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Resumo: Este trabalho analisa como as ferramentas computacionais podem ser utilizadas para 

a previsão de deslizamentos de terra em regiões de risco e quais as informações 

meteorológicas, geológicas e topográficas podem ser usadas nas análises. São apresentados 

os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e os Sistemas de Monitoramento e alertas de 

desastres naturais como o CEMADEN e o TerraMA2. É feito um estudo de caso com dados e 

imagens da região de Angra dos Reis. As imagens são preparadas no software QGIS e as 

análise feitas no software TerraMA2. São incluídas nas análises dados meteorológicos 

dinâmicos, como a observação de chuva, e características do terreno, como mapas de 

declividade gerados a partir de imagens SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). Através 

dos resultados obtidos é possível avaliar a importância de utilizar dados estáticos (declividade, 

por exemplo) associados à dados dinâmicos (observação de chuva, por exemplo) nas análises 

de risco. 

 

Palavras-chave: Prevenção de Desastres Naturais, Geoprocessamento. 

1. INTRODUÇÃO 

A ocorrência de desastres naturais é frequente no Brasil e as causas desses desastres estão 

associadas às mudanças climáticas, à poluição, ao uso e ocupação de regiões impróprias e à 

poluição causada pelo homem (TOMINAGA et al, 2009). Desta forma, a necessidade do 

monitoramento em regiões de risco é uma alternativa para evitar que os desastres causem danos 

à saúde da população da região, assim como danos materiais, econômicos e sociais. A utilização 

das geotecnologias para auxiliar no monitoramento é indispensável, visto que, são ferramentas 

potentes para criação, coleta, análise e notificação de informações. 

A necessidade de ensinar e treinar estudantes do ensino médio e das escolas 

profissionalizantes na área de geotecnologias, com o objetivo de desenvolver profissionais 

qualificados, é destacada pelo Ministério Da Educação (MEC) junto com Instituto Nacional de 

Pesquisa e Espaciais (INPE) em 2013. Este conceito tende a aumentar o recurso humano 

capacitado para o mercado de trabalho de geotecnologia, pois as disciplinas relacionadas 

apresentam perspectivas teóricas e práticas e isto gera uma dinâmica na formação do 

profissional (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2003). 

Uma forma de contribuir para a formação do aluno do ensino médio é utilizar conceitos de 

geotecnologias dentro da matéria de Geografia, nas áreas de cartografia, geologia, relevos, 

hidrologia, clima e meio ambiente. No caso do ensino superior, as geotecnologias são estudadas 

na Engenharia Civil, Geografia e Arquitetura. Faculdades têm contato com 
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georreferenciamento, mapas temático, mapas de declividade, mosaico de imagens e várias 

outras tecnologias que permitem a expansão das informações estudadas, proporcionando uma 

pesquisa mais refinada e precisa na área da geologia. 

A tecnologia em destaque para esta pesquisa é o monitoramento de desastres naturais a 

partir de uma plataforma computacional, que tem como objetivo avaliar os riscos de uma 

determinada região e classificá-la, em tempo real, baseando-se na coleta de dados de servidores 

remotos, que disponibilizam os dados coletados de satélites, radares ou Plataformas de Coleta 

de Dados (PCDs). 

Neste caso, as geotecnologias permitem a coleta, o armazenamento e a análise de grande 

quantidade de dados, que devido a grande quantidade de informações dos desastres naturais e 

a sua complexidade, seria inviável o tratamento manual. As ferramentas computacionais 

permitem o processamento dos dados, em tempo real, com baixo custo e boa precisão. 

Nos sistemas de monitoramento e alerta de desastres naturais, os dados ambientais são 

coletados de forma dinâmica e, através de técnicas matemáticas e de algoritmos, são 

transformados em planos de informações geográficas. Estas informações são analisadas para a 

obtenção de planos resultantes, como os mapas de risco, que informam e alertam o nível de 

risco da região. 

Este trabalho utiliza sistemas computacionais e pode ser utilizado como metodologia e 

como estudo de caso em disciplinas de Engenharia Civil e de Engenharia Ambiental. 

1.1. Objetivo Geral do trabalho 

Mostrar como ferramentas computacionais podem ser utilizadas para a previsão de 

deslizamentos de terra em regiões de risco. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 Gerar mapas de declividade em um software de Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) a partir de imagens da Shuttle Radar Topography Mission 

(SRTM). 

