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Desastres 

Fonte: International Strategy for Disaster Reduction, United Nations (2009) 

Distúrbio significativo no funcionamento  de uma 
comunidade ou sociedade,  envolvendo perdas humanas, 
materiais,  econômicas  ou ambientais generalizadas, que 
excedem a capacidade da comunidade ou sociedade de se 

recuperar usando recursos próprios 



Classificação dos desastres naturais 

Biológicos 
• Epidemias  

• Infestações por insetos 

• Ataques de animais 

Geofísicos 
• Terremotos 

• Vulcões 

• Movimentos de massa 

             (sem água )  

Climatológicos 
• Secas 

• Temperaturas extremas 

• Incêndios 

Hidrológicos 
• Inundações 

• Movimentos de massa  

            (com água ) 

Meteorológicos 
 

• Tempestades 

             

Fonte: SAUSEN (2000) 

Quanto à origem ou causa primária do agente causador  
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Fonte: SAUSEN (2000) 

Hidrometeorológicos 

Classificação dos desastres naturais 

Quanto à origem ou causa primária do agente causador  



 

 

hidro = água 

meteoro = relativo ao céu 

logia = estudo 

Desastres Hidrometeorológicos 

Relação direta   inundações/enxurradas  e secas. 
Relação indireta  movimentos de massas, erosão e  assoreamento. 

Climatológicos 
• Secas 

• Temperaturas extremas 

• Incêndios 

Hidrológicos 
• Inundações 

• Movimentos de massa  

            (com água ) 

Meteorológicos 
 

• Tempestades 

             



Inundações e escorregamentos 

Hidrológicos 
• Inundações 

• Movimentos de massa  

            (com água ) 
Geo-Hidrológicos 



Inundação 

Fonte: Cemaden 
(https://www.cemaden.gov.br/inundacao/) 



Enxurrada 

Fonte: Cemaden 
(https://www.cemaden.gov.br/enxurradas/) 

E OS ALAGAMENTOS?   



Escorregamento 

Fonte: Cemaden 
(https://www.cemaden.gov.br/deslizamentos/) 

Movimento de massa ou deslizamento, escorregamento, ruptura 
de talude, queda de barreiras, 

 



Fonte: Cemaden 
(https://www.cemaden.gov.br/deslizamentos/) 

Escorregamento 



Desastres naturais ou socioambientais? 

Fonte: FREITAS et al. (2014). 

Um desastre natural resulta da combinação de 4 fatores:  

1) A ocorrência de uma ameaça natural 

2) Uma população exposta 

3) As condições de vulnerabilidade social e ambiental desta população 

4) Capacidade ou medidas insuficientes para reduzir os potenciais riscos e 
os danos à população  

Os eventos envolvem processos naturais e sociais   

Desastres socioambientais 



Gestão de Risco de Desastres 

• Fases do gerenciamento de risco de desastres 

ANTES DURANTE DEPOIS 

Prevenção  

Mitigação 

Preparação 

Resposta Recuperação 
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Gestão de Risco de Desastres 

• Prevenção, mitigação e preparação 

ANTES DURANTE DEPOIS 

Objetivo: Diminuir o risco e preparar a população para o desastres. 

Planejamento territorial  INFRAESTRUTURA 

Obras de engenharia 

 Diques, barragens, 
contenções, 
desassoriamento e 
derrocamento de cursos 
d’água e construções 
resilientes. 

Mapeamento 

 Mapeamento em 
escalas adequadas 

 Análise espacial  

Mapas de risco 

Mapas  de susceptibilidade 

 Mapas de aptidão 

 

Educação 

 Disseminação e 
conscientização da 
comunidade 

 Treinamento e 
simulações 

 Sistemas de alertas 

 



Gestão de Risco de Desastres 

• Resposta ao desastre 

ANTES DURANTE DEPOIS 

Objetivo: atendimento às vítima e reabilitação do cenário  
                                                (serviços essenciais) 

 Atendimento às vítimas 

 Conhecer a realidade do local  

 Água e alimentos para consumo humano 

 Coleta e disposição de resíduos 

 Manejo e abrigo da população adequada 



Gestão de Risco de Desastres 

• Recuperação 

ANTES DURANTE DEPOIS 

Objetivo: ações de médio e longo prazo visando o 
reestabelecimento da normalidade.  

