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Valores médios diários de 
dióxido de carbono 
ultrapassaram 400 partes 
por milhão no observatório 
de Mauna Loa, Havai 
(Maio, 2013) 

CO2 Atmosférico atinge níveis 

mais altos em 3 milhões de anos 

Curva de Keeling (Abril, 2013) 

It ea s e a e ui kly losi g 
the possibility of keeping the 
climate below what people 
thought were possibly 
tole a le th esholds.  



Uma análise abrangente de 
artigos peer-reviewed 
sobre os temas 
aquecimento global e 
mudanças climáticas 
(˜4000 em 21 anos), 
revelou um grande 
consenso entre cientistas 
(97%) de que o 
aquecimento recente é 
causado pelo homem. 

Consenso científico sobre mudanças 

climáticas antropogênicas 

Cook et al., ERL, 2013) 



Evidências 

Este gráfico, basedo em comparações entre amostras atmosféricas 
capturadas em testemunhos de gelo e medições diretas mais 

recentes, fornece evidências de que o CO2 atmosférico aumentou 
desde a Revolução Industrial (Fonte: NOAA) 



Evidências 

Elevação do nível do mar (Maldivas) 

Elevação da temperatura global (desde 1880; 20 anos 
mais quentes desde 1981; 10 anos mais quentes 
nos últimos 12 anos) 

Aquecimento dos oceanos (absorção de calor nos 
primeiros 700m de profundidade; 0,2oC desde 
1969) 

Degelo de glaciares (Redução de massa na 
Groelândia: 150-250 km3 entre 2002-2006 e na 
Antártica: 152 km3 entre 2002-2005; Fonte: 
NASA/GRACE)  



Evidências 

Declínio do gelo no mar Ártico (tanto extensão como 
espessura) 

Eventos extremos (chuvas intensas, inundações, 
deslizamentos, entre outros) 

Acidificação dos oceanos (aumento de ~30% desde a 
revolução industrial; consequencia da maior 
emissão de CO2 na atmosfera e consequente 
absorção pelo oceano; ~2 bilhões ton por ano) 



Os potenciais efeitos futuros das mudanças climáticas globais 
incluem incêndios mais freqüentes, períodos mais longos de 
seca em algumas regiões e um aumento no número, duração 
e intensidade de tempestades tropicais. 

Consequências 



Elas vão definir uma nova sociedade global  

As mudanças climáticas não são apenas 
uma questão científica  

 



“ta  Wars  

Apolo 11 a i g the flag  

Gagarin 

Von Braun e a V2 

Missil anti-satélite chinês 

O programa espacial cresceu com 
a lógica da Guerra Fria 
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Voyager 

LANDSAT 

GPS 

GOES 

Mas o futuro do programa espacial está nas áreas de 
Observação da Terra, Ciência e Comunicações  

C
am

ar
a 



Quais os grandes desafios nacionais onde o 
progama espacial brasileiro pode contribuir? 

Energia Agricultura Ecossistemas 

Mudanças Climáticas Desastres Inovação Tecnológica 



Oceanograficamente falando… 

Oleo&Gas Gerenciamento Costeiro Pesca&Aq. 

Tempo&Clima Desastres Inovação Tecnológica Ecossistemas 
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INPE: DOS DADOS AO CONHECIMENTO 

SATÉLITES 

Observação da Terra e do universo 

SISTEMAS DE SOLO 

Controle de satélites, recepção 
e distribuição de dados espaciais 

GERAÇÃO DE CONHECIMENTO 

P&D&I em Espaço e Ambiente 

ACESSO AO CONHECIMENTO 

Produtos inovadores e singulares  
para a sociedade 

C
am

ar
a 



Qual é o espaço que faz parte da 
missão do INPE?  



Espaços do Brasil e do INPE 

Espaço territorial 

Espaço exterior 

Espaço Terra-Sol 

Espaço Meteorológico 



Qual é a pesquisa que faz parte da 
missão do INPE?  



Pesquisa e aplicações estão juntas 
no INPE 

Geofísica Espacial (6) 

Astrofísica (4) 

B1-low 

Meteorologia (6) Sensoriamento Remoto (7) 

Eng Tec Espacial (5) 
Ciência do Sistema 

Terrestre (5) Computação (5) 



Visão de futuro:  

 Como o ambiente da Terra 

está mudando, e quais as 

consequências para a nossa 

civilização? 

fonte: IGBP 

 O Brasil é vulnerável às 

mudanças climáticas atuais 

e às que se projetam para o 

futuro. 



