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Resumo 

 

O monitoramento de áreas de risco é uma atividade em expansão no Brasil, 

especialmente após os desastres ocorridos nas Serras Fluminenses em 2011, sendo 

que o Governo Federal tem viabilizado recursos financeiros para criação de centros 

de monitoramento e controle e também na criação de uma grande rede 

observacional para coleta de dados ambientais. Para garantir a eficiência dessa 

grande rede observacional, faz-se necessário o desenvolvimento de uma ferramenta 

de gestão que disponibilize, em tempo real, aos gestores públicos, informações 

confiáveis e de forma contínua. Para tanto, elaborou-se uma proposta para utilização 

de sistema que permitisse a gestão dos incidentes e problemas que causem 

indisponibilidades de fornecimento de dados pelos sítios dos radares 

meteorológicos. Por meio da metodologia de Design Thinking foi possível identificar 

relações entre necessidades dos usuários e inovação para Centro de Monitoramento 

e Alertas de Desastre Naturais (CEMADEN). Com os resultados obtidos durante a 

pesquisa foi possível propor e customizar uma solução de gestão de problemas 

técnicos que atende de forma satisfatória as necessidades do Centro de 

Monitoramento.  
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Abstract  

 

The monitoring of risk areas is an expanding activity in Brazil, especially after 

the disasters that occurred in the Fluminense Mountains in 2011, the Federal 

Government has made financial resources available for the creation of monitoring 

and control centers and also for the creation of a large network for collect 

environmental data. To ensure the efficiency of this large observational network, it is 

necessary to develop a management tool that, in real time, provides public managers 

with reliable and continuous information. 

A proposal was made for the use of a system that would allow the management of 

incidents and problems that cause unavailability of data supply by meteorological 

radar sites. Through of Design Thinking methodology it was possible to identify 

relationships between user needs and innovation for the National Center for 

Monitoring and Early Warning of Natural Disasters (CEMADEN). With the results 

obtained during the research it was possible to propose and customize a technical 

problem management solution that satisfies the needs of the Monitoring Center. 
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1 Introdução 

 

O tema desastres naturais vem se tornando cada vez mais frequente em 

nosso cotidiano, independentemente se moramos ou não em áreas classificadas 

como de risco pelos órgãos governamentais. 

No Brasil, os principais fenômenos relacionados a desastres naturais são 

derivados da dinâmica externa da Terra, tais como inundações e enchentes, 

escorregamento de solo e/ou rochas e tempestades, Estes fenômenos ocorrem 

normalmente associados a eventos pluviométricos intensos e prolongados 

(Tominaga et al 2009). 

No Estado de São Paulo, os principais processos causadores de desastres 

naturais estão ligados a fenômenos hidrometeorológicos que causam 

escorregamentos de encostas, inundações, erosão acelerada e temporais. O 

crescente impacto desses tipos de fenômenos naturais relaciona-se, na sua maioria, 

a um conjunto de fatores decorrentes do modelo de desenvolvimento 

socioeconômico adotado, tais como deficiência no planejamento da ocupação 

territorial, deficiência na implementação de políticas públicas habitacionais 

populares, deficiência na implementação e aplicação de normas e instrumentos 

regulamentadores, além de estrutura institucional centralizada, deficiente e pouco 

integrada na gestão de riscos e da falta de informação da população para avaliar 

suas vulnerabilidades (BROLLO & FERREIRA, 2009; FERREIRA, 2012).  

O evento ocorrido em São Luiz do Paraitinga - SP em 1º de janeiro de 2010, 

quando o rio Paraitinga transbordou, ocasionando alagamento de toda a região 

central da cidade, perdas materiais e deixando parte da população desabrigada e 

sem os serviços de água e luz (Figuras 1 e 2). 
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Figura 1 – Inundação da cidade de São Luiz o Paraitinga - Igreja Matriz parcialmente destruída 

 

Fonte: Site da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo  

 

Figura 2 – Inundação da cidade de São Luiz o Paraitinga – Ruas repletas de entulhos. 

 

Fonte: Site Revista Época 

 

No Rio de Janeiro em 11 de janeiro de 2011, chuvas fortes atingiram a região 

serrana, causando enxurradas e vários pontos de deslizamentos de terra que 

causaram a morte de mais de novecentas pessoas. Os municípios mais afetados 

nesses eventos foram Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis (Figura 3). 

 

https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=315231
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Figura 3 – Desastre Natural – Deslizamento de terra na cidade de Nova Friburgo-RJ. 

 

Fonte: Site de noticias G1 

 

Como os desastres naturais no Brasil, em sua maioria, são deflagrados por 

eventos de chuvas intensas, o monitoramento pluviométrico é de suma importância 

para tomadas de ações preventivas que possam reduzir o número de vítimas fatais e 

prejuízos materiais em todo o país. 

Recentemente, esse monitoramento pluviométrico é realizado de uma rede 

observacional, que permite monitorar um evento e descrever a sua evolução 

temporal e distribuição espacial, permitindo, assim, identificar condições que possam 

levar a uma de situação de catástrofe.  

Essa rede de observacional é composta basicamente por Radares 

Meteorológicos e de diferentes tipos de Plataformas de Coleta de Dados (PCDs). 

Os radares meteorológicos são dispositivos fundamentais para o 

monitoramento e também para a previsão de chuva em curto prazo de tempo 
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(nowcasting), por meio de imagens captadas por eles, é possível verificar a 

quantidade de água precipitável para uma determinada região, proporcionando um 

ganho significativo na detecção e antecipação de tempestades. 

Devido à complexidade e robustez de um site de radar, é imprescindível que se 

faça um controle rígido dos eventos e incidentes que ocorrem nesses equipamentos, 

pois somente dessa maneira poderemos reduzir a indisponibilidade operacional de 

forma a proporcionar maior estabilidade da rede de radares reduzindo ao máximo o 

tempo de indisponibilidade do sistema. 

Atualmente, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres 

Naturais – CEMADEN - possui nove radares meteorológicos instalados no Brasil e 

distribuídos, Tabela1. 

 

 Tabela 1 – Lista de Radares Instalados nas localidades 

Cidade UF 

Maceió AL 

Salvador BA 

Santa Tereza ES 

São Francisco MG 

Três Marias MG 

Almenara MG 

Jaraguari MS 

Petrolina PE 

Natal RN 

Fonte: arquivos Cemaden 

 

O projeto de implantação de rede de radares meteorológicos pelo centro de 

monitoramento foi iniciado em 2012 e teve como objetivo a aquisição e instalação de 

nove radares meteorológicos banda S (frequência de trabalho entre 2,7 a 2,9 GHz), 

doppler (tipo de radar que mede a mudança na frequência do sinal de retorno para 

determinar se alvos estão se movendo em direção a estação de radar ou se 

afastando, com dupla polarização que transmitem ondas eletromagnéticas 

simultâneas nos planos horizontal e vertical. 
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Esses radares produzem informações que auxiliam na emissão de alertas às 

comunidades sobre possíveis desastres associados à chuva. 

Esta pesquisa tem como objetivo geral identificar e apresentar propostas de 

melhorias no processo de gerenciamento de eventos e incidentes relacionados aos 

sítios de radares meteorológicos de responsabilidade do Centro Nacional de 

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais – CEMADEN 

 

2 Objetivos Específicos 

 

 Conhecer o estado atual, estado da arte no que se refere à gestão dos 

incidentes e eventos que causem indisponibilidades de fornecimento de 

dados pelos sítios dos radares meteorológicos; 

 Melhorar a qualidade dos serviços prestados atualmente, de forma a reduzir 

os tempos de indisponibilidade dos dados; 

 Criar um canal único de comunicação com os usuários; 

 Criar uma base de conhecimento de incidentes e eventos ocorridos nos sítios 

dos radares a partir do registro desses eventos em um banco de dados, de 

modo que possibilite a consulta posterior; 

 Identificar as tarefas a serem executadas e seus respectivos responsáveis; 

 Permitir uma visão sistêmica e mais ampla do acesso às informações e 

compartilhamento eficiente dos dados. 

 

3 Contribuição do Trabalho  

 

Espera-se obter uma solução que possa aumentar a eficácia dos processos de 

gestão de incidentes e eventos relacionados aos sítios dos radares meteorológicos, 

por meio da utilização de um novo modelo de gestão que permita atender às 

necessidades da organização e de seus usuários. 

  Para essa contribuição, são identificadas na literatura quais são as práticas 

relevantes do Pensamento Crítico e Criativo (Design Thinking) que poderiam ser 

incorporadas ao processo de inovação para obtenção da melhor solução possível.  
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4 Organização da Dissertação 

 

 Esta dissertação está organizada da seguinte forma: a primeira parte trata da 

introdução sobre a dissertação, apresentando de forma sucinta os eventos 

relacionados aos desastres naturais no Brasil e a importância das informações 

meteorológicas chegarem à sociedade de forma rápida e correta,do objetivo da 

pesquisa, da sua contribuição, da justificativa/relevância, e da sua organização 

estrutural. Em seguida, aborda-se o contexto onde a pesquisa se insere e a 

realidade investigada. Passa-se, então, à descrição do diagnóstico da situação-

problema de modo a identificar oportunidades de melhoria na maneira que se faz 

presente. Dando sequência, apresenta-se o plano de desenvolvimento adotado para 

esta pesquisa, abrindo-se à análise e proposta de intervenção a serem adotadas, 

por meio da discussão acerca da alternativa proposta como objetivo desta pesquisa. 

