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RESUMO
Nos últimos anos, em escala mundial e nacional, há uma crescente
necessidade de prevenir, monitorar e mitigar os desastres decorrentes de
ameaças naturais ou decorrentes das ações antropogênicas. A tarefa requer
urgência e possui extrema importância para a construção de “cidades mais
resilientes”. Nesse sentido, o objetivo principal desta pesquisa foi desenvolver
uma aplicação colaborativa com banco de dados geográfico para fornecer
suporte no cadastro e gerenciamento de informações relativas à gestão de
riscos e desastres. Tal aplicação visa contribuir para as políticas de
planejamento urbano e gestão ambiental e organizar de forma integrada as
principais características do meio físico e econômico, enfatizando as diretrizes
adotadas na forma de mapas de alerta e monitoramento. Partindo desta
premissa, a pesquisa baseou-se na essência teórica da geografia (visão
sistêmica/integradora) articulada a um modelo coerente que valorize
elementos, processos da natureza e sociedade. A área escolhida para a
inventariação das ocorrências de desastre volta-se para o meio urbano da
Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), onde a Defesa Civil necessita
de apoio para mapear e monitorar os desastres. A fim de alcançar este
objetivo, foram aplicadas técnicas inerentes a processos de desenvolvimento
de software que abordam o levantamento de alguns requisitos necessários
para a aplicação, modelagem do banco de dados e implementação de código
fonte. Os resultados demonstram que as geotecnologias, em especial a VGI,
são instrumentos que contribuem tanto para o resgate de vítimas por meio do
cadastro colaborativo, quanto para as ações das políticas públicas de
restruturação e ordenamento territorial no espaço de “Cidades Resilientes”.
Palavras – Chave: Desastres; Geoweb; Banco de Dados Geográfico;
Informação Geográfica Voluntária; Collaborative Mapping.
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ABSTRACT
In recent years, on a global and national scale, there is a growing need to
prevent, monitor and mitigate disasters arising from natural hazards or from
anthropogenic actions. The task requires urgency and is extremely important for
the construction of "more resilient cities". To achieve this purpose, it was build
up a collaborative application of geographic database to support the register
and information management of areas at risk and natural disasters. In order to
contribute to the policies of urban planning and environmental management, to
organize in an integrated way the main characteristics of the physical
environment and socioeconomics environment, and emphasizing the
guidelines, they were adapted in the form of risk and monitor maps. Based on
this premise, the research was based on the geography essence (systemic
vision and integrated nature) articulated to a model that values processes of
physical environment and socioeconomics environment; articulated also in the
socioeconomic conception of nature disaster, which is understood as a result of
the process of growth and transformation of society that mix with the ambient
without considering the existing threats and vulnerabilities there. To achieve this
objective, we applicated techniques that are inherent to the software
development process, but necessary. Then, applicated on that application, the
information gathering, modeling, database creation, source code
implementation and field validation. Thus, the results demonstrate that
geotechnologies, in particular the VGI, are instruments that contribute both to
the rescue of victims in real time through the collaborative register, as well as to
the actions of the public policies for the planning and control of the use and
occupation of the land in “Resilient City "
Keywords: Natural Disasters; Geoweb; Geographic Database; Volunteered
Geographic Information.
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Introdução
A relação entre estudos geográficos e risco de desastres ambientais é tema do
mundo contemporâneo. O meio urbano como cenário de risco e de desastres é
bastante evidente em todo o mundo. Ao longo dos anos o Brasil enfrentou
sérios desastres devido à ocupação de áreas de riscos - como encostas e
locais inundáveis - capazes de acarretar grandes prejuízos socioeconômicos e
danos à população. De acordo com Alexandre (1995) e McBean (2004), o
crescimento da população, a segregação socioespacial e as mudanças
climáticas são fatores que incrementam as zonas de risco e a frequência dos
riscos e desastres. A problemática desta pesquisa firma-se em propor uma
alternativa para minimizar os impactos decorrentes dos desastres, tal como: o
desenvolvimento de uma interface web que possibilite ao cidadão, aos técnicos
da Defesa Civil, ao Corpo de Bombeiros, bem como aos pesquisadores que
trabalham com dados de riscos e desastres, cadastrarem e visualizarem em
tempo real informações georreferenciadas pertinentes ao gerenciamento e
monitoramento de políticas públicas de planejamento urbano, particularmente
os Planos Diretores Municipais (PDMs), de forma a assegurar a resiliência das
cidades, bem como contribuir no mapeamento e na validação de áreas de risco
em campo.

O interesse pela pesquisa surge ante o aumento gradual dos desastres
induzidos pelas ações antropogênicas em paralelo à Lei Federal 12.608/12,
que prescreve em seu art. 13:

Fica autorizada a criação de sistema de informações de
monitoramento de desastres, em ambiente informatizado, que
atuará por meio de base de dados compartilhada entre os
integrantes do SINPDEC visando ao oferecimento de
informações atualizadas para prevenção, mitigação, alerta,
resposta e recuperação em situações de desastre em todo o
território nacional (BRASIL, 2012).

