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• PROTECÇÃO CIVIL 

SISTEMA DE ALERTA 
FRANCISCO JOSÉ CARDOSO 
fcardoso@dnoticias.pt 

Utilizando as suas responsabilida-
des de investigação e desenvolvi-
mento tecnológico, atribuídos pelo 
Governo, através da Secretaria Re-
gional dos Equipamentos e Infraes-
truturas, o LREC - Laboratório Re-
gional de Engenharia Civil está a 
desenvolver um Sistema de Moni-
torização e Alerta de Riscos Natu-
rais da Região Autónoma da Ma-
deira que deverá ter a sua primeira 
prova de eficácia nestes dias em 
que o calor começa a apertar. Aliás, 
a detecção de incêndios, é apenas 
uma parte do trabalho, que já foi 
testado e tem sido usado para de-
tectar fumo de fogos a 10Km de 
distância através de uma câmara 
óptica (noite e dia), mas que ainda é 
apenas um protótipo. 

Este equipamento foi feito à me-
dida da Madeira e, por isso, segundo 
garante o director do LREC, Pi-
menta de França, tal não pode ser 
aplicada noutras latitudes. Mas 
também é certo que o equipamento 
que vier a ser colocado e que moni-
toriza a 360° onde a sua 'visão' al-
cança, mais cinco ou seis iguais 
noutros pontos altos da costa sul da 
ilha, servirão apenas como sistema 
de monitorização e alerta às autori-
dades competentes em protecção 
civil. No fundo, ajudará a encurtar o 
tempo de detecção, a identificar a 
zona de ignição e previsão da evolu-
ção da frente do fogo com maior 
precisão, diminuindo consideravel-
mente o tempo e os meios de res-
posta Um complemento que pode-
rá ser crucial na minimização dos 
danos materiais e humanos destes 
fenómenos na natureza. 

A tarefa entregue ao LREC após o 
20 de Fevereiro de 2010 foi o de 
criar um sistema de alerta para o ris-
co de aluviões e inscrita como reco-
mendação num estudo de avaliação 
destes eventos elaborado entre esse 
ano e 2 017. Ora, para ter um equipa-
mento 'calibrado' para as especifici-
dades orográficas da Madeira não é 
como ir "comprar ao mercado", 
lembra. "Um produto que não existe 
tem de ser inventado, tal como os 
existentes a nível mundial, mas fei-
tos à medida, em função daquilo que 
se procura. E a Madeira não é uma 
excepção, porque há vários factores 
que potenciam esse tipo de ocorrên-
cias, como a chuva, os solos, os in-
cêndios", todos contribuindo cada 
um por si para o maior ou menor ris-
co de aluviões. 

Pimenta de França dá o exemplo 
do ano de 2008 quando poderia ter 
ocorrido uma grande aluvião, mas 
não aconteceu porque "no pico das  

chuvas ocorreu uma situação de 
maré baixa", o que significa que tam-
bém o mar e a agitação marítima, em 
função do estado da foz das ribeiras, 
pode também provocar uma situa-
ção de estrangulamento do normal 
escoamento das águas e consequen-
te galgamento das margens a mon-
tante", acrescenta mais uma situação 
a monitorizar. "Com problemas me-
teorológicos, hidráulicos (fluvial e 
marítimo), geológicos, ordenamento 
florestal e, de certa forma, oceano-
gráficos (mar mais profundo), têm 
de ser pensados para o sistema de 
alerta", garante, lembrando a com-
plexidade do que se projectou para a 

APÓS 0 20 DE 
FEVEREIRO DE 2010 O 
LREC FOI INCUMBIDO 
DE CRIAR UM 
SISTEMA DE ALERTA 

`defesa' da Região, no fundo, de todos 
nós, residentes e visitantes, pessoas e 
bens, públicos e privados. 