Por fim, as primeiras conclusões da pesquisa aparecem nas considerações, 

seguidas das referências e dos anexos e apêndices utilizados. 

 

5 O contexto e a realidade investigada 

 

O Centro Nacional de Monitoramento e Desastres Naturais – CEMADEN, foi 

criado em julho de 2011, pelo Decreto Presidencial nº 7.513 e está vinculado ao 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), tendo como 

principal objetivo realizar o monitoramento e emitir alertas de desastres naturais que 

auxiliem a salvaguardar vidas e diminuir a vulnerabilidade social, ambiental e 

econômica decorrente desses eventos.  

O Cemaden tem como missão realizar o monitoramento das ameaças naturais 

em áreas de riscos em municípios brasileiros suscetíveis à ocorrência de desastres 

naturais, além de realizar pesquisas e inovações tecnológicas que possam contribuir 

para a melhoria de seu sistema de alerta antecipado, com o objetivo final de reduzir 

o número de vítimas fatais e prejuízos materiais em todo o país. 

Para garantir que a missão dessa unidade de pesquisa seja cumprida em sua 

totalidade, faz–se necessária a gestão correta dos incidentes e eventos relativos aos 

sítios de radares meteorológicos de responsabilidade dessa instituição.  
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6 Diagnóstico da situação atual - Problemas e/ou oportunidade  

 

Atualmente, o Cemaden não dispõe de um sistema de gestão de problemas 

técnicos eficiente, que forneça informações precisas para tomada de decisão.  

Podemos desatacar, ainda, como ponto de atenção, a falta de automatismo no 

atual processo, padronização das atividades e centralização das informações. O que 

acaba por gerar perda de controle das atividades e consequentemente o aumento 

no tempo de para a resolução de problemas. 

Para melhoria desse processo de gestão, é necessária a realização de um 

estudo para definir a melhor solução a ser adotada.  

 

6.1 Rede observacional 

 

A Rede observacional do Cemaden é fornada por equipamentos instalados em 

diversas localidades do Brasil e que tem como função realizar a coleta de dados 

ambientais. 

Após aquisição, os dados são transmitidos via rede de celular para os 

servidores de rede do Cemaden em São José dos Campos – SP, onde são 

processados, analisados e disponibilizados para a sociedade através de um 

aplicativo denominado de Mapa Interativo, acessível pelo website do Cemaden 

(www.cemaden.gov.br/mapainterativo). 

Essa rede observacional foi criada de forma a ampliar e complementar a rede 

de monitoramento já existente no Brasil, garantindo assim maior área de cobertura 

no território nacional. 

A rede foi planejada e instalada de modo a fornecer de dados ambientais para 

auxiliar os técnicos que fazem o monitoramento das áreas de risco dos municípios 

brasileiros, no processo de tomada de decisão para emissão de alertas de 

inundações, enxurradas e deslizamentos de terra. 

Sem esta rede, o diagnóstico e a previsão de um desastre potencial ficam 

comprometidos e, consequentemente, a confiabilidade do alerta emitido é de baixa 

confiabilidade.  

http://www.cemaden.gov.br/mapainterativo
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Essa rede é formada por mais de 4.000 (quatro mil) equipamentos entre eles: 

Pluviômetros Automáticos, Sensores geotécnicos, Estações agrometeorologias, 

radares meteorológicos, etc. 

 

6.1.1 Pluviômetros Automáticos: 

 

  São cerca de 3.500 Plataformas de Coletas de Dados (PCD) instaladas em 

áreas de risco de desastres naturais e que têm como objetivo coletar dados 

pluviométricos. Os dados coletados são enviados via celular para o CEMADEN, na 

forma de arquivo de texto, onde são tratados e disponibilizados para a sociedade 

(Figura 4). 

Essas Plataformas de Coleta de Dados é um instrumento utilizado para 

coletar e medir as chuvas. A quantidade de água captada é mostrada em milímetros 

(mm). Uma chuva de 1 mm por minuto, é equivalente a 1 litro (l) de água por minuto 

em uma área de 1 metro quadrado (m²).  

 

Figura 4 – Pluviômetro Automático- Detalhamento dos componentes do equipamento 

 

Fonte: arquivos Cemaden 

 

http://www.cemaden.gov.br/?p=677&preview=true&preview_id=677&preview_nonce=a784354de5


 

Centro Universitário Teresa D'Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional 

  

 

9 
 

6.1.2 Sensores geotécnicos: 

 

As Estações Totais Robotizadas (ETRs) têm alcance de cobertura de até 2,5 

km, com um horizonte de 360º a partir do ponto central. 

Visando ampliar e complementar os dados obtidos pelas ETRs, também será 

instalado, na segunda etapa, um conjunto de equipamentos de monitoramento 

geotécnico composto por pluviômetros automáticos e sensores de umidade de solo, 

para que sejam coletados os dados sobre a quantidade de chuva acumulada e o 

conteúdo de água no solo. 

Esses dados ajudarão na compreensão da dinâmica de movimentação das 

encostas (mecanismos de ruptura), bem como a quantidade de chuva acumulada e 

o conteúdo de umidade do solo necessário para a deflagração dos deslizamentos 

em cada localidade. Com base nesses estudos, pretende-se obter informações que 

possibilitem produzir e emitir alertas antecipados de deslizamentos com maior 

confiabilidade. A composição do sistema pode ser vista nas Figuras 5 e 6.  

Os prismas de reflexão são instalados em diversos pontos da encosta, 

permitindo identificar variações topográficas pontuais e de pequena magnitude nos 

terrenos adjacentes (deslocamentos).  

Os prismas de referência servirão para garantir a precisão do posicionamento 

das Estações Totais e para que eventuais movimentações nos locais de implantação 

das Estações Totais possam ser corrigidas. 

Os prismas de reflexão e de referência são mostrados na Figura 7. 

 

Figura 5 – Detalhamento dos itens que compõem o Sistema de Monitoramento Geotécnico 

 

Fonte: arquivos Cemaden 
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Figura 6 – Monitoramento Geotécnico – Detalhamento da disposição de seus componentes 

 

Fonte: arquivos Cemaden 

 

 

 

Figura 7 – Detalhamento dos prismas de reflexão e de referencia.  

 

                     

                                  Prisma de Reflexão                Prisma de referência 

Fonte arquivos Cemaden 
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Figura 8 – Estação Total Robotizada com detalhamento do painel de controle local. 

 

Fonte arquivos Cemaden 

 

6.1.3 Estações Agrometeorologias 

 

Instalação de plataformas de coleta de dados agrometeorológicos e de 

umidade do solo (PCDAgro e PCDAqua), o projeto busca implantar uma rede de 

coleta automática de dados voltada para o monitoramento agrometeorológico, 

essenciais para uso em modelagem de frustração de safras de culturas de 

subsistência na região semiárida brasileira (Figuras 9 e 10). 

Essas estações possuem os seguintes sensores: 

 Pluviômetro (utilizado para coletar e medir as chuvas);  

 Umidade do solo (4 níveis: 10, 20, 30 e 40cm); 

 Temperatura do solo (4 níveis: 10, 20, 30 e 40cm); 

 Anemômetro (velocidade e direção do vento); 

 Termo-higrômetro (umidade e temperatura do ar); 

 Piranômetro (radiação solar); 

 Saldo radiômetro (radiação solar); 
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Figura 9 – Estações Agrometeorologias – Visão geral do equipamento montando em campo. 

 

Fonte: arquivos Cemaden 

 

Figura 10 – Sensor de Umidade de Solo detalhe do sensor antes da instalação no solo 

 

Fonte: arquivos Cemaden 

 

6.1.4 Estações Hidrológicas 

 

As estações hidrológicas têm a finalidade de realizar a medida, o 

armazenamento e a transmissão de dados hidrológicos. Essas estações, além de 

possuírem um pluviômetro para coletar dados de precipitação, são equipadas, ainda, 

com um sensor de nível tipo radar e com uma webcam integrada ao datalogger, de 
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maneira a permitir registros fotográficos em tempo real da situação do rio (Figuras 11 

e 12). 

 

Figura 11 – Estação Hidrológica com detalhamento dos componentes do equipamento 

 

Fonte: arquivos Cemaden 

 

Figura 12 – Estação Hidrológica Instalada em campo. 

 

Fonte: arquivos Cemaden 
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6.1.5 Radares 

 

A palavra RADAR é um acrônimo para Radio Detection And Ranging (Rádio 

Detecção e Localização). 

Radares são dispositivos que permitem detectar objetos a longas distâncias. 

Um radar meteorológico consiste basicamente de quatro componentes principais: 

um transmissor para gerar o sinal de alta frequência, uma antena para enviar o sinal 

e receber o eco de volta do alvo, um receptor para detectar e amplificar o sinal, e 

algum tipo de sistema de exibição para permitir que se veja o que o radar detectou 

(RINEHART, 2004). 