Para Sausen e Lacruz (2015, p.22), os desastres resultam da “[...] ocupação do
ambiente natural sem preocupação com a sustentabilidade [...] são
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desencadeados seja por variáveis geofísicas (relevo, rios, precipitação, entre
outras) e humanas (população, ocupação do solo, pobreza, etc.)”.
A necessidade de prevenir, monitorar e mitigar os desastres veiculados de
ameaças naturais ou veiculados decorrentes das ações antropogênicas requer
urgência e constitui uma tarefa de extrema importância para as organizações.
Diante disso, a Organização das Nações Unidas (ONU) lançou em 2012 o guia
"Como construir cidades mais resilientes". Esse documento aponta o vínculo
entre cidades resilientes e redução de riscos como parte do desenho urbano e
das estratégias necessárias ao desenvolvimento sustentável.
Neste contexto, as cidades brasileiras necessitam priorizar investimentos e
medidas de adaptação frente às mudanças climáticas e a ocupação de áreas
de encostas. No Espirito Santo, o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil
(PEPDEC) “[...] tem a finalidade de articular e facilitar a prevenção, preparação
e resposta aos desastres” (PEPDEC, 2016, p. 8).
Com base nos pressupostos de Sausen e Lacruz (op. cit., p.22) os impactos
provenientes dos desastres podem ser acentuados pela “falta de planejamento
urbano e de uma implantação efetiva de políticas públicas para prevenção de
desastres”.
Crescentes impactos econômicos e milhares de pessoas afetadas são algumas
das

consequências

dos

desastres

que

comprometem

o

Brasil

e

especificamente o Espírito Santo. Todos os anos grande parte dos municípios
do Espirito Santo é atingida por esses eventos. De acordo com a Defesa Civil
do Estado do Espírito Santo, entre os anos 2000 – 2016 já foram registrados
1048 casos de desastres (PEPDEC, op. cit.).

Baseada na concepção social do desastre natural, que passa a ser entendido
como resultado de processos geofísicos, e pela sociedade que se conecta aos
recursos naturais sem considerar as ameaças e vulnerabilidades existentes,
essa pesquisa surge para suprir uma carência: de estabelecer um sistema
integrado de cadastro e gerenciamento dos riscos e desastres que ocorrem na
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Região Metropolitana da Grande Vitória, na forma de mapas de risco e de
alerta disponíveis na web.
Nessa pesquisa as geotecnologias estarão representadas pelo Banco de
Dados Geográfico - BDG, componente principal do Sistema de Informações
Geográficas – SIG, pela interface da Geoweb e pela VGI. As geotecnologias
são importantes ferramentas para armazenar, gerenciar e monitorar os
desastres. Por meio delas é possível modelar cenários e construir analises
espaciais de forma a evidenciar os impactos, as concentrações dos fenômenos
e da sociedade em áreas de riscos.
A inserção de BDGs integrados à Geoweb representa um olhar para o futuro,
ao transformar a internet em um SIG simplificado, que permite aos diversos
usuários acessar os dados cartografados em tempo real, compartilhados em
qualquer lugar, inclusive em ambientes portáteis, como tabletes e smartphones.
De acordo com Heipke (2010) e Goodchild et. al. (2013), uma das vantagens
desses sistemas é a colaboração voluntária do cidadão na produção e
disseminação da informação geográfica, “[...] processo conhecido como
informação

geográfica

colaborativa

(VGI

–

Volunteered

Geographic

Information)” (GOODCHILD et. al., 2013, p.280).
A partir dessas considerações, algumas das proposições da presente pesquisa
são de construir e disseminar um inventário de dados por meio das
geotecnologias, como ferramenta de pesquisa e cadastro das informações que
agrega o conceito de crowdsourcing1 e compartilhado.
Esta pesquisa tem como objetivo geral fornecer um instrumento colaborativo de
apoio a políticas públicas de gestão de riscos e desastres, denominado de
BDGeo Desastres-ES, constituído de BDG integrado a Geoweb para cadastrar
e visualizar em tempo real informações georreferenciadas, pertinentes ao
monitoramento e gerenciamento das ocorrências de desastres na Região

1

O termo“crowdsourcing” tem origem etimológica “crowd + outsourcing“, em português multidão
+ terceirização, surge como uma alternativa que obtém dados espaciais através da contribuição
voluntária dos indivíduos (Strauch, 2014; Merriam-Webster, 2011).
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Metropolitana da Grande Vitória. Para tanto, torna-se necessário cumprir os
objetivos específicos a seguir:


Construir um banco de dados geográficos integrado a uma aplicação
web que contenha informações de desastres de riscos de áreas
susceptíveis a inundações / alagamentos e deslizamentos da RMVT;



Cartografar as ocorrências e recorrências de desastres na forma de
mapas temáticos de risco e alerta;



Monitorar em tempo real as informações dos municípios afetados ou em
situação de alerta e a localização das vítimas;

 Contribuir para o planejamento de ações na esfera governamental, de
forma a subsidiar o planejamento territorial, com o intuito de minimizar
os impactos negativos dos desastres nas cidades e, principalmente, nas
populações que vivem em áreas vulneráveis.
Justificativa
Nas últimas décadas, houve um incremento na frequência e na intensidade dos
desastres em todo o mundo, devido às ações antrópicas e às mudanças
climáticas. Os deslizamentos e as inundações causam grandes prejuízos à
humanidade; de acordo com o Centre for Research on the Epidemiology of
Disasters (CRED) “[...] de cada cinco desastres naturais no mundo dois foram
inundações, provavelmente essas são as mais devastadoras, respondem por
56% dos afetados, ocupando a quarta posição em vítimas fatais e a terceira em
prejuízos econômicos” (CRED, 2013 apud NUNES, 2015, p. 22).