 Gerar mapa de setores censitários da região em estudo para ser utilizado nas 

análises de risco, a partir de informações do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

 Utilizar mapas de declividade como informação auxiliar no software TerraMA² 

em forma de dado estático matricial em análise simultânea com dados dinâmicos. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1. Desastres Naturais 

Um desastre natural pode ser definido como uma grave perturbação do funcionamento de 

uma comunidade ou de uma sociedade envolvendo perdas humanas, materiais, econômicas ou 

ambientais (Miranda, 2005). Os impactos estão além da capacidade da comunidade ou da 

sociedade afetada de arcar com seus próprios recursos (International Strategy for Disaster 

Reduction, 2009). A Defesa Civil Nacional trata os desastres naturais como resultado de 

eventos adversos sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais e 

ambientais e consequentemente os prejuízos econômicos e sociais. Os desastres naturais 

contemplam os processos e fenômenos que podem atingir a sociedade, como deslizamentos de 

terra, inundações e erosões, que ocorre naturalmente ou causado pelo homem. 
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A Base de dados Internacional de Desastres considera um desastre se o evento atender pelo 

menos um dos critérios abaixo: 

 o evento causou 10 ou mais mortes; 

 se 100 pessoas ou mais foram afetadas; 

 a região afetada declarar estado de emergência; 

 houver a necessidade de ajuda internacional. 

 

2.2. Conceito de Suscetibilidade, Vulnerabilidade, Perigo e Risco 

A suscetibilidade é chance ou probabilidade de ocorrer um desastre natural, ou seja, áreas 

mais suscetíveis estão sujeitas a maior frequência de desastres naturais. A vulnerabilidade é o 

conjunto de processos e condições resultantes de fatores físicos, sociais, econômicos e 

ambientais, aumentando a suscetibilidade de uma comunidade ao impacto dos perigos. O 

perigo refere-se à possibilidade de um processo ou fenômeno natural danoso de ocorrer em um 

determinado local por um período de tempo específico. O risco é a possibilidade de se ter 

consequências prejudiciais ou danosas em função dos perigos naturais. 

 

2.3. Movimentação de massa 

O movimento do solo, rocha ou vegetação ao longo da vertente sob a força gravitacional 

causa a movimentação de massa. A contribuição de outros elementos, como o gelo e água reduz 

o atrito interno das partículas consequentemente reduzindo a resistência interna das partículas 

proporcionando uma movimentação de massa livre. 

Os escorregamentos são movimentos rápidos de porções de solo e rochas que se deslocam 

para fora do talude ou da vertente. O principal agravante dos escorregamentos são as 

precipitações, que na pesquisa estudada é o fator responsável pelos alertas de perigo. 

 

2.4. Dados Ambientais 

Os dados ambientais são classificados em dois tipos, estáticos e dinâmicos. 

Os dados estáticos são planos de informações geográficas que informam as características 

da região a ser estudada, como exemplos o relevo, os rios e rodovias, vegetação, morfologia do 

solo, ou seja, são informações que se alteram lentamente no tempo e podem ser tratadas como 

estáticas para o estudo. 

Os dados dinâmicos fornecem informações que se alteram no decorrer do tempo de forma 

rápida, como a previsão de chuvas, registro de chuvas e focos de incêndio, ou seja, são as 

informações que mostram as alterações da região periodicamente, decorrente das alterações 

climáticas, geológicas e hidrológicas. 

 

2.5. Sistema de Informação Geográfica (SIG) 

O SIG é uma ferramenta indispensável nesta pesquisa, pois contribui para a geolocalização 

dos dados a serem coletados e analisados. O SIG tem a função de inserir e integrar, numa única 

base de dados, informações espaciais, além de oferecer mecanismo para combinar as várias 

informações. A utilização do SIG nesta pesquisa tem como objetivo otimizar e simplificar os 

mecanismos de coleta de dados e análise de informações e permitir a representação espacial 

dos fenômenos estudados. 
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2.6. Sistema de Monitoramento e alerta de desastres naturais 

Atualmente as tecnologias disponíveis permitem o monitoramento em tempo integral de 

regiões que podem ser afetadas pelos desastres naturais. O Sistema de monitoramento e alertas 

de desastres naturais como o CEMADEN e o TerraMA² são plataformas que monitoram 

determinadas regiões baseadas em dados de satélites, radares ou PCDs, que enviam as 

informações para um banco de dados e a partir desta fonte os dados são coletados e analisados 

por algoritmos pré-estabelecidos ou pela criação de uma lógica que permita uma modelagem 

similar ao evento real (ORIOLLO et al, 2013). 