6.1.5.1 Radares do Cemaden 

 

Os radares meteorológicos adquiridos pelo CEMADEN são da empresa alemã 

Selex-ES, por meio de um processo licitatório no ano de 2012.  

Os radares adquiridos são do tipo do tipo METEOR 1600s, com transmissor 

Klystron, S-band (frequência sintonizável de 2,7 a 2,9 GHz) de dupla polarização 

(Figura 13). 

Figura 13 – Imagem do Sítio de Natal – RS, destaque para torre metálica e Radome  

 

Fonte: arquivos Cemaden 
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6.1.5.2 Configuração dos sítios de radares 

 

Os sítios dos radares são formados por uma robusta estrutura de que visa 

garantir o perfeito funcionamento do equipamento mesmo em condições extremas 

de operação, tais como, problemas no fornecimento de energia elétrica por parte da 

concessionária de energia, falha do sistema de ar condicionado, entre outros. 

Os sítios de radares meteorológicos do Centro de Monitoramento está dividido 

em 5 (cinco) subsistemas de operação: : 

 Subsistema Eletrônico – Parte constituída por servidores de redes, 

computadores, válvula de geração de micro-ondas, etc.; 

 Subsistema Elétrico – Parte constituída por quadros de distribuição de 

energia, transformadores, geradores, chaves estáticas, nobreak, bancos de 

baterias, etc.; 

 Subsistema de ar condicionado – Parte constituída por aparelhos de ar 

condicionados e dutos de distribuição de ar; 

 Subsistema de Infraestrutura civil – Parte constituída pela casa de alvenaria, 

arruamentos, cercas, estrutura metálica, etc.; 

 Subsistema de Comunicações – Parte constituída basicamente pelo link de 

comunicação. 

Para garantir o perfeito funcionamento do equipamento radar, é necessário que 

todos esses subsistemas estejam em pleno funcionamento. 

 

7 O Design e a Pesquisa 

 

O designer “enxerga” como um problema tudo aquilo que prejudica ou impede a 

experiência (emocional, cognitiva, estética) e o bem-estar na vida das pessoas 

(considerando todos os aspectos da vida, como trabalho, lazer, relacionamentos, 

cultura, etc.). Isso faz com que a principal tarefa seja identificar problemas e gerar 

soluções (VIANNA et al. 2012, p. 13). 

De acordo com o International Council of Societies of Industrial Design 

(ICSID), “design é uma atividade criativa cuja finalidade é estabelecer as qualidades 
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multifacetadas de objetos, processos, serviços e seus sistemas, compreendendo 

todo seu ciclo de vida” (KALACHE e SANTOS, 2014). 

Para melhor atender às necessidades dos usuários, a aplicação do design 

thinking é muito importante, pois coloca o ser humano no centro da solução, 

permitindo aliar os desejos e anseios dos usuários com as facilidades tecnológicas e 

resultando, assim, em uma solução tecnológica e inovadora. 

 

8 Plano de Desenvolvimento do Projeto 

 

No presente item, são apresentados os tópicos que serão abordados na 

elaboração do plano de desenvolvimento da pesquisa: 

 Levantamento do estado da arte, para identificar como o processo atual está 

organizado, identificando os mecanismos de trabalhos e o fluxo de 

informações; 

 Identificar os requisitos, atividades e perfis dos profissionais envolvidos no 

processo de monitoramento da rede de radares meteorológicos; 

 Estudar o sobre as formas de apoio do Design Thinking para o 

desenvolvimento do projeto e utilizar como elemento norteador o Guia do 

Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK) sexta edição, 

editado pelo Project Management Institute (PMI); 

 Levantamento, atualização e realização de análise de bibliografia 

especializada, referente ao tema de pesquisa, utilizando para isso os 

recursos existentes na Biblioteca do UniFATEA,  internet e fontes pessoais. 

O desenvolvimento do presente trabalho para a melhoria no processo gestão 

dos incidentes e problemas relacionados aos sítios dos radares meteorológicos do 

Cemaden deve ocorrer por meio de uma abordagem do processo proposto pelo 

Design Thinking e utilizando as recomendações do PMBOK (Project Management 

Body of Knowledge) e da Metodologia de Gerenciamento de Projetos do SISP 

(Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação) do Governo 

Federal. 

Projeto é um instrumento fundamental para qualquer atividade de mudança e 

geração de produtos e serviços. Eles podem envolver desde uma única pessoa a 
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milhares de pessoas organizadas em equipes e ter a duração de alguns dias ou 

vários anos (DINSMORE e CAVALIERI, 2003). 

Para Cleland et al. (1997), projeto é uma combinação de recursos 

organizacionais, colocados juntos para criarem ou desenvolverem algo que não 

existia previamente, de modo a prover um aperfeiçoamento da capacidade de 

desempenho no planejamento e na realização de estratégias organizacionais. 

Segundo o guia PMBOK (Guia do conhecimento em Gerenciamento de 

Projetos), projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, 

serviço ou resultado exclusivo. 

O PMBOK é um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos da PMI 

– Instituto de Gerenciamento de Projetos (Project Management Institute) uma 

associação mundial sem fins lucrativos com mais 500 mil associados. 

No Brasil, o guia PMBOK está disponível em sua sexta edição e, segundo o 

PMI, está mais alinhado com a norma ISO 21500 (Orientações Sobre 

Gerenciamento de Projetos - Diretrizes Para o Sucesso). 

No desenvolvimento desse projeto, vamos abordar como metodologia de 

desenvolvimento a utilização da ferramenta design thinking, pois propicia uma visão 

multidisciplinar e colaborativa de todos os envolvidos no processo. 

Neste trabalho, o PMBOK serve como um elemento direcionador para o 

desenvolvimento do projeto, visto que o mesmo pode ser aplicado a qualquer tipo de 

projeto, independentemente de seu escopo, dimensão, prazo e orçamento. 

Segundo Vianna et al. (2012), Design Thinking  é uma abordagem focada no ser 

humano que vê na multidisciplinaridade, colaboração e tangibilização de 

pensamentos e processos, caminhos que levam a soluções inovadoras para 

negócios. 

Não se pode solucionar problemas com o mesmo tipo de pensamento que 

os criou: abduzir e desafiar as normas empresariais e a base do Design 

Thinking. E pensando de maneira abdutiva que o designer constantemente 

desafia seus padrões, fazendo e desfazendo conjecturas, e transformando-

as em oportunidades para a inovação. E essa habilidade, de se 

desvencilhar do pensamento lógico cartesiano, que faz com que o designer 

se mantenha “fora da caixa”. (Vinna et al, 2012) 
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Segundo VIANNA et al. (2012), em seu livro Design Thinking - Inovação em 

negócios, são três as etapas abordadas durante o processo de aplicação do design 

thinking: 

 Fase de Imersão; 

 Fase de Ideação; 

 Fase de Prototipagem. 

Essas fases estão representadas na Figura 14. 

 

Figura 14 – Esquemático representativo das etapas do processo de Design Thinking 

 

Fonte: Vianna et al. (2012) 

 

Cabe observar, portanto, que as etapas do Design Thinking aqui abordadas, 

apesar de serem apresentadas linearmente, possuem uma natureza bastante 

versátil e não linear. Ou seja, tais fases podem ser moldadas e configuradas de 

modo que se adequem à natureza do projeto e do problema em questão. (VIANNA 

et al. 2012, p. 18). 

Para cada uma das três etapas, são utilizadas diferentes técnicas e 

ferramentas de suporte que podem ser aplicadas para obtenção da solução do 

problema. 
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8.1  Fase de Imersão 

 

Para o desenvolvimento desse projeto, devemos considerar na fase de 

imersão, um contato direto com a realidade dos usuários para entender melhor as 

suas reais necessidades e dificuldades. 

Segundo VIANNA et al. 2012, a fase da imersão pode ser dividida em duas 

etapas: Preliminar e em Profundidade. A primeira tem como objetivo o 

reenquadramento e o entendimento inicial do problema, enquanto a segunda 

destina-se a identificação de necessidades e oportunidades que irão nortear a 

geração de soluções na fase seguinte do projeto, a de Ideação.  

  Na fase da imersão preliminar, buscamos informações que nos permitam 

levantar as áreas que devem exploradas, conhecer os perfis dos usuários, identificar 

os usuários-chave, levantamento dos requisitos, levantamento da situação atual e 

delimitar o escopo do projeto. 

Como base para inicio dos trabalhos, podemos utilizar as ferramentas tais 

como: reenquadramentos, pesquisa exploratória, pesquisa desk, entrevistas com 

usuários, cadernos de sensibilização, sessões generativas, um dia na vida, sombra 

entre outras. 

Vamos ainda identificar nessa etapa se já existe uma solução em 

funcionamento hoje na instituição e, caso exista, devemos efetuar uma levantamento 

da situação atual, pois, desta forma, será possível identificar se o trabalho será 

realizado a partir de uma ferramenta existentes ou se será necessário desconsiderar 

a solução existente e iniciarmos o desenvolvimento desde o inicio. 

Na imersão em profundidade a ideia é identificar componentes externos e 

mapear seus padrões e necessidades latentes. Esta pesquisa consiste em 

empreender-se tempo conhecendo o contexto de vida dos atores e do tema 

trabalhado (VIANNA, et al. 2012). 