Diante das inúmeras tragédias dos últimos anos, vinculadas a eventos
climáticos extremos, percebe-se a necessidade de se investir na prevenção, no
resgate de vítimas e no monitoramento de desastres, que pode ser
potencializada pelas geotecnologias de forma integrada. A VGI é considerada
uma solução que apoia a coleta de dados voluntários e colaborativos e a
democratização dessas informações, sem alto investimento tecnológico, em
contextos de desastres (GOODCHILD, 2007).
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A escassez de uma aplicação Geoweb colaborativa integrada a um BDG que
armazene o maior número de informações sobre os desastres justifica essa
pesquisa. Nesse sentido, a evolução da internet integrada aos sistemas de
compartilhamento de informações geográficas, a massificação de dispositivos e
tecnologias móveis (smartphones, tablets e Global Positioning System - GPS)
pode contribuir na elaboração de inventários em locais de difícil identificação,
na Gestão de Risco de Desastres, e também nos estudos fomentados por esta
temática. De acordo com Hirata (2013, p.1) “A tendência de utilização de dados
voluntários e colaborativos em contextos de desastres naturais é crescente”.

Assim, faz-se necessário o desenvolvimento e a manutenção de um BDG que
possa subsidiar os diversos órgãos públicos que tratam da temática gestão dos
riscos e desastres, uma vez que as cidades precisam preparar seus planos de
contingência frente a situações de emergência.

Em escala federal, o Ministério da Integração Nacional (MI) criou o Sistema
Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID) que integra diversos
produtos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - SEDEC, e tem
como objetivo qualificar e coordenar as ações de monitoramento e de resposta,
bem como dar transparência à gestão de riscos e desastres no Brasil, além de
subsidiar a prevenção e a reconstrução de áreas atingidas (BRASIL, 2016c).

A Constituição Federal de 1988, em referência ao ordenamento do território,
determina a competência da União (Capítulo II, Artigo 21) para “[...] elaborar e
executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de
desenvolvimento econômico e social; [...] planejar e promover a defesa
permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as
inundações ” (BRASIL, 1988).
Os alagamentos causam danos, de modo geral de pequena magnitude, devido
à elevação do nível da água ser relativamente baixa. Contudo, quando
associados à circulação de carros e pessoas com o bloqueio aos acessos e
equipamentos essenciais, como escolas e hospitais, são considerados de
ordem elevada, além dos gastos com reparos e limpeza das residências.
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Conforme o gráfico apresentado na Figura 1 (a) 31 mil pessoas foram afetadas,
1.483 desabrigadas, 8.151 desalojadas, 29 feridas, uma morta, além de 444
enfermas.

Figura 1 – a) Danos por desastres de alagamento, no período de 1991 e 2012. b) Recorte do
Bairro Pontal das Garças, alagamento de 2013. c) Danos por desastre de movimento de
massa, no período de 1991 e 2012. d) Morro da Boa Vista em Vila Velha, deslizamento de
rocha em 2016.
Fonte: a) Atlas Brasileiro de Desastres Naturais: 1991 – 2012. b) Jornal Gazeta (2016). c) Atlas
Brasileiro de Desastres Naturais: 1991 – 2012. d) Folha Vitória (2016).

A Figura 1 (b) ilustra o alagamento no bairro pontal das Garças após as chuvas
de 2013. O gráfico da Figura 1 (c) ilustra a ocorrência de desastres por
movimento de massa, representados pelo deslizamento de solo e/ou rocha,
que teve 32 registros oficiais entre os anos (1991 – 2012) e afetou 214.702
pessoas (CEPED UFSC, 2013). A foto da Figura 1 (d) mostra as cicatrizes do
deslizamento de rocha ocorrido no Morro da Boa Vista, em Vila Velha no ano
de 2016. Esse evento destruiu quatro casas, além de desalojar 1,3 mil pessoas
(FOLHA VITÓRIA, 2016).
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Segundo Menezes (2013), a necessidade de espacialização de fenômenos é
elemento fundamental no planejamento urbano e na gestão de dados.
Somadas

a

velocidade

geotecnologias

contribuem

na

coleta,
com

manipulação

diversas

áreas,

e

visualização,

as

especificamente

no

monitoramento de desastres naturais por meio da espacialização das áreas de
risco dentro do espaço geográfico.