Grande teste no verão quente 
Assim sendo, "o Sistema de Monito-
rização e de Alerta de Riscos Natu-
rais da RAM em convergência com 
as recomendações insertas no EA-
RAM - Estudo de Avaliação do Ris-
co de Aluviões da Madeira, onde se 
preconiza a constituição de um ̀ Sis-
tema de Vigilância e de Alerta de 
Aluviões"', servirá "para análise das 
condições susceptíveis de potenciar 
o risco de inundação ou de fenóme-
nos aluvionares em condições cli-

  

matéricas adversas, e de alerta do 
risco de tais ocorrências". 

Uma vez que o "desenvolvimento 
de tal sistema exige a interpretação 
atempada de um conjunto de variá-
veis climatológicas, hidráulicas e hi-
drológicas, geológicas e oceanográ-
ficas de dificil correlação, incluindo 
a consideração de agravamentos do 
risco em função do estado do cober-
to vegetal que protege as margens da 
rede hidrológica principal, nas ver-
tentes de maior inclinação", este 
terá dois subsistemas, designada-
mente o `Subsistema de Alerta de 
Aluviões da RAM (SAARAM)' e o 
`Subsistema de Detecção de Incên-

 

Tanto para 
aluviões, como 
para incêndios 

e outros 
eventos, o 

LREC 
garantirá em 

um ano sistema 
de alerta de 

riscos naturais 
próprio e site 4 

de acesso 
público 

O sistema de vigilância ainda só está 
à experiência mas pode ser posto à 

prova neste Verão.  FOTO DR 
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Pimenta de França mostra o protótipo do site de acesso público. 

FEITO À MEDIDA 
O SISTEMA DE 
MONITORIZAÇÃO E 
DE ALERTA DE RISCOS 
NATURAIS ESTARÁ 
COMPLETO EM 2020 

dios da RAM (SDIRAM)', que em 
conjunto analisam em tempo real o 
conjunto de factores e parâmetros 
que interessam à avaliação do risco 
de aluviões". 

Os referidos subsistemas têm ob-
jectivos distintos, explica. "São inde-
pendentes e complementares, par-
tilham de dados, plataforma de ges-
tão e redes de telecomunicações que 
asseguram a transmissão de dados 
em tempo real", com o SAARAM a 
integrar "duas componentes, desi-
gnadamente a de avaliação de riscos 
meteorológicos e hidráulicos e a de 
avaliação de riscos geológicos, es-
tando ambasassentes na modelação 
numérica de dados meteorológicos 
e hidrológicos recolhidos e tratados 
em tempo real". Para tal, integra 
duas redes, "uma para monitoriza-
ção meteorológica que conta actual-
mente com 36 estações meteoroló-
gicas automáticas, número que irá 
evoluir para 66 no final de 2019, e 
outra para monitorização dos escoa-
mentos fluviais em bacias hidrográ-
ficas susceptíveis ao risco de inun-
dação, hoje equipada com 32 câma-
ras de videovigilância, às quais 
acrescerão outras 20 unidades até o 
final de 2020", altura em que deverá 
ficar concluído, uma vez que o SAA-
RAM encontra-se em fase adiantada 
de desenvolvimento. 

Já o SDIRAM "destina-se à detec-
ção automática, georreferenciação e 
análise da evolução das frentes de 
fogo, em tempo real, de incêndios 
florestais", encontrando-se numa 
fase inicial de desenvolvimento", 
mas já tem sido útil na sua zona de 
influência/varrimento. "A data ac-
tual o SDIRAM conta com um pro-
tótipo devidamente testado e valida-
do", assegura. 

O protótipo, um robot autónomo 
alimentado com energia alternativa, 
possui a capacidade de detecção au-
tomática de fogos florestais com 2 
m2 a 5 km de distância e de fontes de 
calor em qualquer período do dia 
através de uma câmara termográfica 
de alta resolução, de detecção de 
fumo a 10 lan de distância através de 
câmara óptica, incluindo a de geor-
referenciação de eventos com recur-
so a uma base digital de terreno des-
envolvida para este efeito específico, 
bem como a respectiva geração de 
alarmes. 

