Tom de Groeve - JRC) - falou sobre as necessidades para 
monitorar inundações para resposta humanitária e preparação. A combinação de vários sistemas: 
meteorológico, satélite, campo e mídia) pode ser o caminho para o melhor entendimento e 
monitoramento. Falou do GFDS, produto que detecta inundação a partir de dados passivo de 
microondas. [39] 

Kevin Dobbs (Universidade do Kansas) - apresentou o trabalho Segmented Library of Inundation Extents - 
SLIE, que é baseada em modelos de elevação para mapeamento rápido de inundação. Os resultados são 
obtidos de mapas pré-calculados selecionados a partir de dados de estações e satélite. É uma alternativa 
de baixo custo em relação aos modelos hidrodinâmicos. 

Quinta Sessão 

Flood System mapping (John David - NASA-GFSC) - O sistema de mapeamento de inundação é baseado 
em imagens MODIS em tempo quase real e é operacional em todo o globo. 

SensorWeb Enablement - SWE (Stuart Frye - NASA-GFSC) - O projeto é parte do GEOSS e integra 
informação de satélite e outros sensores com modelagem para avaliação de risco. 

http://www.ecmwf.int/products/forecasts/guide/The_Extreme_Forecast_Index_EFI.html
http://erds.ithacaweb.org/
http://oas.gsfc.nasa.gov/CREST/global/
http://old.gdacs.org/flooddetection/overview.aspx
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Global Flood Observatory Iniciative (Rogier Westerhoff - Deltares) - GFOI produz mapas em tempo quase 
real de inundação a partir de radar ativo, o ASAR, com resolução espacial e temporal de 1km e 3 dias, 
respectivamente. O sistema é um protótipo e o formato dos dados é compatível com Google Earth e 
OpenLayres. 

Bob Brakenridge - Dartmouth Flood Observatory - Universidade do Colorado - destacou os avanços das 
técnicas de sensoriamento remoto na previsão e detecção de inundação, monitoramento de vazão e 
mapeamento de inundação. Ressaltou sobre a importância de caminhar no sentido da calibração mútua 
entre modelos de inundação e dados de vazão por sensoriamento remoto. Concluiu enfatizando a 
importância desse tipo de produto para agências de emergência e hidrologistas. 

Sexta Sessão (mapeamento de inundação de alta resolução) 

GMES - Global Monitoring for Environment and Security (Christina Corban - JRC) É um produto 
importante para mapeamento de inundações em área urbana, em que é necessária a identificação de 
construções. Utiliza-se, para o GMES, mapas VHR, com meio metro de resolução. Sistemas de alerta 
ativam programas de satélite para obtenção de imagens. Mapas VHR históricos também são importantes 
para calibração de modelos de inundação. [40] 

Wendi Pedersen – UNOSAT - apresentou trabalhos de mapeamento de inundações a partir de imagens 
de satélite multi-escala e multi-temporal. O trabalho combinou dados de área inundada com outros dados 
geográficos, permitindo análises de danos e alimentando estudos de análise de risco. 

Necessidades das organizações de resposta 
Marion César e Lara Prades (World Food Programme - WFP) apresentaram a estrutura para análise de 
impacto, considerando o contexto local e fatores que agravam o impacto. Em relação aos produtos 
apresentados, indicaram a necessidade para estimativa de inundação e expectativa de duração de 
inundação. 

André Silveira e Demerval Gonçalves (Cemaden) apresentaram a missão do Cemaden e seu interesse 
em flash floods e escorregamento, principais causas de mortes no Brasil. Mesmo assim está explorando 
GloFAS e GFDS no contexto brasileiro. 

Caspar Honneger (SwissRe) apresentou o Global Flood Zones, que se baseia em regressão 
geomorfológica que mostra a exposição à inundação. O resultado está disponível à comunidade científica 
por CatNet.[41] 

Cristina Brailescu (Comissão Europeia) apresentou o papel e as necessidades do Mecanismo de 
Proteção Civil Europeu (ECPM), que funciona por meio do Centro de Informação e Monitoramento (MIC). 
Mensagens de alerta de inundação de fácil entendimento para os gerentes de emergência são 
importantes para uma coordenação eficiente. A caracterização eficiente da inundação colabora para a 
resposta. 

Frederic Zanetta (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies - IFRC) evidenciou a 
riqueza de dados disponíveis apresentados e salientou a importância de torná-los de fácil entendimento 
aos usuários, sobretudo aqueles que contêm incerteza. Ele coletou estatísticas de inundações desde 
2004 e as colocou disponíveis no portal Disaster Management Information System (DMIS). 

