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RESUMO – O artigo tem como objetivo apresentar o segundo ciclo de desenvolvimento do
aplicativo Hidromapp, que consiste numa aplicação mobile voltada para a coleta de informações
colaborativas sobre registros de inundações em escala intraurbana. O aplicativo foi desenvolvido
considerando a escassez de dados observados para a modelagem computacional de áreas inundáveis,
sobretudo para a calibração e validação de simulações, tal como atualmente é realizado para modelos
hidrológicos chuva-vazão. No desenvolvimento desta nova versão do aplicativo, a sua estrutura foi
reformulada e foram corrigidos problemas encontrados no protótipo desenvolvido anteriormente,
sendo utilizada a plataforma Thunkable para a sua construção. Os resultados abrangem a apresentação
da interface e funcionalidades do aplicativo, sendo identificada também a facilidade de uso oferecida
pela plataforma Thunkable no desenvolvimento de aplicativos móveis. Como contribuições o artigo
traz a disponibilização e divulgação do aplicativo Hidromapp, sendo de uso aberto, além de promover
a inserção de ferramentas colaborativas na gestão de inundações urbanas.
ABSTRACT– The article aims to present the second development cycle of the Hidromapp
application, which consists of a mobile application focused on the collection of flood records
collaborative information on an intra - urban scale. The application was developed considering the
scarcity of observed data for the flooded areas computational modeling, mainly for the calibration
and validation of simulations, as it is currently done for rainfall-flow hydrological models. In the
development of this application new version, its structure was reformulated and were solved detected
problems in the prototype previously developed, being used the platform Thunkable for its
construction. The results cover the presentation of the interface and functions, and was identified the
ease of use offered by the Thunkable platform in the development of mobile applications. As
contributions the article brings the availability and dissemination of the Hidromapp application, being
of open use, besides promoting the insertion of collaborative tools in urban floods management.
Palavras-Chave – Inundações Urbanas. Registros de ocorrências. Informações Geográficas
Voluntárias.
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1 - INTRODUÇÃO
Os registros de inundações abrangem informações sobre a localização de pontos afetados pelos
eventos, data de ocorrência, respectivas cotas atingidas e outras informações como danos e prejuízos
causados. Na gestão de riscos hidrológicos, os registros de ocorrências de inundações são informações
valiosas em todas as etapas, fornecendo subsídios para o planejamento e realização de ações que vão
desde a prevenção e mitigação (pré-desastre) até a preparação e resposta (durante e pós-desastre).
Entretanto, é de comum conhecimento as dificuldades existentes para o monitoramento de
informações relacionadas à gestão dos recursos hídricos, incluindo os registros de inundações urbanas
já ocorridas. Como exemplo dessas limitações, pode-se mencionar a distribuição desigual de estações
pluviométricas e fluviométricas no país, além da presença de falhas nas séries existentes, embora seja
prevista uma melhoria futura deste cenário considerando a expansão e avanços da rede
hidrometeorológica nacional nos últimos anos.
Em relação ao registro de desastres naturais, o Sistema Integrado de Informações sobre
Desastres (S2ID), desenvolvido pelo Ministério da Integração, é atualmente uma importante fonte de
dados sobre inundações já ocorridas em todo o país, disponibilizando também informações sobre as
demais tipologias de desastres. Embora se constitua como uma ferramenta fundamental para gestão
de riscos nas escalas municipal, estadual e federal, o sistema disponibiliza informações genéricas na
escala intraurbana, impossibilitando a realização de análises detalhadas para o mapeamento de áreas
de riscos.
Como consequência da escassez de registros de inundações na escala intraurbana, muitos dos
trabalhos realizados em modelagem computacional para o mapeamento de áreas inundáveis não
podem ser calibrados e validados com a precisão necessária. Segundo Tucci (2003, p.62) “a utilização
de marcas de inundações é essencial para um ajuste confiável da curva de probabilidade de vazões
nos locais de interesse”. Da mesma forma, uma vez que os parâmetros de calibração dos modelos
variam em função do uso e ocupação do solo, o autor menciona que os dados devem ser atualizados
constantemente, sobretudo em áreas urbanas onde as modificações são constantes. Assim, percebese a importância de serem investidos esforços para a coleta de registros de inundações com maior
nível de detalhamento, especialmente sobre a localização dos pontos inundados na cidade e
respectivas cotas de inundação.