 Atendimento às vítimas 

 Conhecer a realidade do local  

 Água e alimentos para consumo humano 

 Coleta e disposição de resíduos 

 Manejo e abrigo da população adequada 



Gestão de Risco de Desastres 

R = A x [(V/C) -  M] 

RISCO DE DESASTRE 

AMEAÇA 

INCÊNDIOS, INUNDAÇÕES, 
ESCORREGAMENTOS, TERREMOTO ... 

VULNERABILIDADES 

CAPACIDADE DE PROTEÇÃO 

Ex: Educação ambiental 

mitigação de riscos em larga 
escala por ações de prevenção e 
proteção social 

Fonte: Cemaden Educacão 
(https://www.cemaden.gov.br/enxurradas/) 



Gestão de Risco de Desastres 

Fenômenos 

AMEAÇA VULNERABILIDADES 

Fonte: Adaptado de SAUSEN (2000) 

RISCO DE DESASTRE 

Geofísicos Sociais Probabilidade de 
dano 

Fatores Condicionantes 

Definição de pesos 

Especialistas 

Análise Multicritério 



Análise de Risco de Desastres 

Uma vez que análise de risco é um fenômeno espacial,  
as GEOTECNOLOGIAS, particularmente os  

Sistemas de Informações Geográficas , 
representam possibilidades que incluem  

MONITORAMENTO, MODELAGEM e GESTÃO  
DOS RISCOS DE DESASTRES 

Geotecnologias 

 Conjunto de tecnologias para coleta, processamento, análise, e 
disponibilização de informação geoespacial. 

 



Geotecnologias 

Geoprocessamento 

 Usa Geotecnologias para coletar  dados e analisar informações 
geoespaciais  com o objetivo fornecer suporte às tomadas de 
decisão 

Geotecnologias 

 Topografia e Geodésia 

 Sistemas Globais de Navegação por Satélite (GNSS) 

 Sistema de Informações Geográficas (SIG) 

 Sensoriamento Remoto 

 Fotogrametria 

 Processamento Digital de Imagens  (PDI) 

 

 



Informação Geoespacial 

Fonte: ESQUERDO et al. 2014 
(https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/126966/1/capitulo08-106-14.pdf) 

Informação Geoespacial 
 

Os eventos de desastres (AMEAÇAS) e 
acontecem em algum lugar 

 
Os FATORES GEOFÍSICOS E SOCIAIS 

variam no espaço e no tempo 



Qual a relação destes termos com o tema de 
Desastres Naturais ou Socioambientais? 

Inundação em São Luiz do Paraitinga (2010) 
Foto: Rogério Marques. 

Fonte: http://blogln.ning.com   

Escorregamento  na zona leste de São Paulo 
Foto: Prefeitura Regional de São Mateus 

Fonte: Estadão  
https://brasil.estadao.com.br/blogs/blitz-
estadao/capital-paulista-tem-407-areas-de-
risco-de-deslizamentos-segundo-instituto-de-
pesquisas-tecnologicas/  

http://blogln.ning.com/
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As geotecnologias possuem imenso potencial em aplicações na 
área de desastres naturais em suas diferentes fases  



Aquisição de dados 

• Sensores  
ATIVO 

PASSIVO 

RESOLUÇÃO 



• Sensores orbitais 

Fonte:  http://geopara.blogspot.com/2014/07/sensores-remotos-por-sistema-opticos.html 

Aquisição de dados 

SmallSats e CubeSats  



• Sensores orbitais 

Fonte: ESA 

Sentinel-1 

Sentinel – Agência Espacial Européia  (ESA) 

Próximos satélites:  

 Sentinel 1: sensor C-SAR (Synthetic Aperture 
Radar) 
 

 Sentinel 2: sensor MSI (MultiSpectral Instrument), 
resol. espacial 10, 20 ou 60m) 
 

 Sentinel-3: constituído por quatro instrumentos:  
(1) SLSTR (Sea and Land Surface Temperature Radiometer - 
radiómetro de temperatura da terra e do mar);  
(2) OLCI (Ocean and Land Colour Instrument - instrumento de que 
mede a cor da terra e do oceano);  
(3) SRAL (SAR Altimeter - altímetro);  
(4) MWR (Microwave Radiometer). 