Na fase da imersão em Profundidade utilizamos os apontamos levantados na 

fase anterior para elaboração detalhada do plano de pesquisa, coleta de lista de 

necessidades e ações. 

Nessa fase, efetuaremos um levantamento dos processos envolvidos e de 

seus respectivos mapeamentos fluxos de atividades, relações e interações entre as 

áreas envolvidas.   
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Após o levantamento dos dados, passamos para de análise síntese, onde 

teremos com desafio organizar os insights para obter padrões que ajudem no 

entendimento do problema. 

Nesta etapa, podemos utilizar ferramentas tais como cartão de insights, 

diagrama de afinidades, mapa de empatia, mapa mental, mapa conceitual, critérios 

norteadores, personas, jornada do usuário, blueprint, entre outros.  

A aplicação de uma ou mais ferramentas permite uma visão mais clara da 

dimensão do problema a ser solucionado. 

 

8.2 Fase de Ideação 

 

Essa fase tem como intuito gerar ideias inovadoras para o tema do projeto e, 

para isso, utilizam-se as ferramentas de síntese criadas na fase de análise para 

estimular a criatividade e gerar soluções que estejam de acordo com o contexto do 

assunto trabalhado. (VIANNA, et al. 2012). 

Segundo o material online Design Thinking Toolkit para Governo, o objetivo 

da fase de Ideação é gerar ideias inovadoras que solucionem um problema. Para 

isso, é fundamental que o que se pretende resolver já tenha sido definido na fase 

anterior e devidamente compreendido pela equipe. 

Na etapa de ideação, temos como desafio gerar ideias para o tema do projeto 

e, para isso, utilizam-se as ferramentas de síntese para estimular a criatividade e 

gerar soluções que atendam às nossas demandas. 

Podemos utilizar, nessa fase, ferramentas tais como Benchmarking 

e Brainstorming, workshop de cocriação, cardápio de ideais, matriz de 

posicionamento, entre outras. 

 

8.3 Fase de Prototipação 

 

A Prototipação tem como função auxiliar a validação das ideias geradas e, 

apesar de ser apresentada como uma das últimas fases do processo de Design 

Thinking, pode ocorrer ao longo do projeto em paralelo com a Imersão e a Ideação 

(VIANNA, et al. 2012). 
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O protótipo é a transformação a de uma ideia em algo palpável, que nos 

permitir avaliar, de forma mais concreta, se os resultados esperados serão 

alcançados.  

Com a utilização dos protótipos, podemos reduzir as incertezas do projeto e 

aumentar a taxa de assertividade da solução, pois, nesse momento, estaremos 

corrigindo eventuais erros e acertamos desvios não previstos nas etapas inicias. 

Para tanto, devemos iniciar os testes o mais cedo possível, para maior aprendizado. 

Os resultados são analisados e o ciclo pode se repetir inúmeras vezes, até 

que a equipe de projeto chegue a uma solução final em consonância com as 

necessidades do usuário e interessante para o negócio da empresa contratante. 

Portanto, quanto mais testes e mais cedo se inicia o processo, maior o aprendizado 

e as chances de sucesso da solução final. (VIANNA, et al. 2012), Figura (15). 

 

Figura 15 – Ciclo do Processo de Prototipação 

 

 

Fonte: Vianna et al. (2012) 

 

9 Análise e proposta de intervenção/recomendação 

 

Para direcionar as atividades desse trabalho e garantir que resultado final 

esperado seja alcançado, foi utilizado o processo de Design Thinking com aplicação 

de suas três etapas: imersão, ideação e prototipação.  

Como a pesquisa é realizada em um órgão do governo federal, tomamos com 

referencial de apoio o material online Design Thinking Toolkit para Governo, lançado 

pelo Laboratório de Inovação do Tribunal de Contas da União (TCU) para disseminar 

os princípios e ferramentas do design, de modo a serem aplicados em toda a 
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Administração Pública como instrumento de empoderamento das instituições no uso 

de Design Thinking. A iniciativa é um estímulo à construção de soluções “fora da 

caixa”, na busca de inovação e melhoria na prestação dos serviços públicos. 

(TCU,2017). 

A seguir são retratados os principais resultados do estudo de caso de acordo 

com as fases seguidas da metodologia do Design Thinking.  

 

9.1 Imersão 

 

9.1.1 Situação atual 

 

A análise da situação atual tem como objetivo avaliar os recursos atuais 

disponíveis para a gestão da rede de radares meteorológicos. Os resultados desse 

trabalho servirão de base para a identificação de ações futuras. 

Durante a fase de imersão da pesquisa, foi identificada a existência de 

sistema de monitoramento, que tinha como função monitorar os estados 

operacionais dos radares e de outro sistema que permita a abertura de ordens de 

serviços (O.S). 

Ordem de serviço é o Instrumento pelo qual se formaliza a necessidade de 

execução de serviços para um determinado local ou equipamento,  

 

9.1.2 Imersão Preliminar 

 

A Imersão Preliminar tem como finalidade definir o escopo do projeto e suas 

fronteiras, além de identificar os perfis de usuários e outros atores-chave 

que deverão ser abordados. Nesta fase, é possível também levantar as 

áreas de interesse a serem exploradas de forma a fornecer insumos para a 

elaboração dos temas que serão investigados na Imersão em Profundidade. 

(Vinna et al, 2012). 

Na fase de imersão preliminar, foram utilizadas as ferramentas de pesquisa 

exploratória e pesquisa desk para criarmos uma familiarização com o problema. 

A pesquisa exploratória foi iniciada com a equipe de trabalho que 

anteriormente estava envolvida nas atividades relativas aos sítios de radares 



 

Centro Universitário Teresa D'Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional 

  

 

23 
 

meteorológicos, visto que nesse período não havia um responsável oficialmente 

nomeado por essa atividade. 

Essa fase foi conduzida por meio de conversas informais com os envolvidos, 

visando identificar os usuários atuais e futuros, bem como seus perfis e suas 

expectativas, além de buscar registros de possíveis ferramentas utilizadas por eles. 

Buscando uma correlação com Guia PMBOK 6ª edição, podemos associar o 

resultado dessa pesquisa exploratória com o resultado do processo de 

gerenciamento das partes interessadas, onde buscamos identificar todos os 

interessados no projeto, suas expectativas, seus papeis e forças dentro do projeto. 

Identificar as Partes Interessadas é o processo de identificar regularmente as 

partes interessadas do projeto e analisar e documentar informações relevantes 

sobre seus interesses, envolvimento, interdependências, influência e impacto 

potencial no sucesso do projeto. (PMBOK,2017). 

Nessa etapa de imersão preliminar, foi possível identificar o uso de um 

sistema de monitoramento dos estados operacionais dos radares e outro sistema de 

abertura de ordens serviços. 

Nessa etapa de imersão preliminar, foi identificada a existência de um sistema 

de monitoramento, que tinha como função monitorar os estados operacionais dos 

sítios dos radares e de outro sistema que permita a abertura de ordens de serviços 

(O.S). 

As ordens de serviço são Instrumentos pelos quais se formalizam as 

necessidades de execução de serviços para um determinado local ou equipamento,  

Com a ferramenta de pesquisa desk, foi iniciado o levantamento de materiais 

já publicados em relação a radares meteorológicos, sistemas de gerenciamento de 

incidentes e problemas, sendo a busca realizada em websitess, artigos, livros e 

documentação interna da empresa. 

 

9.1.1 Imersão em Profundidade 

 

Segundo Vianna et al (2012), essa pesquisa consiste em um mergulho a 

fundo no contexto de vida dos atores e do assunto trabalhado. 
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Na fase de imersão em profundidade, utilizamos as ferramentas de jornada do 

usuário e sombra, onde se buscou entender as reais necessidades e dificuldades 

enfrentadas pelos usuários em seu dia-a-dia. 

Por meio da ferramenta, jornada do usuário, identificamos as reais 

dificuldades enfrentadas pelos usuários no seu dia-a-dia.  

Essas dificuldades foram mapeadas da seguinte forma: 

 Falta de definição de responsabilidades; 

 Falta de definição do fluxo do processo;  

 Falta de um sistema de sistema de gestão de incidente e problemas que 

permitisse o encaminhamento das solicitações de serviços de maneira 

automática; 

 Falta de base de dados de conhecimento contendo registros de informações 

a respeito dos problemas ocorridos anteriormente; 

 Falta de sistema de consulta a respeito do estado das solicitações abertas no 

sistema; 

 Falta de centralização das informações. 

Com a ferramenta de “sombra”, onde exercemos o papel de observador das 

atividades realizadas por um dos membros da equipe principal, pudemos observar 

que essa atividade de gestão dos eventos relacionados aos sítios dos radares 

meteorológicos não era realizada de forma sistematizada, sendo assim, os usuários 

sentiam dificuldades na obtenção de informações para solucionar os problemas. 

 

9.1.2 Análise e Síntese 

 

Com os dados levantados na fase de imersão, foi possível organizá-los, 

identificar os usuários envolvidos, os requisitos necessários, analisar o sistema 

legado e dar início à construção da ideia geral da nova solução a ser proposta. 