Como alternativa para a coleta de dados em geral, nos últimos anos tem-se observado o aumento
exponencial de plataformas baseadas em colaborações online, impulsionado principalmente pela
expansão do acesso, e consequente popularização, da internet e dos dispositivos móveis entre a
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população de todo o planeta (GOODCHILD, 2007). Goodchild (2007) conceitua os dados
cartográficos produzidos por usuários comuns da internet como Informações Geográficas
Voluntárias, ou Volunteered Geographic Information (VGI). Fazendo analogia ao sensoriamento
remoto, o autor coloca como principal contribuição da temática, a possibilidade da população atuar
como “sensores humanos”, que captam diversas informações em seu cotidiano e as transmitem
através de computadores e dispositivos móveis (tablets e smartphones), possibilitando assim a coleta
de informações em massa e de forma rápida. Na gestão de riscos hidrológicos, Oliveira e Brito (2017)
identificaram diversos trabalhos realizados no mundo relacionados à aplicações de VGI em desastres
ocasionados por inundações, sendo observado como as informações espaciais colaborativas são hoje
uma importante fonte de dados.
Dessa forma, considerando os elementos expostos, este trabalho apresenta o desenvolvimento
de uma plataforma mobile, denominada Hidromapp, voltada para a coleta de registros de inundações,
obtidas a partir de colaborações realizadas por usuários voluntários. Utilizando o conceito de
Informações Geográficas Voluntárias para o seu desenvolvimento, buscou-se a construção de
funcionalidades para que a própria população realize a coleta de registros de inundações, sem que
seja necessário conhecimentos técnicos para a utilização do aplicativo. Assim, espera-se fornecer
subsídios para a construção de um banco de dados de registros de inundações em escala intraurbana,
os quais possam ser aplicados na modelagem de áreas inundáveis e também na construção de mapas
preliminares de riscos hidrológicos.
2 - MATERIAIS E MÉTODOS
A concepção do aplicativo Hidromapp foi realizada inicialmente por Oliveira (2017), sendo
então desenvolvido um protótipo voltado para a coleta de informações georreferenciadas sobre pontos
atingidos por inundações e respectivas cotas, danos e prejuízos causados, e informações sobre
vulnerabilidade social nos locais afetados.
Após testes realizados por Oliveira (2017) com um grupo de 36 usuários do protótipo, foi
observada a necessidade de ajustes no aplicativo para o seu funcionamento adequado, sendo
identificadas de forma prioritária as seguintes recomendações: a) migrar a estrutura do protótipo,
construído como sistema web, para um sistema autônomo, que não necessita de internet para a sua
utilização; b) aprimorar as funcionalidades voltadas para a coleta de informações sobre cotas de
inundação; c) reduzir o número de informações fornecidas pelos usuários, simplificando a utilização
do aplicativo; d) implementar recurso de geocodificação de endereços que possa ser utilizado para
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todo o Brasil - o protótipo permitia apenas a geocodificação de locais com base de dados previamente
construída, limitando a utilização do aplicativo; e) implementar funções para que os usuários possam
enviar fotografias sobre inundações ocorridas; e f) adicionar funcionalidades para o cadastro de
usuários e ranking de colaboradores.
Enquanto que a primeira versão do aplicativo tinha como objetivo a coleta de dados para a
elaboração de mapas preliminares de riscos hidrológicos (intensidade, danos e vulnerabilidade), nesta
nova versão buscou-se focar na coleta de informações de suporte para a modelagem de áreas
inundáveis, tendo em vista que essa é uma das principais lacunas existentes atualmente. Dessa forma,
neste segundo ciclo de desenvolvimento do Hidromapp, foi desenvolvida a nova versão do aplicativo,
considerando a alteração da sua finalidade e a resolução dos problemas identificados no protótipo,
mencionados anteriormente.
Para a construção do aplicativo foi utilizada a plataforma Thunkable, a qual consiste num
sistema web voltado para o desenvolvimento de aplicativos móveis e é conhecida pala sua facilidade
de uso, possibilitando a construção de aplicativos mesmo por usuários que não possuem
conhecimentos avançados em programação de sistemas. Baseado no método “drag-and-drop”
(arrastar e soltar), de forma intuitiva o usuário precisa apenas selecionar os elementos de interface
(botões, rótulos, e demais componentes básicos), formatar a tela da forma como deseja (layout), e
utilizar os blocos para construir as funções, conforme ilustrado na figura 1.