É de extrema importância conhecer a localização precisa do desastre para que
as equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros possam atuar no resgate
das pessoas atingidas. Essas informações são acessíveis de forma rápida, e
podem chegar até a população, em forma de mapas interativos compartilhados
na web, que contribuem com a definição de rotas de evacuação, identificação
de abrigos e sistemas de alerta.

Nesse

contexto,

as geotecnologias

podem

contribuir para

gestão e

reestruturação dessas áreas de risco. Coelho (2007), ao discorrer sobre os
impactos ambientais, aponta os desafios teórico-metodológicos e práticos a
serem enfrentados pelos diferentes pesquisadores, tendo em vista a
multidimensionalidade e diversidade das questões ambientais. Neste sentido, o
autor discorre sobre a necessidade de uma abordagem integradora do espaço
na previsão de impactos e vulnerabilidades.

Goodchild et. al. (2013) enfatiza o papel da VGI como importante fonte de
informações geográficas, quando aplicadas ao monitoramento de desastres o
usuário pode interagir com órgãos de apoio a desastre em tempo real e
oferecer informações sobre a atual situação do desastre.

Diante desse cenário e dos demais eventos ocorridos, torna-se necessário
investir no cadastro e na elaboração de mapas de riscos por meio da coleta de
dados em ambientes colaborativos e distribuídos. Assim como na elaboração
de políticas públicas condizentes com a realidade do local, que norteiem o
crescimento das cidades e o processo de ocupação e uso do solo (Figura 2).
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Figura 2 – Jornal A Gazeta Online aponta a baixa estruturação da Defesa Civil no Estado do
ES.
Fonte: GAZETA, 2016.

Nesse contexto, tal aplicação contribuirá com os processos decisórios de
políticas públicas de planejamento urbano e gestão ambiental, além de
organizar de forma integrada as principais características do meio físico e
social e promover a otimização no resgaste de vítimas com localização em
tempo real, consoante ao registro da ocorrência junto à Defesa Civil do Espírito
Santo.

Além disso, a gestão integrada e sistêmica desses eventos contribui para
aprimorar o planejamento urbano, contrapondo-se às vulnerabilidades do
espaço geográfico produzido.
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1 – Fundamentos Conceituais e a Problemática dos Desastres
1.1 – Desastre: Conceitos

Ao longo da história, ocorrências de desastres têm interrompido a vida em
áreas urbanas e rurais, causando impactos ambientais e socioeconômicos.
Para Kobiyama et. al. (2006, p.1) “[...] os desastres naturais são determinados
a partir da relação entre o homem e a natureza”.

O conceito e a severidade destes eventos atrelam-se à exploração dos
recursos naturais e à temporalidade dos processos antropogênicos, como os
associados ao crescimento da população em áreas de risco e ao agravamento
das mudanças climáticas. Sausen e Lacruz (op. cit.) enfatiza a localização de
grupos sociais em áreas específicas de vulnerabilidade, falta de planejamento
urbano e precariedade na implantação de politicas públicas efetivas na
prevenção de desastres.

Ao discutir o conceito de desastre, são considerados aportes sobre o vínculo
da sociedade com o meio. A definição adotada pela UNISDR (2009) considera
esses eventos como:

[...] uma grave perturbação do funcionamento de uma
comunidade ou de uma sociedade, envolvendo perdas
humanas, materiais, econômicas ou ambientais de grande
extensão, cujos impactos excedem a capacidade da
comunidade ou da sociedade afetada de arcar com seus
próprios recursos UNISDR (2009, p.9).

Os desastres representam a intensidade de diferentes processos, não apenas
os que resultam da dinâmica natural, mas os decorrentes da vulnerabilidade
dos sistemas sociais em ruptura com a sustentabilidade. Efetivamente, esses
processos representam a relação de desequilíbrio do homem com a natureza
na produção do espaço urbano e regional. São, portanto:
[...] resultado de modelos de desenvolvimento, e esse processo
influencia direta e indiretamente as condições de
vulnerabilidade por meio de mudanças de uso da terra, com a
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ocupação e a transformação do ambiente natural sem
preocupação com a sustentabilidade (SAUSEN E LACRUZ,
2015, p.23).

Por se tratar de um tema interdisciplinar, não há um consenso acerca da
definição de desastres ; no Quadro 1 nota-se os diferentes conceitos sobre
desastres.
Quadro 1 – Algumas definições de desastres de diferentes autores
AUTOR (ES)
Porfiriev (1998)

Butzke

e

Mattedi (2001)
Valencio et. al.
(2005)
EM-DAT (s. d.
a)

DEFINIÇÃO DE DESASTRE
Um estado ou condição desestabilizante do sistema social que se manifesta com
o mau funcionamento ou ruptura de conexões e comunicações entre seus
elementos ou unidades sociais (comunidades, grupos sociais e
individuais); destruição/demolição parcial ou total; ou sobrecargas físicas
e psicológicas sofridas por alguns desses elementos. Torna-se
necessário tomar medidas extraordinárias ou emergências para
recuperar o estado de estabilidade.
Um acontecimento ou série de acontecimentos que altera o modo de
funcionamento rotineiro de uma sociedade. Esses acontecimentos são
provocados por grande variedade de agentes naturais ou criados pelo
homem.
A concretização do risco, isto é, uma interação deletéria entre um evento
natural ou tecnológico e a organização social, que coloca em disrupção
as rotinas de um dado lugar e gera elevados custos (temporais, materiais
e psicossociais) de reabilitação e reconstrução.
Uma situação ou evento que supera a capacidade local, necessitando de
assistência nacional ou internacional.

Resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem,
sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais e
p.2)
ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. • A
intensidade de um desastre depende da interação entre a magnitude do
evento adverso e a vulnerabilidade do sistema e é quantificada em
função de danos e prejuízos.
Forte modificação e, por vezes, ruptura da funcionalidade do território. É
Nunes (2009)
o ápice de um processo contínuo, revelando desequilíbrio brusco e
significativo entre as forças compreendidas pelo sistema natural
contrariamente às forças do sistema social, o que sublima que suas
consequências podem estar mais relacionadas às formas como se dar a
ocupação do espaço pela sociedade do que com a magnitude do
fenômeno desencadeador.
Fonte: Adaptado de Sausen e Lacruz (2015). Organizado pela autora.
Castro

(1999,

Os desastres subdividem-se em geofísicos, climatológicos, hidrológicos,
meteorológicos e biológicos; no Quadro 2 é apresentada a classificação geral
adotada pelo banco de dados Emergency Events Database (EM-DAT2).
2

O EM-DAT permite pesquisas por país, tipo de catástrofe ou data. No registro de dados de
desastres, o Relatório Estatístico Anual do EM-DAT adota pelo menos um dos seguintes
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Quadro 2 – Classificação de desastres pelo EM-DAT
TERMO

DEFINIÇÃO

Desastres
geofísicos
Desastres
meteorológicos

Eventos originados na geosfera.

PRINCIPAIS
TIPOS
DE
DESASTRE
Terremoto, erupção vulcânica,
movimento de massa (seco).
Tempestade.

Eventos causados por processos
atmosféricos de curta duração (de
minutos a dias).
Desastres
Eventos causados por alterações no Inundação,
movimento
de
hidrológicos
ciclo normal da água e/ou por massa úmido.
transbordamento de sistemas hídricos
por ação dos ventos.
Desastres
Eventos causados por processos de Temperaturas extremas, secas,
climatológicos
longa duração (variabilidade climática incêndios espontâneos.
de intrassazonal a multidecadal).
Desastres
Eventos causados pela exposição de Epidemias,
infestação
de
biológicos
organismos vivos a germes e insetos, debandada de animais.
substancias tóxicas.
Fonte: Adaptado de Sausen e Lacruz (2015). Organizado pela autora.

De acordo com a CEPAL (2014), os desastres são o resultado de fenômenos
naturais que causam danos físicos e perda de vidas humanas e de capital, e
por consequência alteram as condições de vida das comunidades e indivíduos,
bem como as atividades econômicas dos territórios afetados.

Diante do apresentado, um fenômeno só é caracterizado como desastre natural
quando ocorre em locais onde a população vive e resulta em danos.

O Gráfico 1 foi elaborado com os dados de desastres do banco global EM-DAT,
período 1990-2016, demonstra a relação entre a soma do total de mortes com
afetados, representando as vítimas, e o total de gastos com os danos. Destacase que o maior número de vítimas foi registrado em 2014, que também
apresentou o maior gasto com as operações pós-desastres.
Gráfico 01 – Registro das Ocorrências de desastres com destaque para vítimas
e danos.

critérios: 10 ou mais óbitos; 100 ou mais pessoas afetadas; declaração de estado de
emergência; pedido de auxílio internacional (Scheuren, et. al. 2008).
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Fonte: EM-DAT (2016). Elaborado pela autora.

No Espirito Santo, os desastres mais frequentes são as inundações e os
deslizamentos de terra. No entanto, nos últimos anos o estado vivencia uma
seca histórica que atinge a sociedade, os recursos hídricos e a economia.
1.2 – Discussão conceitual: a concepção de risco, vulnerabilidade, perigo
e “Cidades Resilientes”

Para uma melhor compreensão sobre os desastres torna-se pertinente
conhecer os principais conceitos e terminologias que se destacam no contexto:
risco, vulnerabilidade, perigo e resiliência. A seguir apresentaremos a
conceituação

dessas

terminologias,

comumente

presente

na

temática

abordada nesta pesquisa.

Por risco entendemos a probabilidade de ocorrerem consequências danosas
ou perdas esperadas (mortos, feridos, edificações destruídas e danificadas,
etc.), como resultado de interações entre um perigo natural e as condições de
vulnerabilidade local (UNDP, 2015).
Para Marandola Jr. & Hogan (2004a, p.100), o termo “Risco (risk) é utilizado
pelos geógrafos como uma situação, que está no futuro e que traz a incerteza e
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a insegurança”. Trata-se de uma área suscetível a ocorrência de um evento,
“[...] indica a probabilidade de ocorrência de algum dano a uma população
(pessoas ou bens materiais). É uma condição potencial de ocorrência de um
acidente” (NOGUEIRA, 2006, p. 29), sendo expresso pela seguinte equação:
R=P(fA)*C(fV)*g-1,

[...] onde risco R representa a probabilidade P de ocorrer um
fenômeno físico (ou perigo) A, em local e intervalo de tempo
específico e com características determinadas (localização,
dimensões, processos e materiais envolvidos, velocidade e
trajetória); causando consequências C (às pessoas, bens e/ou
ao ambiente), em função da vulnerabilidade V dos elementos
expostos; podendo ser modificado pelo grau de gerenciamento
(NOGUEIRA, 2006, p.29).