A ideia inicial (Figura 16), para a nova solução, previa a possibilidade de criação 

de um sistema de gestão que permitisse a integração de vários módulos, sendo 

eles: 

 Gestão do Plano de Manutenção: Acompanhamento do plano de 

manutenção preventiva dos equipamentos e instalações físicas dos sítios. 
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Esse plano deverá ser previamente cadastrado no sistema e emitir, de forma 

automática, as ordens de serviços, para realização das atividades conforme 

cadastradas previamente; 

 Cadastro de Equipamentos: Efetuar o cadastrado detalhado de todos os 

equipamentos e acessórios existentes nos sítios; 

 Gerenciamento de Eventos: Permitir a abertura de chamados e efetuar o 

registro e acompanhamento do chamado até o seu encerramento; 

 Monitoramento dos Sítios em Tempo Real: Verificar as condições de 

operação dos sítios em tempo real; 

 Indicadores de Qualidade e Desempenho: Permitir a geração de 

indicadores de qualidade e desempenho de cada Sítio; 

 Geração de Relatórios: Permitir a geração de relatórios gerenciais para 

cada Sítio. 

 

Figura 16 – Proposta Inicial – Representação esquemática do escopo inicial de trabalho 

 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Segundo o guia PMBOK (2017), o gerenciamento do escopo do projeto inclui os 

processos necessários para assegurar que o projeto inclua todo o trabalho, e 
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apenas o necessário, para que termine com sucesso. O gerenciamento do escopo 

do projeto está relacionado principalmente com definir e controlar o que está e o que 

não está incluído no projeto. 

Após avaliação do conteúdo de todos os módulos que seriam desenvolvidos, foi 

possível compreender que, em muitos casos, cada um desses módulos deveria ser 

encarado com um novo projeto, dada sua complexidade e volume de trabalho 

gerado. Desta forma, optou-se por restringir o escopo do trabalho aos Sítios de 

radares meteorológicos da instituição em questão e com os seguintes módulos 

(Figura 17); 

 Gerenciamento de Eventos; 

 Monitoramento dos Sítios em Tempo Real. 

 

Figura 17 – Proposta Final – Representação esquemática do escopo final de trabalho. 

 

Fonte: arquivo pessoal 

Com a definição do novo escopo de trabalho, foi iniciada a etapa de análise 

do sistema legado. 

 

 



 

Centro Universitário Teresa D'Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional 

  

 

27 
 

9.1.1 Análise do sistema legado de monitoramento – Versão Existente 

 

Essa versão inicial do sistema de monitoramento dos sítios de radares foi 

desenvolvida de forma muito simples e rápida para atender a uma demanda inicial 

do projeto. 

O sistema de monitoramentos estava disponibilizado em uma página da 

internet, que era acessada por meio do seguinte endereço: 

 

http://www.radar.wc.lt/ 

 

Nesse primeiro contato com a ferramenta, foram identificados alguns pontos de 

atenção: 

 A página do sistema não estava hospedada nos servidores da instituição, o 

que poderia gerar problemas futuros com a empresa responsável pelo 

serviço de hospedagem; 

 O sistema não possuía nenhum controle de acesso por inserção de usuário e 

senha, bastando apenas à digitação do endereço na barra de pesquisa do 

navegador para entrar no sistema, o que poderia causar indisponibilidade da 

página em caso de ataque por Hackers; 

 Não existia documentação de desenvolvimento do sistema com o registro de 

todas as fases do projeto, de como cada item foi realizado, quais decisões foram 

tomadas, etc. 

 

9.1.2 Análise das funcionalidades do Sistema de Monitoramento 

 

Ao acessar o sistema, tínhamos na parte superior da janela inicial do sistema 

de monitoramento, links que permitiam o acesso a informações institucionais (Figura 

18). 

Figura 18 – Sistema Legado – Detalhe dos campos de acesso as Informações Institucionais 

http://www.radar.wc.lt/
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Fonte: arquivos Cemaden 

Na janela “Status Radares”, o sistema exibia uma tela com o resumo dos 

estados dos operacionais dos radares, utilizando-se de cores diferentes para cada 

estado de operação. (Figura 19).  

Figura 19 – Sistema Legado – Página inicial do sistema de monitoramento

 

Fonte: arquivos Cemaden 
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Em que a codificação de cores seguia a seguinte regra: 

 

          Radar em operação (atraso no envio dos dados inferior a 1 hora); 

          Radar em operação com atraso no envio de dados entre 1 e 2 horas; 

          Radar em retorno à operação; 

          Radar fora de serviço (atraso superior a 2 horas). 

 

Ao clicar em um dos ícones dos radares, o sistema exibia um relatório com as 

informações referentes aos dados de envios dos produtos gerados pelos radares, 

exemplo as informações do sítio de Almenara – MG (Figura 20). 

 

Figura 20 – Sistema Legado – Lista com a relação de Envio de Produtos 

 

Fonte: arquivos Cemaden 

 

9.1.3  Análise do sistema legado de abertura de Chamados 

 

O acesso para uso do sistema de cadastro de ordens de serviço era realizado 

por meio do endereço: 

 

http://radar.wc.lt/atualizar.php?id=26 

 

Nessa avalição, foram identificadas as mesmas falhas de segurança 

apontadas para o sistema de monitoramento. (Item 10.1.1) 

 

Ao acessar o sistema, tínhamos página com a visão geral das ordens de 

serviços registradas. (Figura 21). 

http://radar.wc.lt/atualizar.php?id=26
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Figura 21 – Sistema Legado – Listagem de Relação de Ordens de Serviços 

 

Fonte: arquivos Cemaden 

 

Nessa página, identificamos que era possível realizar alterações nos dados 

registrados nas ordens de serviços ou até realizar a exclusão dessas ordens, sem  

nenhum tipo de controle de perfil de acesso ou registro de ações, o que 

representava uma falha grave para a preservação  da integridade dos dados 

inseridos no sistema. 

  

9.1.4  Cadastrar nova Ordem de Serviço (O.S) 

 

Ao clicar no botão “Cadastrar Nova O.S”, o sistema inicia o processo de 

registro de uma nova ordem de serviço (Figura 22). 

 

Figura 22 – Sistema Legado – Tela para Criação de Ordens de Serviços 

 

Fonte: arquivos Cemaden 
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Nessa tela, é possível registrar uma Ordem de Serviço preenchendo os 

campos disponíveis no formulário (Figura 23). 

 

Figura 23 – Sistema Legado – Formulário de Criação de Ordens de Serviços 

 

Fonte: arquivos Cemaden 

 

9.1.4.1 Descrição dos Campos do Formulário Cadastro de OS – Radares 

 

Nessa etapa, foi realizada a identificação da função de cada campo dentro do 

formulário: 

 Ordem de Serviço – Campo com numeração automática – não editável; 

 Nome: Campo com preenchimento manual; 

 Radar: Campo tipo lista de escolha com valores pré-definidos; 

 Abertura: Campo com informação de Data e Hora;  

 Fechamento: Campo com informação de Data e Hora; 

 Ocorrência: Campo tipo lista de escolha com valores pré-definidos; 

 Situação: Campo tipo lista de escolha com valores pré-definidos; 

 Descrição da Ocorrência: Campo tipo texto; 
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 Observação: Campo tipo texto usado para registrar informações adicionais; 

 Cadastrar: Insere um registro no banco de dados; 

 Limpar campos: Apaga o conteúdo de todos os campos; 

 Voltar: Retorna a tela para página inicial; 

 Editar: Permite a edição da ordem de serviço; 

 Excluir: Permite a exclusão de uma ordem de serviço em qualquer estado. 

 

9.1.5 Levantamento dos Problemas atuais do sistema legado: 

 

Após análise do sistema legado, registramos os seguintes problemas;  

 Sistema hospedado no exterior e fora do domínio da empresa, essa situação 

pode gerar alto tempo de resposta às solicitações dos usuários, segurança 

dos dados, etc; 

 Interface do aplicativo pouco amigável; 

 Dificuldade para o tratamento do incidente; 

 O sistema apresenta várias falhas de segurança, o que poderia comprometer 

a integridade da base de dados; 

 Falta de registro de ações por parte do usuário (logs). 

 

9.1.6 Conclusão da Análise do Sistema Legado 

 

Concluímos que o sistema legado não atendia às necessidades dos usuários 

finais e nem às regras básicas de segurança da informação. Diante desses fatos, a 

decisão tomada foi de desenvolver, com recursos próprios, um novo aplicativo, 

tendo como base inicial o sistema legal.  

 

10 Fase de Prototipação 

 

A fase de prototipação foi realizada buscando corrigir os problemas incialmente 

levantados nas fases de imersão e ideação. 

  O sistema passou a ser hospedado em um servidor de rede da própria 

instituição, os usuários foram registrados e seus acessos liberados por meio de 
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senhas. Foi desenvolvida uma nova interface com o usuário, o torando o sistema 

mais amigável. 

 

10.1 Sistema em Desenvolvimento 

 

O sistema criado foi disponibilizado em uma plataforma de serviços da instituição, 

acessado pelo endereço:  

 

http://150.163.255.246/cemaden/publico/login.jsf 

 

Após acessar o link, o sistema exibe uma janela de verificação de usuário, 

que deve ser preenchida com os dados do usuário e sua respectiva senha (Figura 

24). 