El Niños mais intensos? 
foto: Juca Martins 



Quando teremos um novo furacão 
no Brasil? 

Furacão Catarina (março/2004) Imagem NASA  
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Qual é o desafio? 

Modelagem - simular a natureza e a 
humanidade  



Geoinformática estabelece links cruciais 
entre Natureza e Humanidade 

Equações físicas  
descrevem processos  

Decisões de uso de  
recursos  



As perguntas da geoinformação  

Terra (como é nosso planeta?) 

Como estamos  
mudando o planeta? 

Quais são nossas  
alternativas 
de futuro? 



Como é nosso planeta?  

Composição de imagens SeaWiFS/NASA 



Framework para Informação 
ambiental 

Coleta 
dados 

Arquivo 
Disseminação 

Análise 
Modelagem 

Decisões 
Ações 

Comunicação 

Política Econômica Social Técnica Legal 

Fonte: Recommendations for the Technical Design of a  

Global Interoperable Information Network 



A Global, Coordinated, Comprehensive and 
Sustained System of Observing Systems 

GEOSS 



Terrestrial 

Airborne 

Near-
Space 

LEO/MEO 
Commercial 
Satellites 
and Manned 
Spacecraft 

Far-
Space 

L1/HEO/GEO 
TDRSS & 
Commercial 
Satellites 
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Forecasts & Predictions 

Aircraft/Balloon 
Event Tracking 
and Campaigns 

User 
 Community 

Vantage Points Capabilities 

GEOSS 



O que poderíamos ter feito em casos 
recentes de  

Eventos Extremos ? 



Previsão Eta 20 km - 150mm em 3 dias 

Santa Catarina  
Nov. 2008 



 Previsão Eta 5 km – 400 mm em 3 dias 

Santa Catarina  
Nov. 2008 



 Previsão Eta 5 km – 400 mm em 3 dias 

Santa Catarina  
Nov. 2008 

Precipitação real no dia previsto 



Previsão de chuva para o dia 01/Jan/2010 - Modelo Eta-20 km 
Previsão com antecedência de  24h.  
Áreas em vermelho: chuva > 100 mm/dia 



Chuvas estimadas pelo TRMM  
(48 Horas)  17-18/06/2010  -> (600 mm) 
 

Chuvas estimadas pelo GOES  
17/06/2010 (21:45 Horas) – 50 mm 
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T+24h 

Previsão Eta 10 km 12UTC, 17 JUNHO 2010 

T+48h 

Recife 

Maceió 



Onde podemos melhorar ? 

1- Nas previsões numéricas 

2- Na coleta de dados observacionais (PCD’s e 
Radar) 

3- Satélites de medidas precipitação 

4- Satélite meteorológico geoestacionário 

5- Distribuição on-line dos dados brutos 

6- No desenvolvimento e implantação de 
Geotecnologias 

7- Cooperação Internacional 

 



Impacto do aumento da resolução em modelos de previsão do tempo 

- chuvas que causaram tragédias em Angra dos Reis-RJ em 01/01/2010 (previsão de 24h) - 

Tupã 

Cray XT-6: Tupã 
 
Investimento de R$ 50 milhões 
 
29° mais rápido do mundo 
 
Aprimoramento nas previsões de curto e longo 
prazo 

5 km 
15 km 40 km 

Machado, L.A.T 



Coleta de dados por satélite 



No evento de Santa Catarina em 2008 somente o radar registrou a chuva ocorrida 

Chuva observada por: 

Satélites                                                 Radar 

 Permite  identificar chuvas de nuvens quentes 
Coleta de dados por radares 



Desenvolvimento de missões 
espaciais 



Distribuição on-line dos dados 

DADOS p/ Usuários em geral – SEM 
capacidade de processamento 

DADOS p/ Usuários TerraMA2 COM 
capacidade de processamento 

JPEG  público GRADE numérica disponível para 
FTP  ou na forma de serviços 
WEB (WCS , WFS ou  SOS) 