"O protótipo, já em funcionamen-
to, encontra-se posicionado nas zo-
nas altas do Funchal, prevendo-se a 
instalação do sistema-piloto com 
um total de, no máximo, 6 dispositi-
vos similares, que serão instalados 
durante 2019 em parte das verten-
tes viradas a sul da zona oeste da 
ilha da Madeira, para vigilância das 
respectivas áreas florestais", escla-
rece, plano que havia sido apresen-
tado e testado in loco, com fogo real, 

PORTAL PARA TODOS 

■ Esta é uma tarefa nada fácil e que 
tem exigido muitas horas de traba-
lho de várias pessoas envolvidas no 
projecto. Neste sistema de alerta, 
que receberá informação de dois 
subsistemas (um que estuda toda a 
informação sobre água e geologia e 
outro com informação sobre incên-
dios haverá um 'ponto de encontro', 
uma plataforma online onde ficará 
registado toda a informação possí-
veL A novidade é que sera acessível 
ao público. 
O projecto é cofinanciado pela 
União Europeia em 75%, pagando 
assim o Fundo de Coesão 567.750 
euros dos 757 mil euros do custo to-
tal. Os restantes 25% (189.250 euros) 
são custeados pelo Orçamento Re-
gional, pelo que dado o investimen-
to assinalável é perfeitamente acei-
tável que haja informação disponí-
vel para dar conta dos resultados. . 
Conforme explica Pimenta de 
França, "o Sistema de Monitoriza-
ção e de Alerta de Riscos Naturais 
da RAM agrega o SAARAM e o  

e presença do Governo Regional, há 
cerca de três meses. 

Refira-se ainda que o protótipo 
recebe dados da rede de monitori-
zação meteorológica do Laborató-
rio Regional de Engenharia Civil 
para análise do risco da ocorrência 
de incêndios florestais e da evolu-
ção das frentes de fogo em função 
temperatura, humidade relativa, 
velocidade e direcção do vento nas 
zonas de ignição, por isso nada me-

 

SDIRAM através de uma platafor-
ma informática desenvolvida pelos 
serviços.técnicos do Laboratório 
Regional de Engenharia Civil", as-
segurando que "os registos, as in-
formações e os níveis de alerta de 
qualquer um dos subsistemas re-
sultam das análises numéricas sus-
tentadas por um modelo geodésico 
especialmente concebido pelo La-
boratório Regional de Engenharia 
Civil. Os registos, as informações 
relativas à quantificação qualitati-
va dos níveis de risco meteorológi-
co, hidráulico, geológico e de in-
cêndio florestal e os níveis de aler-
ta correspondentes, de fácil leitura 
e interpretação, são apresentados 
sob a forma gráfica através de uma 
plataforma digital também elabo-
rada pelo Laboratório Regional de 
Engenharia Civil", modelo este 
que ainda não está disponível para 
opúblico. 
Na prática, salienta o responsável 
do LREC, "parte dessa informação 
estará disponível para consulta pú-

  

lhor do que esta época do ano para 
testar a sua verdadeira eficácia e 
utilidade. "O sistema de controlo 
do protótipo foi desenvolvido e pa-
rametrizado pelo fabricante. Inte-
gra os dados recebidos, designada-
mente as imagens e os sinais de 
alarme dos eventos devidamente 
coordenados, constitui bases com 
o histórico de imagens e de ocor-
rências, produz alertas e relató-
rios", conclui. 

blica em tempo real", sendo certo 
que "a referida plataforma será in-
teiramente disponibilizada às enti-
dades com responsabilidades em 
matéria de segurança pública, desi-
gnadamente ao Servir Regional de 
Protecção Civil, a entidade compe-
tente para a tomada de decisão no 
que se refere ao desencadeamento 
das acções necessárias à garantia da 
segurança de pessoas e de bens em 
caso de risco relevante". 
Pimenta de França acrescenta que 
"o funcionamento do Sistema im-
põe obrigações a diversas entidades 
regionais ao nível da permuta de da-
dos para tratamento estatístico e 
modelação numérica, da manuten-
ção, conservação e monitorização 
de infraestruturas hidráulicas e da 
rede hidrológica regional, da com-
patibilização de planos de seguran-
ça e de ordenamento do território, 
da formação, divulgação e imple-
mentação de acções concretas com 
vista à segurança de pessoas e de 
bens", adverte. 