 

3. ESTUDO DE CASO 

Os dados estáticos e dinâmicos utilizados para o estudo de caso foram obtidos de forma 

gratuita: 

 no site da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 

(http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/) obteve-se o modelo digital do terreno em 

formato GeoTiff gerado a partir da Shuttle Radar Topography Mission (SRTM); 

 no site do IBGE (http://www.ibge.gov.br/) obteve-se o mapa de setores censitários em 

formato shapefile; 

 o software TerraMA² e a base de dados geográficas TerraView foram adquiridos no site 

do INPE (http://www.inpe.br/); 

 os dados dinâmicos forma coletados a partir de um servidor do INPE, na Divisão de 

Satélites e Sistemas Ambientais (DSA). Os dados são do Hidroestimador do satélite 

GOES 13. 

Inicialmente, as imagens SRTM foram carregadas no software QGIS e, utilizando-se a 

ferramenta de transformação de imagem em um arquivo raster de declividade, criou-se o mapa 

matricial de declividade no formato GeoTiff (extensão .tif), representando a declividade da 

região de Angra dos Reis no Estado do Rio de Janeiro, como pode-se observar na Tela 1. 

 
Tela 1 - Mapa de Declividade gerado no QGIS. 

 
 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.inpe.br/
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O mapa de declividade, originalmente com valores entre 0% e 100%, foi transformado em 

um mapa com 7 classes de declividade, em ordem crescente com o grau de inclinação do 

terreno, de acordo com a classificação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) (2006), como observa-se no Quadro 1. 
 

Quadro 1 - Classes de Relevo. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (2006) 

 

Nota-se na Tela 1, que a região de Angra dos Reis não possui a classe 7 que representa um 

relevo escarpado (acima de 70% de declividade). 

Em seguida, foram geradas algumas camadas vetoriais no formato shapefile (extensão .shp) 

como, por exemplo, mapa de setores censitários, rios e rodovias da região estudada. Estes mapas 

foram inseridos no banco de dados TerraView e posteriormente utilizadas no TerraMA². 

O próximo passo foi efetuar a configuração do banco de dados TerraView, inserindo os 

dados estáticos vetoriais e matriciais. O mapa de declividade também foi inserido utilizando a 

função de “Importar Raster” e manteve os valores entre 1 a 6 atribuídos nos QGIS. 

O passo seguinte foi configurar a plataforma operacional TerraMA² seguindo o estudo de 

caso disponibilizado pelo INPE. O estudo apresenta configurações básicas e essenciais para 

uma análise completa. 

A lógica da plataforma consiste em coletar, em tempo real, dados dinâmicos de servidores 

externos, inserindo-os no banco de dados. Estes dados se referem, por exemplo, à precipitação 

de chuva atual e à previsão de chuva para as próximas 72 horas, e podem ser analisados junto 

com os dados estáticos pré-carregados no Terraview. 

A análise dos dados é feita através de um algoritmo, que pode ser criado pelo pesquisador 

e que gera um nível de alerta para cada elemento da região em estudo, neste caso os setores 

censitários de Angra dos Reis. Quando o nível excede o valor normal, gera alerta de risco, que 

é apresentado ao operador do sistema. 

Neste estudo, foi utilizado um servidor disponibilizado pela Divisão de Sistemas e Satélites 

Ambientais (DAS/INPE) que forneceu dados do Hidroestimador que monitora a região. Estes 

dados dinâmicos foram utilizados para informar a estimativa de precipitação de chuva da região 

estudada. Os dados estáticos utilizados no estudo foram: o mapa de declividade (matricial) e o 

mapa de setor censitário (vetorial). 

Os valores de precipitação máxima, junto com valores de declividade média são utilizados 

para gerar informações e classificar os setores censitários separadamente. 
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A lógica computacional do TerraMa2 é baseada na linguagem de programação LUA. A 

seguir são apresentados alguns exemplos de algoritmos usados neste trabalho. 

 

Algoritmo 1: verificação das classes de declividade 
local var2 = media('declividade') 

if var2 <= 1 then 

    return 0 -- Normal 

elseif var2 <= 3 then 

    return 1 -- Observação 

elseif var2 <= 4 then 

    return 2 -- Atenção 

elseif var2 <= 5 then 

    return 3 -- Alerta 

else 

    return 4 –- Alerta Máximo 

end 

 

Algoritmo 2: análise de dados do Hidroestimador 
local var1 = maximo('hidro') or 0 

if var1 == nil or var1 < 12 then 

    return 0 -- Normal 

elseif var1 < 25 then 

    return 1 -- Observação 

elseif var1 < 30 then 

    return 2 -- Atenção 

elseif var1 < 40 then 

    return 3 -- Alerta 

else 

    return 4 –- Alerta Máximo 

end 

 