Sentinel-2 

Sentinel-3 

Aquisição de dados 



• Sensores orbitais ativos 

TerraSAR 

RADARSAT 2 

SRTM ASTER 

Cosmo-SkyMed 

Aquisição de dados 



Fonte: CHIGNEL et al. (2015)  

 Bacia do rio 
Colorado, EUA 
 

 Landsat 8 
 antes e depois 

da inundação. 

 
 Transformação 

por Análise de 
Componentes 
Independentes 

Delineamento da  extensão máxima de inundação 
 a partir de dados multitemporais de Landsat 8 



 Condicionantes deflagradoras dos 
deslizamentos? 

 Características geofísicas da região? 
 Detecção das cicatrizes 
 Distinção entre a área de corrida de 

massa e o rio. 

Escorregamentos em Rolante- RS (2017) 

Sensor  RapidEye (5m)   



• Sensores aerotransportados 

Fonte: Esteio 

Aquisição de dados 



• Sensores aerotransportados - LiDAR 

 

LiDAR 
LASER 

Sistema de varredura a LASER aerotransportado 

LiDAR Light Detection And Ranging 

LASER Light Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation 

Aquisição de dados 



• Sensores aerotransportados - DRONES  

 

Aquisição de dados 

DRONE 
VANT – Veículo Aéreo Não Tripulado 

RPAS - Remotely Piloted Aircraft Systems 



• Sensores aerotransportados - LiDAR 

 

Visualização no 
formato txt 

Arquivo LAS ou LAZ 

Coordenadas 3D (E, N, h) e 
o atributo I (intensidade)  

Aquisição de dados 



• Sensores aerotransportados - LiDAR 

 

Imagem de intensidade 

Nuvem de pontos 3D 

Aquisição de dados 



Sensoriamento Remoto 
• TIN 

Perfil 



LiDAR 

Modelos Digitais de Elevação intensidade 

Presidente Prudente – SP 
4.905.240 pontos 
~5.8 pontos/m2 

 

Fonte: Data Set URL: 
http://www.fct.unesp.br/unespdataset  



• Sensores  terrestres - Estação Total Robotizada 

Fonte: https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/encosta-na-capital-ganha-
sensores-capazes-de-indicar-deslizamentos/ 

Salvador-BA 

Monitoramento 



Teresópolis -RJ 

Fonte: Cemaden 
https://www.cemaden.gov.br/ce
maden-finaliza-instalacao-de-
sensores-geotecnicos-em-
teresopolisrj/ 

Monitoramento 



Fonte: FRANCI et al. (2016)  

 DEM  gerado a partir de um par 
de imagens do sensor GeoEye-1 
images (0,5 m de resolução) 
 

Satellite remote sensing and GIS-based multi-criteria 
analysis for flood hazard mapping 

 Análise Multicritério  
Processo Analítico Hierárquico             
(AHP)  

Análise Multicritério 



Modelagem hidrológica 

Análise da suscetibilidade a inundações e enxurradas 
na bacia hidrográfica do rio Forqueta, RS, Brasil  

Fonte: Oliveira et al. (2018) 

 Usa os TRs de 10, 30 e 100 anos para 
simular chuvas com diferentes 
probabilidades de ocorrência, desde o 
cenário mais preocupante e recorrente 
(TR10) até o cenário mais remoto (TR100). 
 

 Usa dados do SRTM para gerar o MDT   



É possível identificar três níveis de inter-relação entre SIG e modelos 
computacionais: 

A. Método Intercambiável –  o SIG e o modelo matemático trabalham separadamente.  
       Este é o método com menor interação e ainda é um procedimento muito utilizado.  