Figura 1 – Construção de interface e funções na plataforma Thunkable
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Na figura 1 é possível observar a facilidade de uso da plataforma Thunkable e as vantagens que
o método “drag-and-drop” oferece para usuários que não são programadores, uma vez que não é
necessário conhecer linguagens de programação para a construção de aplicativos móveis. Para o seu
uso é necessário ter conhecimentos em lógica de programação, e embora o exemplo demonstrado na
figura 1 seja simples, é possível construir funcionalidades complexas, o que possibilitou então o uso
da plataforma para o desenvolvimento do aplicativo Hidromapp.
Após a construção do aplicativo e disponibilização na Google Play Store, foram realizados
testes com um grupo de usuários para verificar o seu funcionamento, e por fim, foram elencados
outros recursos adicionais e ações a serem desenvolvidas para o seu aprimoramento.
3 - RESULTADOS
Além da correção de problemas identificados no protótipo (primeira versão do aplicativo), a
principal modificação foi realizada na definição das informações fornecidas pelos usuários. Como já
mencionado, enquanto que a versão anterior do aplicativo contemplava a coleta de dados sobre
localização de pontos inundados, cotas atingidas, danos causados e vulnerabilidade social, esta nova
versão se concentra na obtenção de dados sobre as duas primeiras informações. Dessa forma, foram
removidas a coleta de dados sobre danos e vulnerabilidade, reduzindo o número de informações
solicitadas ao usuário.
Sobre este último aspecto é importante ressaltar que aplicativos baseados em colaboração se
assemelham à questionários e entrevistas, de forma que o desenvolvedor deve estar atento para que o
processo de colaboração não seja demasiadamente extenso e cansativo para o usuário. A partir dos
testes realizados com usuários foi observado um tempo médio de 02 minutos necessários para a
realização de 01 colaboração no aplicativo.
Foram incluídas funções para o cadastro de usuários, tendo em vista que a motivação e a
qualidade das informações colaboradas são os principais desafios encontrados em iniciativas
relacionadas à VGI, e que ao mesmo tempo estão diretamente relacionadas ao perfil dos
colaboradores. Assim, com o cadastro espera-se compreender o perfil dos usuários, e no decorrer do
tempo identificar grupos com maior motivação e métricas para a avaliação da qualidade dos dados a
partir do perfil dos colaboradores. Entretanto, é possível também utilizar o aplicativo sem que seja
necessário realizar cadastro, evitando limitações para usuários que desejam apenas fornecer dados.
Para a identificação de pontos atingidos por inundações, os usuários podem utilizar recursos de
localização (GPS) ou indicar os pontos no mapa, incluindo imagens de satélite (figura 2). A nova
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versão do aplicativo foi construída de forma que estas funções possam ser utilizadas mesmo que o
dispositivo não esteja conectado à internet. Assim, quando offline, o usuário pode indicar pontos já
inundados através de recursos de localização, ou no mapa quando houverem informações
armazenadas em cache. Também foram adicionados recursos para a localização de pontos através de
geocodificação, possibilitando a conversão de endereços em coordenadas geográficas de todo o país,
e visualização de imagens do Google Street View.

Figura 2 – Recursos implementados para a identificação de pontos atingidos por inundações

Para a coleta de informações sobre cotas atingidas pela inundação foram implementados
recursos para a sua indicação com o auxílio de imagens ilustrativas, dimensionadas em escala, de
forma que ao indicar a altura na imagem, através de toque na tela (touchscreen), o aplicativo realiza
a conversão de forma automática para unidades métricas (figura 3). Nos testes realizados na primeira
versão do aplicativo (OLIVEIRA, 2017), foram detectadas inconsistências para cotas informadas em
pontes e locais que não possuíam casas, e por isto, nesta nova versão os usuários podem selecionar
uma imagem de apoio que considere mais adequada (figura 3).
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Figura 3 – Interface do aplicativo: coleta de cotas de inundação

Também foram adicionados recursos para envio de fotografias pelos usuários, uma vez que
podem trazer informações importantes para a compreensão das inundações ocorridas, cadastro da
data do evento, sendo necessário informar no mínimo o ano e o mês da inundação, e um campo livre
onde os usuários podem acrescentar informações adicionais (figura 4). Para todas as funções nas quais
os usuários precisam fornecer informação, foi acrescentada a opção “não sei informar”, de modo que
não seja forçado a colaborar com informações sobre as quais não tem certeza, visando assim reduzir
a possibilidade de inconsistência dos dados.