Figura 24 – Sistema Novo – Janela de Verificação  

 

Fonte: arquivos Cemaden 

 

10.2 Entrada para o Sistema de Monitoramento dos Radares 

 

A liberação de acesso ao sistema só será permitida mediante perfil de acesso ao 

sistema “Radar” (Figura 25). 

 

http://150.163.255.246/cemaden/publico/login.jsf
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Figura 25 – Sistema Novo – Janela de acesso ao sistema  

 

Fonte: arquivos Cemaden 

 

10.3 Tela inicial do novo Sistema de Monitoramento 

 

Na tela inicial do sistema, temos a visão geral dos estados operacionais dos 

radares (Figura 26). 

Figura 26 – Sistema Novo – Janela de Monitoramento do novo sistema. 

 

Fonte: arquivos Cemaden 

 

Em que a codificação de cores seguia a seguinte regra: 

 

          Radar em operação (atraso no envio dos dados inferior a 1 hora); 

          Radar em operação com atraso no envio de dados entre 1 e 2 horas; 

          Radar em retorno à operação; 

          Radar fora de serviço (atraso superior a 2 horas). 
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10.3.1 Escolha do tema para visualização dos estados operacionais 

Na etapa de imersão, foi identificada uma necessidade, apontada pelos 

usuários, de melhoria na forma de exibição das informações na tela de 

monitoramento, com opções variadas de forma de apresentação, sendo que uma 

delas deveria apresentar as informações de forma mais suave aos olhos. 

Atendendo a essa necessidade, o sistema foi desenvolvido com duas forma 

formas de escolha do tema para visualização da tela, permitindo ao usuário escolher 

a melhor opção para realização do seu trabalho, conforme ilustrado nas Figuras 27 e 

28. 

Em que a opção “Tema 1” as informações são exibidas com maior riqueza de 

cores.  

 

Figura 27– Sistema Novo – Janela Tema - Opção1  

 

Fonte: arquivos Cemaden 

 

 

“Tema 2” versão com menos cor que busca suavizar a tela de monitoramento. 
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Figura 28 – Sistema Novo – Janela Tema – Opção2  

 

Fonte: arquivos Cemaden 

 

10.3.2 Informação das Transmissões de Arquivos 

 

A tela de “Informações das Transmissões de Arquivos” permite verificar as 

informações referentes ao ciclo de transmissão dos dados pelos radares e sua 

disponibilização para os usuários finais. 

Ao clicar no ícone do radar desejado, é possível verificar os últimos dados 

processados e enviados pelo radar (Figura 29). 

. 

Figura 29 – Sistema Novo – Janela de Envio de Produtos 

 

Fonte: arquivos Cemaden 
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Essa tela exibe as seguintes informações nas colunas: 

  Produtos – Nome do produto que é gerado pelo radar meteorológico; 

 Dado (UTC) – Campo com o registro de data e hora em que o arquivo com 

dados obtidos pelos radares foi enviado para o Centro de Monitoramento em 

São José dos Campos; 

 Recepção (UTC) – Campo com registro de data e hora em que o produto foi 

recebido pelo Centro de monitoramento; 

 Envio Salvar – Campo com o registro de data e hora em que o arquivo, após 

processamento, foi enviado para Sistema de Alertas – SALVAR; 

 Intervalo – Indica o intervalo de tempo entre os dados e o envio dos dados 

pelo radar até sua disponibilidade no Sistema de Alerta; 

 Atualização (UTC) – Campo com registro de data e hora da atualização dos 

dados disponibilizados. 

Todos os horários são registros em fuso horário UTC-3 - Tempo Universal 

Coordenado (Universal Time Coordinated). 

 

10.3.3 Produtos Gerados 

 

 A configuração dos radares estipula que, após a aquisição dos dados, devem 

ser enviados, via internet, para o centro de monitoramento, em que são gerados 

produtos e disponibilizados para consulta: 

 ACC - 1 hour – Acumulado de chuva na última hora; 

 CAPP – 10 km_250 km; 

 CAPPI - 3 km_250 km; 

 CAPPI - 5 km_250 km; 

 CAPPI - 7 km_250 km; 

 ETOP-250km; 

 MAXCAPPI_250 km; 

 MAXCAPPI_400 km; 

 PPI-1-elev_250 km; 

 Rain-250 km; 

 vol_250 e 400 km; 
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Onde: 

 ACC - 1 hour - Acumulado de chuva na ultima hora; 

 O CAPPI (Constant Altitude PPI) - produto obtido por meio de uma varredura 

volumétrica em coordenadas polares, convertidos em cartesiana e corrigidos 

pela curvatura terrestre; 

A altura H mais utilizada para o monitoramento da precipitação é de 3, 5 ou 7 

km com raio de varredura inferior a 250 km. E esse produto é utilizado para 

compor as informações de outros radares, ampliando a área de cobertura. 

 MaxCappi - produto obtido por meio de uma varredura volumétrica em 

coordenadas polares, convertidas em cartesiana e corrigidas pela curvatura 

terrestre.  Esse produto é usado para identificar onde o sistema de chuva está 

atuando e como está a sua estrutura vertical, além de indicar se a 

precipitação intensa está chegando à superfície ou não; 

 O PPI (Plan Position Indicator) - produto obtido por meio da geração de uma 

varredura em azimute e representa a projeção, no plano horizontal, dos dados 

dos ecos recebidos ao longo das radiais do radar e serve para analisar a 

estrutura vertical de uma nuvem de tempestade. 

 

10.3.4 Entrada para o Sistema de Abertura de Ordens de Serviços 

 

Nessa nova versão, foram disponibilizadas, dentro do mesmo aplicativo, as 

opções de abertura e consulta das ordens de serviços. 

Ao clicar no ícone “Ordem de Serviço”, o sistema exibe uma lista suspensa 

com as opções de “Cadastrar O.S. ou Listar O.S.” (Figura 30). 

 Uma lista suspensa é um recurso visual que permite selecionar um 

determinado item em meio a uma listagem.    
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Figura 30 – Sistema Novo – Janela Cadastro de Ordem de Serviço 

 

Fonte: arquivos Cemaden 

 

Ao clicar no ícone “Ordem de Serviço” será exibida uma nova lista com a 

opção “Cadastrar O.S” (Figura 31). 

 

Figura 31 – Sistema Novo – Folha de Registro de Ordem de Serviço 

 

 

Fonte: arquivos Cemaden 

 

10.3.5 Filtros para facilitar e agilizar o preenchimento da planilha. 

 

Para facilitar o uso, foram introduzidos no sistema filtros e listas suspensas 

(Figura 32). 
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Figura 32 – Sistema Novo – Filtros 

                         

 

Fonte: arquivos Cemaden 

 

10.3.6 Entrada para o Sistema de Consultas às Ordens de Serviços 

 

Ao clicar no ícone “Ordens Serviços” será exibida uma nova lista com a opção 

Listar O.S (Figura 33). 

Figura 33 – Sistema Novo – Lista Ordens de Serviços  

 

Fonte: arquivos Cemaden 

 

 O Sistema exibe uma lista que pode ser filtrada por meio de seu “status” no 

campo “Situação” (Figuras 34 e 35). 
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Figura 34 – Sistema Novo – Filtro Lista Ordens de Serviços  

 

Fonte: arquivos Cemaden 

 

 

Figura 35 – Sistema Novo – Lista Ordens de Serviços  

 

Fonte: arquivos Cemaden 

 

 

As ordens de serviços podem ser alteradas por meio da opção “alterar” (Figura 36). 

 

Figura 36 – Sistema Novo – Alteração de Ordem de Serviço 

 

Fonte: arquivos Cemaden 
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10.3.7  Linha do Tempo 

 

Essa funcionalidade permite ao gestor uma análise das ações tomadas para 

solução dos problemas de forma cronológica (Figura 37). 

 

Figura 37 – Sistema Novo – Linha do Tempo 

 

Fonte: arquivos Cemaden 

10.3.8 Acesso por celular 

 

O sistema criado foi desenvolvido levando-se em consideração os princípios 

do design responsivo, onde o layout da página está preparado para atender os 

formatos das telas de um smartphone ou tablet, sem a necessidade de criação de 

duas páginas de internet para o mesmo sistema. 

Essa facilidade permite que o sistema seja acessado em campo a partir de um 

dispositivo móvel, tornando mais fácil o registro e consultas a informações. 

 

10.4 Avaliação dos Resultados 

 

A nova versão do sistema de monitoramento e gestão de incidentes foi colada em 

teste no inicio de março de 2017. Os testes foram realizados com base em 

informações em tempo real e divididos em duas partes: Teste do Sistema de 

Monitoramento e Gestão dos chamados. 
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10.4.1 Teste de Avaliação - Gestão de Incidentes 

 

Embora as funcionalidades apresentadas nessa nova versão tenham contribuído 

de maneira positiva para o registro de chamados, podemos observar os que o 

sistema não atendia de maneira satisfatória os seguintes pontos: 

 Forma de controlar as mudanças de estados dos chamados; 

O sistema não possui um mecanismo que possibilite a mudança automática 

de estado da ordem de serviços a partir de ações realizadas; 

 Encaminhamento dos chamados para as áreas solucionadoras; 

O sistema não permite que uma ordem de serviço seja encaminhada para 

uma especifica solução; 

 O sistema não permite anexar documentos; 

 O sistema não possui um log de eventos em que seria possível registrar 

todas as ações realizadas pelos usuários; 

 O sistema não permite a abertura automática de ordens de serviços por 

envio de e-mails. 