Desenvolvimento e implantação de 
Geotecnologias 

• Sistema de Geoprocessamento – SPRING 

• Biblioteca de desenvolvimento de aplicativos geográfico 
– TerraLib 

• Aplicativo de manipulação e análise de dados 
geográficos – TerraView 

• Aplicativo de modelagem ambiental – TerraME 

• Sistema para Modelagem Hidrológica Distribuída – 
TerraHidro 

• Plataforma de monitoramento, análise e alerta a 
extremos ambientais – TerraMA2 

http://www.dpi.inpe.br/spring/index.html


SPRING  

 Sistema de Processamento de Informações 
Georeferenciadas 

 Dezenas de funcionalidades: 

 entrada de dados, análise espacial, 
processamento de imagens, modelagem 
numérica de terreno, geoestatística, 
consulta/manipulação de dados cadastrais, 
álgebra de mapas e geração de documentos 
cartográficos 

 Banco de dados geográfico 

 Arquitetura Dual 

 Freeware e Opensource 

 

Geologia

Declividade

Pedologia

Aptidão

CACHOEIRINHA

ALVORADA

VIAMÃO

10

Quilômetros

N

50

GUAÍBA



 É uma biblioteca de software, livre e de código 
fonte aberto, que oferece suporte para a 
construção de aplicativos geográficos baseados na 
arquitetura integrada.  

 

 Produto para programadores 
 

 Desenvolvida em C++ 
 

 Suporta: 

 SGBD relacional e com extensão espacial 
 Access, Oracle, Postgres, MySQL, SQLServer 

 Oracle Spatial, PostGIS 
SGBD 

TerraLib 

Jfddfjh gfsdfgdfssf    fsdf  fsdfsd        sdfsdf 
Jfddfjh gfsdfgdfssf    fsdf  fsdfsd        sdfsdf 

Jfddfjh gfsdfgdfssf    fsdf  fsdfsd        sdfsdf 

TerraLib 



DBMS 

TerraLib 
Access 
SQL Server , SQL  Server Spatial  
Oracle , OracleOCI, Oracle Spatial 
MySQL  ,  PostgrSQL,  PostGIS 
Firebird 

Aplicativo geográfico 
construído sobre a 
biblioteca TerraLib 

Desenvolvido 
pela DPI – INPE 
Escrito em C++ 



Cell Spaces 

TerraME: Ambiente Computacional 
Multi-paradigma para o Desenvolvimento de Modelos 

Integrados Natureza-Sociedade 

Fonte: (Carneiro, 2006) 

Hipótese: Nenhuma abordagem sozinha é suficiente para representar a 
complexidade das interações sociedade-natureza 



Modelos LUCC 

Modelos Hidrológicos 

Modelos Dinâmicos Espaciais no TerraME 

Propagação de Queimadas 
Fonte: (Almeida et al, 2008) 

Fonte: (Carneiro, 2006) 

Fonte: (Carneiro, 2006) 



TerraHidro – Sistema para Modelagem 
Hidrológica Distribuída 

Database 

TerraLib 

TerraView 

Plugins Plugins Hidro 

DPI 
INCT (Rosim e Freitas Oliveira) 



Exemplo de drenagem: Rio 
Tocantis 



 Versão 1 – 11/07/2008 

 Versão 2 – 24/07/2009 

• TerraMA2   Versão 3 – 2012 
 

 

 

 

TerraMA2: é um produto de software, um sistema computacional, 
baseado em uma arquitetura de serviços, aberta, que provê a infra-
estrutura  tecnológica necessária ao desenvolvimento de sistemas 
operacionais para monitoramento de alertas de riscos ambientais 

Plataforma de monitoramento, análise e alerta a extremos 
ambientais 



Arquitetura 



Cooperação Internacional 



GEO SB-01 
Oceans and Society: Blue 
Planet 
An Integrating Oceans Task of GEO  

 
GEO-IX Plenária 
22-23 Novembro 2012 
Foz do Iguaçu, Brazil 

 



Não há uma SBA Oceano... 