Em uma concepção mais ampla, o risco “[...] refere-se à probabilidade de
ocorrência de processos no tempo e no espaço, não constantes e não
determinados, e à maneira como estes processos afetam (direta ou
indiretamente) a vida humana” (CASTRO et. al., 2005, p. 12).
O risco, como uma construção social, resulta do planejamento urbano
inadequado, deficiente em paralelo a distribuição desigual da renda, gera
insegurança à população, abarca a interação entre um perigo e as
características que tornam as pessoas vulneráveis.

Os estudos geográficos interrogam as construções sob o espaço, enfatizam o
desenho da cidade no que tange às dinâmicas de ocupação pelas ações
antropogênicas, “[...] o risco interroga necessariamente a Geografia que se
interessa pelas relações sociais e por suas traduções espaciais” (VEYRET,
2007, p.11). Neste sentido o homem, responsável pela transformação da
geomorfologia urbana, precisa compreender as vulnerabilidades do espaço
socialmente produzido.

A compreensão das vulnerabilidades do espaço construído e transformado, em
sua totalidade, se dá a partir da inter-relação entre a natureza e o homem.
Ab’Saber (2002) aborda os estudos geográficos pela compreensão do Espaço
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Total4 e destaca que as alterações antropogênicas sobre os ambientes naturais
são acumulativas.

Essa produção impacta na preservação das unidades da paisagem,
influenciando nas transformações do uso e cobertura do solo sobre as
unidades de relevo, que promovem e acentuam as áreas suscetíveis a
degradação, a erosão, as enchentes, entre outros aspectos que potencializam
as vulnerabilidades ambientais na paisagem.
Para Acselrad (2006, p.2) a noção de vulnerabilidade é relativa e “[...] está
normalmente associada à exposição aos riscos e designa a maior ou menor
suscetibilidade de pessoas, lugares, infraestruturas ou ecossistemas sofrerem
algum tipo particular de agravo”.

A Secretaria Nacional de Defesa Civil discorre que o termo vulnerabilidade
significa:

[...] condição intrínseca ao corpo ou sistema receptor que, em
interação com a magnitude do evento ou acidente, define os
efeitos adversos, medidos em termos de intensidade dos danos
previstos (CASTRO, 1999, p. 9).

De forma concisa Reis (2014, p.4) conceitua perigo como “[...] um fenômeno
perigoso, uma substância ou uma atividade humana que pode causar a perda
de vida, danos ou outros impactos à saúde”. Portanto, perigo é a iminência da
ocorrência do evento potencialmente prejudicial.

O Quadro 3 destaca os principais conceitos utilizados na analise de risco
conforme a IUGS.
Quadro 3 – Definição de conceitos sobre a temática desastres

4

TERMO

DEFINIÇÃO

Risco (risk)

Uma medida da probabilidade e severidade de um efeito adverso para a

“Espaço Total” é conceituado por Ab’Saber (2002, p. 30) como “[...] o arranjo e o perfil
adquiridos por uma determinada área em função da organização humana que lhe foi imposta
ao longo dos tempos... que inclui todos os componentes introduzidos pelo homem – ao longo
da história – na paisagem de uma área considerada participante de um determinado território”.
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saúde, propriedade ou ambiente. Risco é geralmente estimado pelo
produto entre a probabilidade e as consequências. Entretanto, a
interpretação mais genérica de risco envolve a comparação da
probabilidade e consequências, não utilizando o produto matemático entre
estes dois termos para expressar os níveis de risco.
Perigo (hazard)

Uma condição com potencial de causar uma consequência desagradável.
Alternativamente, o perigo é a probabilidade de um fenômeno particular
ocorrer num dado período de tempo.

Elementos sob
risco (elements
at risk)

Significando a população, as edificações e as obras de engenharia, as
atividades econômicas, os serviços públicos e a infraestrutura na área
potencialmente afetada pelos processos considerados.

Vunerabilidade
(vulnerability)

O grau de perda para um dado elemento ou grupo de elementos dentro de
uma área afetada pelo processo considerado. Ela é expressa em uma
escala de 0 (sem perda) a 1 (perda total). Para propriedades, a perda será
o valor da edificação; para pessoas, ela será a probabilidade de que uma
vida seja perdida, em um determinado grupo humano que pode ser
afetado pelo processo considerado.