 

10.4.2 Teste do Sistema de Monitoramento: 

 

O sistema de monitoramento também não se mostrou muito eficiente durante o 

processo de avaliação, como resultados temos as seguintes falhas: 

 O sistema exibe informações que não retratam a verdadeira situação do site. 

Em alguns casos, tínhamos a indicação na tela de que o radar de um 

determinado site está fora de operação (cor vermelha indicada na tela), 

enquanto que, na verdade, tínhamos a informação de que um dos produtos 

gerados pelo radar estava sofrendo algum tipo de atraso. 

 Travamento do sistema.  

Registramos por várias vezes que o sistema travou e as informações 

permaneceram inalteradas, deixando os usuários confusos quanto ao real 

estado do radar. 
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10.4.3 Conclusão da Análise do novo sistema 

 

Durante o desenvolvimento do projeto, tínhamos como objetivo criar um sistema 

simples e de fácil operação. Conseguimos criar, nessa primeira versão, um sistema 

mais amigável e seguro em relação ao sistema legado. 

Após a versão inicial ser colocada em teste, foi possível observar que 

precisávamos implantar muitas melhorias, tais como: 

 Possibilitar que as solicitações dos usuários sejam atendidas por mais de um 

canal de atendimento como: telefone, chats, e-mails, etc.; 

  Registro do histórico de todos os atendimentos; 

 Categorização do incidente, definindo o tipo do item que foi afetado, por 

exemplo: infraestrutura elétrica, equipamento do radar, etc.; 

 Classificação quanto à prioridade de atendimento em níveis (alta, média e 

baixa); 

 Melhora do sistema de monitoramento dos estados dos radares, de forma a 

exibir uma visão mais clara e objetiva dos reais problemas monitorados. 

De posse dos resultados, pensamos inicialmente em realizar as melhorias 

necessárias por meio de alterações no sistema, porém conclui-se que essa ação 

seria muito dispendiosa em relação ao tempo e que seria necessário de alocação de 

mais desenvolvedores de softwares. 

Diante dos fatos apresentados, observamos que o sistema que buscávamos 

deveria atender às mesmas necessidades dos sistemas de gestão de problemas 

incidentes utilizados na área de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, 

sendo que nessa área já existe uma maturidade maior na forma de tratamento 

dessas solicitações, inclusive com a ferramenta que reúne as melhores práticas do 

mercado, como é o caso da ferramenta ITIL - Information Technology Infrastructure 

Library (ITIL) que é um conjunto de boas práticas aplicadas na infraestrutura, 

operação e gerenciamento de serviços de tecnologia da informação  e comunicação. 

Essa biblioteca foi desenvolvida no Reino Unido, no final ano de 1980. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Boas_pr%C3%A1ticas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gerenciamento_de_servi%C3%A7os_de_TI
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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11 Definições para Escolha da Nova Solução de Gerenciamento de Incidentes 

e Requisições 

 

A fase por busca de uma solução que atendesse às necessidades do Centro 

Monitoramento iniciou-se e pela formulação das questões apontadas abaixo: 

Questão 1 – Não seria mais viável a separar os sistemas de monitoramento dos 

estados dos sítios dos radares do sistema de gerenciamento de incidentes e 

requisições? 

Questão 2 - Desenvolver uma nova solução ou utilizar uma solução pronta de 

mercado? 

Questão 3 – Quais são as soluções disponíveis no mercado atualmente? 

Questão 4 – Devemos utilizar uma versão de software com licença de uso livre ou 

paga?  

Questão 5 – A implantação será realizada com mão de obra interna (própria)  ou 

externa (contratada).  

Questão 6 – Qual a solução de mercado devemos adotar? 

As repostas aos questionamentos foram encontradas considerando que o 

centro de monitoramento é um Órgão Público e que possui recursos financeiros 

limitados. 

Resposta às questões: 

Questão 1 – Não seria mais viável a separar os sistemas de monitoramento dos 

estados dos sítios dos radares do sistema de gerenciamento de incidentes e 

requisições? 

Após análise detalhada do problema, chegamos à conclusão de que seria mais 

viável separar os dos sistemas e tratá-los da seguinte forma: 

Sistema de Monitoramento dos estados dos radares – Essa ferramenta será revista 

mantendo-se as funcionalidades de “Janela de Monitoramento” e “Janela de Envio 

de Produtos”. 

Questão 2 - Desenvolver uma nova solução ou utilizar uma solução pronta de 

mercado? 

Dada complexidade para o desenvolvimento de um sistema que contemplasse as 

toadas às recomendações com as melhores práticas do mercado, como é o caso da 

ferramenta ITIL - Information Technology Infrastructure Library demandaria um 
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tempo muito elevado de desenvolvimento e de profissionais altamente qualificados, 

com conhecimento de programação, segurança da informação, melhorias de 

processos organizacionais, entre outras áreas de conhecimentos. 

Analisando a disponibilidade de recurso humano e financeiro, optamos por utilizar 

uma solução de mercado que permitisse a sua customização de forma a atender às 

necessidades do Centro de Monitoramento. 

Questão 3 – Quais são as soluções disponíveis no mercado atualmente? 

Nessa fase, foi realizada uma pesquisa de mercado para identificar quais as 

soluções disponíveis. Foram identificadas e pré-selecionadas as seguintes opções 

de sistema de gestão de incidentes: 

TopDesk – Central de Serviços Compartilhados - Solução de mercado licenciada; 

Manage Engine - Service Desk Plus - Solução de mercado licenciada; 

SysAid - Software de Gerenciamento de Serviços de TIC e help desk - Solução de 

mercado licenciada; 

OCOMON – Software de Gestão de Incidentes - Solução de mercado livre de 

licenças e customizável; 

GLPI – Service desk - Solução de mercado livre de licenças e customizável; 

Questão 4 – Devemos utilizar uma versão de software com licença de uso livre ou 

paga?  

 Para responder a essa questão, foi necessário considerar o atual cenário 

econômico do país, visto que estamos desenvolvendo um projeto em um órgão 

público federal, onde os recursos financeiros diminuíram bastante de desde o início 

da crise em 2014. 

  Diante desse cenário, optamos por direcionar os trabalhos voltados para uma 

solução de mercado livre de licenças e customizável de acordo com as nossas 

necessidades; 

Questão 5 – A implantação será realizada com mão de obra interna (própria) ou 

externa (contratada)? 

Para responder a essa questão, novamente foi necessário considerar o atual cenário 

econômico do país, visto que estamos desenvolvendo um projeto em um órgão 

público federal, onde os recursos financeiros diminuíram bastante de desde o início 

da crise em 2014.  

Questão 6 – Qual a solução de mercado deve ser adotada? 
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Para essa questão, nos voltamos para uma análise das competências técnicas da 

equipe que trabalha na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do 

Centro de Monitoramento, como objetivo de identificar se algum técnico já havia tido 

algum contato com as potenciais ferramentas. 

A definição pela ferramenta GLPI - Gestion Libre de Parc Informatique – Service 

desk foi tomada considerando a experiência de um técnico da equipe de TIC, que no 

passado havia realizado a implantação e customização dessa ferramenta para outra 

empresa.  

 

11.1 GLPI – Central de Serviços (Service desk) 

 

Segundo informações contidas na página de divulgação do produto, e 

sintetizadas nesse subitem, o Gestion Libre de Parc Informatique (GLPI) é uma 

ferramenta de software livre, que pode ser utilizada para controle de ativos e 

gerenciamento dos problemas técnicos destes. 

O GLPI foi prioritariamente desenvolvido para atender às necessidades de 

Gestores de TI no gerenciamento de chamados de helpdesk, mas com algumas 

configurações e adaptações, esta ferramenta é utilizada não somente para gerenciar 

chamados de TI, mas também para gerenciar serviços de manutenção de 

equipamentos, instalações prediais, projetos e contratos por administradores, 

gestores de RH, advogados, agências e empresas de desenvolvimento. 

Ele permite criar inventário preciso de todos os recursos técnicos, com suas 

características particulares, armazenando-as em banco de dados. Possui funções 

aprimoradas, tornando o gerenciamento mais fácil, como um sistema de 

rastreamento de serviços, com notificação por e-mail e métodos para criar um banco 

de dados com informações básicas sobre a sua topologia de rede. Também registra 

históricos das ações de manutenção e procedimentos vinculados. 

O sistema que pode atender a quaisquer áreas de atividades inclui sistema de 

help desk para gerenciamento de incidentes e requisições, gerenciamento de ativos, 

de projetos e extensa variedade de relatórios gráficos. 