Figura 4 – Interface do aplicativo
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Após concluir uma colaboração, as informações são enviadas para o banco de dados hospedado
em ambiente web, e nos casos em que o smartphone não esteja conectado à internet, as informações
são salvas na memória interna do dispositivo e enviadas após a conexão ser restabelecida. Assim, as
informações que constam no banco de dados do projeto consistem em: a) coordenadas geográficas de
pontos atingidos por inundações; b) data de ocorrência do evento; c) altura atingida pela inundação;
d) registros fotográficos; e e) informações descritivas adicionais.
Em relação aos testes, não foram relatados problemas (bugs) e o aplicativo demonstrou
estabilidade, porém, alguns usuários sugeriram simplificar a etapa de cadastro do usuário. Para
ilustrar a consulta e visualização das informações no banco de dados, a figura 5 apresenta as
colaborações realizadas nos testes, na cidade de Jaqueira-PE. A área com maior concentração de
pontos refere-se ao local onde foram realizados os testes, e após as atividades alguns usuários
forneceram informações de outros locais, incluindo fotografias com marcas da inundação ocorrida e
informações descritivas adicionais, como pode ser visualizado na figura 5.

Figura 5 – Informações coletadas nos testes
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Em relação à disponibilização e divulgação dos dados coletados, foi elaborada e inserida no
aplicativo a sua política de privacidade, de forma que ao utilizar o Hidromapp e realizar colaborações
o usuário está ciente de que as informações serão utilizadas e divulgadas em pesquisas científicas e
trabalhos técnicos correlatos. Os dados coletados também serão disponibilizados no site do projeto
(em construção), de modo que outros pesquisadores, profissionais e a própria população possam ter
acesso às informações.
Neste momento o aplicativo está disponível para download na plataforma Google Play Store, e
estão sendo realizados testes para o desenvolvimento de mecanismos de avaliação da consistência
das informações coletadas. O aspecto da qualidade dos dados tem sido colocada como a principal
desvantagem das iniciativas relacionadas à Informações Geográficas Voluntárias, uma vez que são
informações colaborativas produzidas por usuários que não necessariamente possuem conhecimentos
técnicos sobre o tema e métodos abordados, conforme apontam Goodchild e Glennon (2010); Esmail
et al. (2013); Bravo e Sluter (2015) e diversos outros autores.
Uma vez que trata-se de uma plataforma colaborativa, a coleta de registros de inundações
através do Hidromapp depende da motivação dos colaboradores, sendo também um outro ponto à ser
explorado no projeto. Nesta nova etapa de testes pretende-se também investigar o perfil dos
colaboradores, abordagens metodológicas que contribuam para a motivação dos usuários, e aspectos
de usabilidade do aplicativo. Como já mencionado, será construído um site contendo os dados
coletados pelos usuários, informações sobre o projeto e vídeos explicativos, visando assim dar maior
visibilidade ao aplicativo e ampliar a rede de colaboradores.
E por fim, serão realizados experimentos a fim de verificar a aplicabilidade das informações
coletadas para o ajuste e validação de modelos computacionais aplicados na delimitação de áreas
inundáveis.
4 - CONCLUSÕES
Foi possível implementar todas as funcionalidades previstas para o app, atingindo todos os
objetivos esperados no trabalho. Embora parcialmente autônomo, já que necessita de internet para a
utilização de algumas funções, os usuários podem acessar o aplicativo mesmo quando não estão
conectados. Em comparação com a primeira versão do Hidromapp, na qual não era possível sequer
ser acessado quando offline, ressaltam-se no trabalho os avanços obtidos neste segundo ciclo do seu
desenvolvimento. Neste ponto, a plataforma Thunkable foi fundamental para a construção do
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aplicativo Hidromapp, sendo recomendada para a construção de aplicativos mobile por usuários que
não possuem conhecimentos sólidos em programação de sistemas.
No que diz respeito à utilização da plataforma Thunkable como ferramenta para o
desenvolvimento de aplicativos de mapeamento móvel, foi percebido que é possível construir funções
das mais diversas complexidades utilizando os blocos e componentes disponibilizados, exigindo do
desenvolvedor apenas criatividade e conhecimentos básicos em lógica de programação para a
construção de soluções baseadas nos recursos ofertados pela plataforma.
O aplicativo desenvolvido possibilita a coleta de informações georreferenciadas sobre pontos
atingidos por inundações, cotas atingidas, registros fotográficos, data do evento e informações
descritivas que podem ser adicionadas pelos usuários. Com a disponibilização do aplicativo
Hidromapp na plataforma Google Play Store, espera-se contribuir na coleta de registros de
inundações em escala adequada para a realização de novos trabalhos relacionados ao mapeamento de
inundações urbanas.
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