Análise
risco
analysis)

de
(risk

O uso da informação disponível para estimar o risco para indivíduos ou
populações, propriedades ou o ambiente. A análise de risco, geralmente,
contém as seguintes etapas: definição do escopo, identificação do perigo
e determinação do risco.
Fonte: Adaptado de Augusto Filho (2001), baseado em International Union of Geological
Sciences - IUGS Working Group - Committee on Risk Assessment (1997). Organizado pela
autora.

O termo resiliência é um oriundo do latim resiliens que significa voltar ao estado
normal. Uma cidade resiliente envolve a capacidade de resistir, absorver,
acomodar e recuperar-se dos efeitos de um perigo, de forma eficiente,
nomeadamente através da preservação e restauração de suas estruturas
básicas essenciais e funções (BRASIL, 2016b).

Juntos aos conceitos já abordados e analisando a imagem abaixo (Figura 3),
ressalta-se que os estudos acerca da temática “desastres naturais” e a
resiliência das cidades estão integrados aos fenômenos, registros históricos,
fatores geofísicos (vegetação, solos, geologia, relevo), parâmetros de avaliação
humana (educação, renda, pobreza, população). De acordo Pearson et. al.,
1991; Smith, 2000; Balaji et. al., 2005 apud Marcelino, 2007, p. 30, “[...] a
avaliação de risco envolve basicamente o inventário dos perigos naturais (P), o
estudo da vulnerabilidade (V) e o mapeamento das áreas de risco (R)”.
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Figura 3 - Condições de perigo, vulnerabilidade e risco.
Fonte: MARCELINO (2007).

Esse conjunto de fatores abarca os processos da produção do espaço
geográfico. Cabe pensar a gestão integrada desses elementos como
instrumento de análise e de gerenciamento das cidades.
1.3 – Gestão de riscos de desastres
Com base nas concepções de Houaiss (2003), a palavra “gestão” significa “ato
de gerir”, “ter gerência sobre, administrar”, com origem no latim gerere. Quando
empregada para se referir ao estudo dos desastres envolve a prevenção, a
redução, a resposta e a recuperação.

Para Vargas (2010) apud Sausen e Lacruz (op. cit.), a gestão dos desastres
assume um caráter integrador e sistêmico, reflexo da administração pública, na
forma de ações integradas nos diferentes temas e instrumentos de
desenvolvimento municipal.

Conforme a terminologia utilizada pela UNISDR (2009), a gestão do risco de
desastre é um processo sistemático de utilizar diretrizes administrativas,
organização, habilidades e capacidades operacionais para executar políticas e
fortalecer as capacidades de enfrentamento, com a finalidade de reduzir o
impacto adverso de ameaças naturais e a possibilidade de que ocorra um
desastre.
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Tobin e Montz (1997); Castro (2003); Kobiyama et. al. (2006) enfatizam que o
ciclo de gerenciamento de desastre é um processo que inclui basicamente três
fases distintas (Figura 4): Antes, Durante e Depois. Na etapa “Antes”, fase mais
importante, são adotadas medidas como as análises de risco, a execução de
projetos de engenharia (diques, pontes, muros de contenção, etc.), a
elaboração de políticas públicas (plano diretor, zoneamentos ambientais,
legislação, etc.), a educação ambiental em escolas e comunidades afetadas,
etc.
A fase “Durante” compreende ações emergenciais que ocorrem após o evento
e envolvem o salvamento, o auxílio (evacuação, abrigo, alimentação,
atendimento médico, etc.) e a reabilitação da comunidade afetada.
O “Depois” compreende ações de reconstrução que visam à avaliação dos
danos, as ações de recuperação estruturadas dos meios de subsistência,
recursos naturais e culturais, saúde e serviços sociais, entre outros.

Figura 4 – Ciclo de gerenciamento de um desastre.
Fonte: Tobin e Montz (1997)

No Quadro 4 são apresentados algumas terminologias e ações para gestão de
riscos, as quais envolvem ações de redução de risco, redução a perda de vidas
humanas e danos e ações de reparo e reestruturação.
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Quadro 4 – Terminologias e ações para Gestão de Riscos
Terminologias e ações para Gestão de Riscos
Mitigação

Pretende minimizar o impacto do mesmo, reconhecendo que muitas vezes
não é possível evitar sua ocorrência.

Preparação

Estrutura a resposta.

Alerta

Corresponde à notificação formal de um perigo iminente.

Reabilitação

Período de transição que se inicia ao final da emergência e no qual se
restabelecem os serviços vitais indispensáveis e os sistemas de
abastecimento da comunidade afetada.
Fonte: Baseado em UNISDR (2007). Organizado pela autora.

A Estratégia Internacional para Redução de Desastres – EIRDB (International
Strategy for Disaster Reduction - ISDR) estabeleceu que o ciclo de risco do
desastre

agrupa

cinco

macroprocessos

inter-relacionados:

prevenção,

mitigação, preparação, resposta e recuperação (Figura 5, p.34). Essas
atividades estão relacionadas à Defesa Civil em paralelo a Lei nº 12.608, que
dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SNPDEC), um
plano de governo que determina a prevenção, com ações coordenadas para o
enfrentamento e para prevenir desastres.