O software GLPI permite um controle efetivo registrar a abertura de chamado, 

documentar e concluir atendimentos técnicos ou qualquer tipo de solicitação. O 

software possui um sistema que possibilita documentar o ciclo de vidas de 
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requisições e enviar notificações via e-mail para usuários e gestores sobre o 

andamento da solicitação. O sistema permite total controle dos atendimentos e 

comunicação com os usuários, mantendo o registro de todas as ações realizadas 

em único ponto central. 

O inventário eletrônico GLPI permite identificar rapidamente a localização, o seu 

estado, contratos e modificações realizadas em equipamentos e dispositivos 

associados. Documenta e controla as garantias de fábrica e contratos de extensões 

de garantia. Permite agendar manutenções preventivas e corretivas e auxilia na 

documentação geral da vida do ativo. 

 

11.1.1 GLPI – Central de Serviços (Service desk) – Instalação e Customização 

 

O programa de instalação do sistema foi obtido diretamente na página de 

oficial de divulgação do GLPI e sua instalação seguiu à risca todos os 

procedimentos de contidos no documento de instalação, incluindo a configuração do 

idioma em português, a aceitação das condições para utilização do sistema, etc. 

O detalhamento de todo procedimento de instalação foi registrado em 

documento denominado “Manual de Instalação do Software GLPI” e arquivado pela 

área Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Centro de Monitoramento. 

A customização do sistema incluiu desde a alteração do logotipo padrão do 

GLPI pelo logotipo do Centro Monitoramento, bem como a criação de endereço 

eletrônico (e-mail) para recebimento das solicitações de serviços e envio de 

informações aos solicitantes para acompanhamento das solicitações, regras de 

priorização de atendimento, catálogos de categorias e serviços, etc.  

 Embora o sistema disponibilize muitas outras funcionalidades, nessa etapa o 

sistema foi customizado de forma a atender aos requisitos estabelecidos durante a 

fase de imersão do projeto, contemplando, assim, o módulo de gerenciamento de 

incidentes e problemas.  

 Segundo o guia ITIL- Information Technology Infrastructure Library, quando 

estudamos a operação de Serviços, dentro do ciclo de vida do serviço, é importante 

definir os seguintes conceitos: 

 Incidente é uma interrupção não planejada ou a redução do nível de 

qualidade de um serviço; 
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 Problema é A causa raiz de um ou mais incidentes. A causa geralmente não 

é conhecida no momento em que o registro de problema é criado e o 

processo do gerenciamento de problema é responsável pela investigação a 

ser conduzida; 

 Evento é um alerta ou notificação, é criado por qualquer serviço; 

 Solução de Contorno é solução não definitiva aplicada para redução ou 

eliminação do impacto de um incidente ou problema; 

 Erro Conhecido é um problema que possui causa raiz e solução de 

contorno documentado; 

O Gerenciamento de Incidentes tem por objetivo restaurar a operação normal do 

serviço o mais rápido possível e garantir, desta forma, os melhores níveis de 

qualidade e disponibilidade do serviço.  

O Gerenciamento de Problemas tem por objetivo identificar e remover erros do 

ambiente de TI, através da busca da causa raiz dos incidentes registrados no 

Gerenciamento de Incidentes, a fim de garantir uma estabilidade máxima dos 

serviços de TI.  

O novo sistema foi disponibilizado para acesso pela internet através do endereço 

www.glpi.radares@cemaden.gov.br 

 

Após acessar o link, o sistema exibe uma janela de verificação de usuário, 

que deve ser preenchida com os dados do usuário e sua respectiva senha (Figura 

38). 

Figura 38 – Sistema Novo GLPI – Janela de Identificação 

 

Fonte: arquivos Cemaden 

http://www.glpi.radares@cemaden.gov.br/
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Na tela inicial do sistema podemos optar pela escolha de Visão Geral (Figura 39); 

Figura 39 – Sistema Novo – Tela início 

 

Fonte: arquivos Cemaden 

 

Onde será exibida uma tela com resumo da situação das ordens de atendimento 

(Figura 40): 

Figura 40 – Sistema Novo GLPI – Relação detalhada das ordens de serviços 

 

Fonte: arquivos Cemaden 

Ao selecionar o item desejado, o sistema apresenta a relação detalhada das 

ordens de serviços (Figura 41). 

Figura 41 – Sistema Novo GLPI – Relação detalhada das ordens de serviços 

 

 

Fonte: arquivos Cemaden 

 

11.1.2 GLPI – Central de Serviços (Service desk) – Teste e Aceitação 
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Após a face de customização, foi iniciada a fase de teste e aceitação, onde 

verificamos se os requisitos apontados na fase de imersão foram atendidos. 

Com a realização dos testes foi possível evidenciar os seguintes pontos: 

 O sistema possui um mecanismo que possibilita a mudança automática de 

estado da ordem de serviços a partir de ações realizadas; 

 O sistema permite que uma ordem de serviço seja encaminhada para uma 

solução especifica; 

 O sistema permite anexar documentos; 

 O sistema possui registro de eventos (logs) onde são registradas todas as 

ações realizadas pelos usuários; 

 O sistema permite a abertura automática de ordens de serviços por envio de 

e-mails; 

 O sistema permite o acompanhamento do tempo de atendimento dos 

chamados 

Os resultados dos testes foram considerados satisfatórios, atendendo de forma 

plena aos objetivos elencados. 

 

11.2 Sistema de Monitoramento dos Estados dos Radares 

 

Essa ferramenta foi revista mantendo-se as funcionalidades de “Janela de 

Monitoramento” e “Janela de Envio de Produtos”. Foi adicionada ao sistema a 

funcionalidade que identifica o atraso no recebimento dos produtos para 

processamento nos servidores de rede do centro monitoramento. Após identificar 

esse atraso, o sistema emite um alerta através de e-mail para endereços 

previamente cadastrados. (Figura 42)  

Esse e-mail enviado possibilitará abertura de forma automática de ordem de 

serviço no sistema Gerenciamento de Incidentes e Requisições 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Requisito
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Figura 42 – Sistema de Monitoramento Lista de registros 

 

Fonte: arquivos Cemaden 

 

O e-mail enviado possibilitará abertura de forma automática de ordem de serviço no 

sistema Gerenciamento de Incidentes e Requisições. 
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12 Considerações finais 

 

Nesta dissertação buscou–se por meio da aplicação do processo de pensamento 

crítico e criativo (Design Thinking), encontrar de forma prática e inovadora, a solução 

para melhorar o processo de gerenciamento de eventos e incidentes relacionados 

aos sítios de radares meteorológicos existente em área especifica do Centro de 

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais – CEMADEN. 

Para cada uma das três etapas, proposta pela metodologia do Design Thinking 

foram utilizadas diferentes técnicas e ferramentas de suporte, que permitiram 

coletar, sintetizar informações e construir soluções, possibilitando testes e 

validações por meio de protótipo. 

A utilização do Guia de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia 

PMBOK) sexta edição, como elemento direcionador dentro das diversas etapas da 

construção da solução final, foi determinante para a conclusão do trabalho, pois 

através dele foi possível, dentre outros, definir o melhor escopo do trabalho, 

identificar os usuários finais, entender o papel e a força de cada pessoa envolvida 

durante todo o processo, planejar o cronograma e gerenciar o tempo para que o 

projeto terminasse dentro do prazo previsto. 

Outro fator importante foi o conhecimento obtido ao efetuar a pesquisa no 

programa de pós-graduação stricto, PPG-DTI UNIFATEA, pois além do fornecer o 

conhecimento teórico, o curso propicia a discussão dos diversos temas de forma 

interdisciplinar, o que garante maior interação entre os alunos. Com a troca de 

experiências passamos a observar como os profissionais de outras áreas resolvem 

os seus problemas e como podemos aplicá-los a nossa realidade profissional. 

A pesquisa propiciou uma ampla discussão a respeito das possíveis soluções a 

serem adotas e foi possível colocar em prática todas as fases propostas pela 

metodologia do Design Thinking, desde a imersão, onde tivemos a oportunidade de 

mergulhar no problema da pesquisa, passando pela ideação, com apresentação de 

ideias para a solução do problema e enfim chegando a prototipação, nessa fase foi 

possível transformar a ideia inicial em produto real e efetuar os testes de validação 

da solução e verificar se objetivos foram atingidos. 
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Para chegarmos à escolha da solução final proposta na pesquisa, foi necessário 

rodar o ciclo do processo de prototipação por três vezes, sendo que as duas 

primeiras propostas foram descartas por não atenderem de forma satisfatória aos 

requisitos levantados na fase de imersão da pesquisa.  

Com base nos resultados obtidos durantes os testes do modelo final, considera-

se que a proposta atende de forma satisfatória aos requisitos levantados na fase de 

imersão da pesquisa e trará maior agilidade para o processo de gerenciamento de 

incidentes, bem como a padronização dos processos, melhorar a qualidade dos 

serviços prestados, padronização dos processos, centralização das atividades e 

aumento da eficiência. 

Como sugestão para o desenvolvimento de pesquisas futuras, fica proposta de 

criação de um Sistema Integrado de Gestão Empresarial (ERP- Enterprise Resource 

Planning), que permita integrar além dos módulos proposto nessa pesquisa os 

módulos de cadastro de equipamentos, gestão do plano de manutenção, indicadores 

de qualidade entre outros.  
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