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MOTIVAÇÃO
Na cidade de São Paulo, quando há chuvas fortes, 
normalmente ocorrem enchentes. Elas acarretam em 
elevados danos materiais, proliferação de doenças, atrasos 
e estresse. Muitas dessas consequências poderiam ser 
evitadas se as pessoas soubessem previamente onde as 
enchentes estão ocorrendo ou quando e onde vão ocorrer. 
Porém, não há um local centralizado com essas 
informações, fazendo com que a população saiba apenas 
através de portais de notícia e compartilhamentos.

ARQUITETURA

OBJETIVO
Desenvolver um sistema escalável com infraestrutura em 
nuvem utilizando como tema a detecção e monitoramento 
de enchentes em cidades, tendo como foco a cidade de São 
Paulo. Esse sistema deverá permitir que informações sobre 
enchentes sejam disponibilizadas ao público e às 
autoridades em tempo real e deverá conter uma página que 
disponibiliza todos os dados historicamente obtidos.

O usuário começa a interagir com a plataforma através de um 
bot no Telegram. Utilizando o bot, é possível reportar um novo 
foco de enchente ao realizar três etapas: compartilhar a 
localização, enviar uma foto da enchente e indicar qual o nível 
de gravidade da mesma, segundo uma imagem de referência. 
Esses dados são armazenados temporariamente no Firestore e, 
depois de as fotos enviadas forem confirmadas como enchente 
pela rede neural de classificação de imagens, são transferidos 
para o Big Query. Os dados de enchentes atuais podem ser 
consultados pelo bot, na forma de imagens de mapas da 
região desejada. Os dados históricos de enchentes podem ser 
visualizados em um dashboard que pode ser aberto em 
qualquer browser. Esse dashboard contém um mapa interativo 
com os focos de enchente no dia, com o nível de gravidade, e 
gráficos mostrando as enchentes durante períodos diferentes, 
com a possibilidade de aplicar filtros para a visualização.

CONCLUSÃO
A forma de interação com o usuário e a arquitetura na 
nuvem utilizada no projeto foram validadas e podem ser 
utilizadas como base para outros projetos.

CONTINUIDADE
É possível tornar o sistema mais completo e confiável 
acrescentando funcionalidades como predição de ocorrência 
de enchentes com base nos dados obtidos e alertas de 
enchentes para os usuários. A arquitetura foi pensada para 
que seja fácil de acrescentar novas funcionalidades.