Mas objetivos estratégicos para a implementação do 
GEOSS (monitoramento, análise e previsão no ambiente 
marinho) ocorrem em várias Áreas de Benefícios Sociais e 
Tarefas transversais: 

• Architecture: Constelações Virtuais 
• Architecture: Global Ocean Observation System 
• Capacity Building: Formação de capacidade para 

oceanografia operacional 
• Water: Monitoramento Global da Qualidade da Água 
• Ecosystems: Redes Regionais para Ecossistemas 
• Agriculture: Emprego de dados e informações em Pesca 

e Aquacultura 



Calls for integration of marine monitoring 

“What is needed now, that GEOSS will help achieve, is 
to integrate the outputs from these various marine 
monitoring and observation efforts into a cohesive 
‘system of systems’ which will enable researchers, 
resource managers and policy makers to rapidly 
assess what is known about a particular marine 
region…” 

- GEO and Science (2010) 
Report prepared by the European Space Agency in the framework of the 
GEO Science and Technology Committee in support of the GEO Task ST-09-
01 “Catalyzing Research and Development (R&D) Resources for GEOSS” 
 





• C1: Coordenação e acesso a 
informações do oceano 
global 

• C2: Monitoramento de 
ecossistemas marinhos - 
oceânicos e costeiross 

• C3: Rede de previsão 
oceânica operacional 

• C4: Aplicações para o 
gerenciamento sustentável 
da pesca e aquacultura 

SB-01 Blue Planet task components 



 
• Observações in-situ e 

de satélites -  físicos, 
químicos, biológicos e 
geológicos 

• Redes de análise e 
modelagem 

• Links com usuários e 
stakeholders 

• Desenvolvimento de 
capacidade institucional 
e individual 
 

Comunidade ampla e diversificada 



Valor agregado Blue Planet… 

• Uma plataforma para demonstrar a importância de 
observações sustentadas in situ e por satélite dos 
ambientes marinho e limnológico, e a integração com 
modelos 

• Reunir uma comunidade ampla e diversificada incluindo 
componentes governamentais e acadêmicos, integrando 
com usuários finais 

• Inclui programas dinâmicos e focados na formação de 
capacidade  local e regional reforçados por redes ativas de 
ex-participantes provenientes de países em 
desenvolvimento 

 



• Levanta a necessidade de se manter observações 
oceânicas de forma sustentada a nível de políticas 
nacionais 

• Provê ferramentas flexíveis para o desenvolvimento de 
sistemas e de infraestrutura 

• Ciência sem fronteiras, integrando diferentes disciplinas 

• Potential para integração de Observações da Terra 
através de abordagens, infraestrutura e ferramentas 
comuns 

• Necessita todo tipo de dado e informação para gerar 
benefícios sociais 

Blue Planet - GEO… 



Ilhabela, Brasil 19-21 Novembro 2012 

Simpósio Blue Planet kick-off 

• Continuar o desenvolvimento da Tarefa (Task) e 
estabelecer futuras sinergias entre seus vários 
componentes 

• Desenvolver um White Paper para elaborar 
contribuições de vários programas e elementos do Blue 
Planet 

• Publicar um livro: “Oceans & Society: Blue Planet 
Symposium” com as principais contribuições 



Blue Planet solicitou à Plenária GEO 

• Reconhecer e promover a importância do papel das 
observações oceânicas no âmbito do GEOSS, no período atual e 
futuro (post-2015), como contribuição global (todos os SBAs) 

• Contribuir com recursos para o desenvolvimento, 
gerenciamento e coordenação do Blue Planet Task 

• Maximizar a continuidade e “assegure” o comprometimento 
coletivo para a disponibilização de observações de satélites e in-
situ através de políticas nacionais 

• Reconhecer a natureza trans-boundary de muitos desafios 
marinhos; com engajamento ativo na cooperação e 
comprometimento e incentivo à políticas de 
compartilhamento de dados 

• Reforçar esforços de formação de capacidade em níveis 
nacionais e internacional Obrigado 



Milton Kampel 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

Coordenação-Geral de Observação da Terra 
Divisão de Sensoriamento Remoto 

 S   I   M   P   Ó   S   I   O              

Geotecnologias para a Gestão 
de Áreas Marinhas e Costeiras: 
   Integração e Compartilhamento  
                                 de Dados na Web 

Obrigado! 
 

milton@dsr.inpe.br 

Cortesia do Slide: Guy Brasseur, NCAR, EUA 