Algoritmo 3: analise dos dados do Hidroestimador associados ao mapa de declividade 
local var1 = maximo('hidro') or 0 

local var2 = media('declividade') or 0 

if var1 == nil or var1 < 12 then 

    return 0 -- Normal 

elseif var1 < 25 and var2 <=3 then 

    return 1 -- Observação 

elseif var1 < 25 and var2 >3 then 

    return 2 -- Atenção 

elseif var1 < 30 and var2 <= 3 then 

    return 2 -- Atenção 

elseif var1 < 30 and var2 >3 then 

    return 3 -- Alerta 

elseif var1 < 40 and var2 <= 3 then 

    return 3 -- Alerta 

elseif var1 < 40 and var2 >3 then 

    return 4 –- Alerta Máximo 

else 

    return 4 –- Alerta Máximo 

end 

  

Foram realizadas 3 análises: a primeira utilizando apenas dados de declividade do terreno, 

a segunda utilizando apenas dados do Hidroestimador e a terceira utilizando dados do 
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Hidroestimador associados às informações de declividade do terreno. O objetivo é fazer uma 

comparação gráfica e visual dos mapas de alertas gerados e verificar a influência do uso das 

informações de declividade. 

O Mapa 1 ilustra o resultado obtido na execução da análise feita pelo Algoritmo 1, onde os 

níveis de alerta são calculados com base na declividade média do terreno. Setores em azul 

possuem nível de alerta normal e, em vermelho, nível de alerta máximo. Regiões com grandes 

inclinações apresentam nível de alerta alto. 

 
Mapa 1 - Influência da média da declividade em cada setor da região estudada. 

 
 

O Mapa 2 representa a análise do Hidroestimador sem o uso do mapa de declividade como 

informação auxiliar. O Algoritmo 2 gerou níveis de alerta considerando apenas o valor máximo 

de precipitação em cada setor. 

 
Mapa 2 - Registro do Hidroestimador na data 30/12/2009 17:00h. 
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Por fim, o Algoritmo 3 foi utilizado para gerar o Mapa 3. Os níveis de alertas são baseados 

tanto nas informações do Hidroestimador quanto da declividade do terreno. Para efeito de 

comparação, a análise foi realizada para o mesmo momento de registro da análise isolada do 

Hidroestimador (Mapa 2). 

 
Mapa 3 - Registro da análise utilizando o Hidroestimador e o mapa de declividade na data 30/12/2009 17:00h. 

 
  

4. CONCLUSÃO 

Comparando-se o Mapa 2, gerado pela análise isolada do Hidroestimador, e o Mapa 3, 

gerado pela análise conjunta do Hidroestimador e do Mapa de Declividade, pode-se confirmar 

a influência do mapa de declividade utilizado como informação adicional na análise de risco. 

Por exemplo, níveis que antes eram apenas Alerta (laranja) no Mapa 2 passaram a ser níveis de 

Alerta Máximo (vermelho) no Mapa 3.  

Não foi objetivo deste trabalho elaborar um modelo (algoritmo) de análise sofisticado, mas 

apenas mostrar que a utilização de dados adicionais pode melhorar a previsão dos riscos. A 

análise realizada é fictícia e não representa um alerta real. Porém, com a adição de mais dados, 

tanto dinâmicos como estáticos, o modelo teórico poderia ser transformado em modelo real 

para ser usado como monitoramento de regiões de grande risco de desastres naturais. 

O estudo realizado engloba muitos conceitos da Geografia e une ferramentas 

computacionais utilizadas diariamente por profissionais. Para a educação, pode-se utilizar as 

ferramentas fornecidas pelo INPE para desenvolver um estudo de caso ou utilizar um software 

GIS para a criação de Mapas e Processamento de Imagens. 

Como proposta para trabalhos futuros, sugere-se o estudo de caso de uma região utilizando 

dados em tempo real, que podem ser adquiridos através dos servidores do INPE, com dados 

matriciais, como mapas de declividade, relevo, curva de nível e vegetação.  
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COMPUTER TOOL FOR USE LANDSLIDES FORECAST 

 
 

Abstract: This paper analyzes how computational tools can be used for predicting landslides 

in risk areas and what the meteorological, geological and topographical information can be 

used in the analysis. Geographic Information Systems (GIS) and monitoring and alert systems 

of natural disaster like CEMADEN and TerraMA2 are presented. It made a case study with data 

and images from the Angra dos Reis region. The images are prepared in QGIS software and 

analysed in TerraMA2 software. Dynamic weather data, like watching rain, and terrain 

features, such as slope maps generated from SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) 

images, are included in the analyzes. Through the results it is possible to assess the importance 

of using static data (slope, for example) associated with dynamic data (rain observation, for 

example) in the risk analysis. 

 

Key-Words: Natural disasters’ prevention, geoprocessing. 
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