B. Método de Interface – o modelo é executado independente do SIG, mas pelo menos 
parcialmente, alguns arquivos de entrada podem ser criados dentro de um SIG.  
Ex: O HEC-HMS (Hydrologic Modeling System – Hydrologic Modelling System) desenvolvido 
pelo U. S. Army Corps of Engineering é um bom exemplo do método de interface, permitindo 
ao usuário editar, executar e visualizar os dados do modelo em um ambiente Windows.  

C. Método de Integração – SIG e modelos trabalham em um mesmo ambiente e as quatro 
tarefas (entrada, edição, execução e saída) são realizadas no interior do SIG. 
Ex: Modelos hidrológicos como o ArcHydro e o SWAT (Soil and Water Assessment Tool) são 
exemplos de modelos que trabalham completamente integrados a um SIG.  

Modelagem Hidrológica 

Fonte: Shamsi (2002)  



Modelagem hidrológica com o Hec-HMS 

Fonte: Adaptado de Mendes e Cirilo (2013) 

O HEC-GeoHMS  usa ambiente de SIG e ferramentas de análise espacial 
para,  a partir de uma MDE, transformar os canais de drenagem e 
limites de bacias hidrográficas em uma estrutura de dados hidrológicos 
que representa a rede de drenagem.  



Fonte: CAVALCANTI et al. (2013)  

 Na análise é 
considerado o 
setor censitário 
 

 A população é 
analisada por 
cota de risco de 
inundação 

Simulação de mapeamento de 
riscos de inundações usando 
dados LiDAR: estudo de caso 

da bacia do rio Una - PE 



Fonte: CAVALCANTI et al. (2013)  

 Resultado Final 

Simulação de mapeamento de riscos de 
inundações usando dados LiDAR: estudo 

de caso da bacia do rio Una - PE 



Também pode ser classificado em três níveis de inter-relação entre SIG 
e modelos computacionais: 

A. Método Intercambiável –  Modelos de previsão que atuam em escala de detalhe possuem 
pouca interação com um SIG.  
Ex: GeoStudio. Possui três módulos: Sigma/W, Seep/W e Slope/W.  
 Sigma/W  avaliar o efeito dos fatores indutores antrópicos (e.g., sobrecargas no 

terreno) no processo de defl agração dos deslizamentos em encostas e taludes.  
 

 Seep/W  permite estudar a influência da infiltração da chuva na deflagração de 
escorregamentos em solos não saturados, por meio de análises de fluxo.  
 

 Slope/W  permite realizar análises de estabilidade de taludes e encostas 
 

 Sigma/W  + Seep/W  permite, por ex., realizar análises de estabilidade considerando a 
distribuições de tensões causadas por intervenções antrópicas em áreas de risco e as 
caraterísticas regionais de precipitação e sua influência na distribuição de poro-pressões 
(positiva ou negativa) no maciço de solos. 

Modelagem de Escorregamento 

Fonte: Simões et al. (2016)  



B. Método de Interface – o modelo  é executado independente do SIG, mas pelo menos 
parcialmente, alguns arquivos de entrada podem ser criados dentro de um SIG.  
Ex: O modelo TRIGRS (Transient Rainfall Infiltration and Grid-based Regional) pode ser 
considerado uma situação intermediária adotando SIG para análise de declividade do 
modelo.  

C. Método de Integração – SHALSTAB e SINMAP podem ser considerados como exemplo de 
Método de Integração funcionando como extensão dentro de um SIG e possibilitando que 
mapas de natureza probabilística, produzidos com ferramentas no SIG, possam ser utilizados 
como dados de entrada nos modelos de escorregamento.  

Modelagem de Escorregamento 

Fonte: Simões et al. (2016)  

Também pode ser classificado em três níveis de inter-relação entre SIG 
e modelos computacionais: 



Fonte: BUI et al. (2015)  

 Resultado Final 

Spatial prediction models for 
shallow landslide hazards:  

a comparative assessment of 
the efficacy of support vector 

machines, artificial neural 
networks, kernel logistic 

regression,  
and logistic model tree 

Análise Multicritério 

Diferentes variáveis 
condicionantes 



Análise Multicritério 

Diferentes variáveis 
condicionantes 



kernel logistic regression 

artificial neural networks (MLP) support vector machines 

artificial neural networks (RBF) 
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