Listas 

Lista de fontes de dados 
 GRDC - Global Runoff Data Centre 

 DisasterCharter.com 

 Global Database for Floods (DartMouth) 

 HydroSHEDS [42] 

 GPM - Global Precipitation Measurement [43] 

 TRMM - Tropical Rainfall Measuring Mission [44] 

 twitter.com/globalfloods 

 Deltares - Global Flood Observatory [45] 

Lista de contatos inter-institucionais 
1. Deltares 

 Nicki Villars, Project leader Global Flood Observatory [nicki.villars@deltares.nl] 

 João Rego [Joao.Rego@deltares.nl] 
2. WFP 

 Lara Prades, [lara.prades@wfp.org] 

http://www.gmes.info/
http://www.swissre.com/reinsurance/insurers/property_casualty/Swiss_Re_Global_Flood_Zones_enabling_better_business_decisions.html
http://hydrosheds.cr.usgs.gov/
http://pmm.nasa.gov/GPM
http://pmm.nasa.gov/TRMM
http://www.deltares.nl/media/views/2011/6/files/assets/seo/page19.html
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 Marion Cezard, [marion.cezard@wfp.org] 
3. Ithaca 

 Sistema de monitoramento de flood em escala global 

 ERDS, Extreme Rainfall Detection 

 Elena Cristofori [d011929@polito.it] 

 Adriana Albanese [adriana.albanese@polito.it] 

 Andre Ajmar [andrea.ajmar@ithaca.polito.it] 
4. University of Kansas 

 Flood Extent by DEM (Lidar e outros) 

 Dobbs, Kevin Edward [kevindobbs@ku.edu] 
5. NASA/GSFC 

 John David, [john.l.david@nasa.gov] 
6. UNOSAT / UNITAR 

 Wendi Pedersen, [Wendi.pedersen@unitar.org] 
7. JRC / GEMMA 

 Geospatial Emergency Management Action - GMES 

 Christina Corban, [Christina.corban@jrc.ec.europa.eu] 
8. Universidade do Colorado / Dartmouth 

 Director of Dartmouth Flood Observatory [G.Robert.Brakenridge@Colorado.edu] 
9. European Commission Humanitarian Aid & Civil Protection (Monitoring and Information Centre) 

 Olimpia Imperiali, [olimpia.imperiali@ec.europa.eu] 
10. Understanding Risk Web Network [46] 

Lista de outras ferramentas para monitoramento de Inundação / 
Precipitação / Deslizamento 
 Ithaca ERDS [47] 

 GFMS - Global Flood Monitoring System [48] 

 Global Flood and Landslide Monitoring (usando TRMM) [49] 

 Potential Landslide Areas (usando TRMM) [50] 

 Flood Extent - Depth To Flood Eastern Kansas [51] 

 Dartmouth MODIS WaterVectors and Maps [52] 

 Global Land Cover Facility / Flood Maps[53] 

 NRT Global MODIS Flood Mapping[54] 

Lista de Disasters Responders 
 Google Crisis Response [55] 

 Cruz Vermelha - Disaster Management Information System [56] 

 ERICSSON Response [57] 

 EOSDIS - NASA's Earth Observing System, Data and Information System, Hazards and 
Disasters [58] 

 FEMA Disaster Field Office (DFO) [59] 

 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA Disaster Response [60] 

 OCHA / UNDAC [61] 

 Ithaca - Information Technology for Humanitarian Assistance, Cooperation and Action [62] 

 ERICSSON Response [63] 

 UNOSAT/UNITAR [64] 

 International Charter [65] 

 World Food Programme [66] 

 European Commission Humanitarian Aid & Civil Protection [67] 

 Geo-pictures [68] 
 

 

 

 

 

Nota: Esse material, bem como outras informações sobre a visita técnica ao JRC, encontra-se disponível 

no wiki do CEMADEN: http://wiki.labs.cemaden.gov.br/ . 

http://www.understandrisk.org/ur/
http://erds.ithacaweb.org/
http://oas.gsfc.nasa.gov/CREST/global/
http://pmm.nasa.gov/TRMM/flood-and-landslide-monitoring
http://trmm.gsfc.nasa.gov/publications_dir/potential_landslide.html
http://kars.ku.edu/geodata/maps/depth-flood-eastern-kansas/
http://www.dartmouth.edu/~floods/DataProducts/MODIS/index.html
http://glcf.umiacs.umd.edu/data/flood/description.shtml
http://oas.gsfc.nasa.gov/floodmap/productDescription.htm
http://www.google.org/crisisresponse/
https://www-secure.ifrc.org/DMISII/Pages/00_Home/login.aspx
http://www.ericsson.com/thecompany/sustainability_corporateresponsibility/technology_for_good/ericsson_response
http://earthdata.nasa.gov/data/nrt-data/hazards-and-disasters
http://www.fema.gov/news/newsrelease.fema?id=12528
http://ochaonline.un.org/Resources/DisasterResponseTools/tabid/4510/language/en-US/Default.aspx
http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/undac/overview
http://www.ithacaweb.org/
http://www.ericsson.com/thecompany/sustainability_corporateresponsibility/technology_for_good/ericsson_response
http://www.unitar.org/unosat/
http://www.disasterscharter.org/home
http://www.wfp.org/logistics/blog/first-test-version-sdi-t-geoportal-launched-wfp
http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm
http://www.geo-pictures.eu/
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