Sob essa ótica, os artigos transcritos da lei preveem competências cabíveis a
esse processo:

Art. 7º Compete aos Estados:
...
IV - identificar e mapear as áreas de risco e realizar estudos de
identificação de ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades,
em articulação com a União e os Municípios;
...
Art. 8º Compete aos Municípios:
...
IV - identificar e mapear as áreas de risco de desastres;
...
IX - manter a população informada sobre áreas de risco e
ocorrência de eventos extremos, bem como sobre protocolos
de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em
circunstâncias de desastres (BRASIL, 2012).
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Figura 5 – Macroprocesso e ações na Gestão dos Riscos de Desastres .
Fonte: Adaptado de Gregório (2013) apud Sausen e Lacruz. (2015).

A legislação brasileira prevê que políticas públicas sejam elaboradas para
minimizar a ocorrência de riscos e desastres. Os Artigos. 182 e 183 da
Constituição Federal de 1988, regulamentados pela lei 10. 257 de 2001,
estabelecem as diretrizes gerais da política urbana nacional. No parágrafo
único do Capítulo I, “estabelece normas de ordem pública e interesse social
que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da
segurança e do bem estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental”
(BRASIL, 1988).
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1.4 – Geotecnologias

Com o avanço tecnológico, o uso de ferramentas computacionais de
Geoprocessamento, tem contribuído nos estudos do espaço geográfico. Diante
desse advento, a Geoweb, sistema web que oferece acesso interativo a mapas
e dados, produz novos campos de atuação para a Geografia, abrindo espaço
para o monitoramento de eventos em tempo real.
A ideia de “glocalidade” denomida por Benko (1990, apud Santos, 1996, p. 252)
traduz o atual estágio da disseminação da informação geográfica, onde um
local torna-se virtualmente mundial para sociedade (Figura 6, p. 36). Miranda
(2010) destaca o status de mídia geográfica, onde os sistemas de informações
geográficas – SIGs comunicam através de mapas digitais pela rede aspectos
do mundo real a diversos usuários, promovendo a aproximação entre a
sociedade e o SIG.

Julião (2001, p.95) comenta que

A emergência da Sociedade de Informação, enquanto modelo
organizativo, veio comprovar a importância do contributo da
Ciência Geográfica e, assim abrir novas perspectivas para seu
desenvolvimento, para a utilização do saber e do saber fazer
dos Geógrafos contemporâneos.

Partindo das proposições apresentadas por Julião (op. cit.) e Miranda, as
tecnologias da informação e comunicação contribuem na análise geográfica, ao
considerar o papel do cidadão como produtor de dados sob sua condição
cotidiana e o geógrafo como produtor de análises geográficas e de percepções
na validação de estudos e sínteses acerca da relação sociedade e natureza.
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Figura 6 – Diferentes papeis e contribuições.
Fonte: Adaptado de JULIÃO (2001)

Openshaw (1992, p.93) afirma que: “A Geografia está hoje no inicio de sua
maior e mais recente revolução que é a Geografia Computacional”. Contudo, o
mapeamento das representações do mundo real não encerra uma análise
geográfica. Ao contrário, é a partir da localização e/ou mapeamento que se
inicia o processo de construção e ressignificações dentro do território.

Assim, a Geografia, enquanto ciência que elenca os estudos acerca da
produção do espaço, contribui com soluções para a problemática dos desastres
ao considerar a natureza, a temporalidade da urbanização, os eventos
climáticos extremos, a questão social e as políticas públicas como elementos
produtores do desenho das cidades. Tendo em vista as desigualdades dentro
desse processo que organiza o espaço, faz-se necessário compreender a
vulnerabilidade da população neste processo de apropriação.

Cabe pensar que as geotecnologias são ferramentas que contribuem para as
analises integradas do espaço socialmente produzido; fenômenos como a
massificação da internet e do uso do GPS no smartphone são considerados
relevantes nesses estudos e incluem o papel do cidadão, também, como
produtor da informação espacial.
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1.4.1 – Geoweb e Informação Geográfica Voluntária (VGI): principais
considerações

O crescimento da internet ao longo das últimas décadas, vinculado aos
avanços das geotecnologias, mudou a forma de produzir, armazenar e distribuir
a informação geográfica. Torna-se cada vez mais importante desenvolver
estudos que proporcionem a integração de dados geográficos em meio web.
Estas soluções representam SIGs simplificados e são denominadas “Geoweb”,
“SIG-web” ou ainda “Webmapping”, abrangendo funcionalidades interativas na
consulta de mapas (GOODCHILD et. al., 2013; MIRANDA, 2010).

Associada a custos de acesso cada vez mais baixos, sua universalidade
motivou o desenvolvimento de toda uma nova classe de sistemas de
informação,

com

uma

arquitetura

diferenciada

em

relação

a

seus

predecessores.

A disseminação de dados geográficos via Internet começou a partir da
disponibilização de mapas estáticos, que eram cópias digitalizadas de produtos
cartográficos originais transformados em imagens digitais através da
exportação em formato pdf. Estes mapas no formato matricial eram pouco
interativos para os usuários, ou seja, só permitiam a visualização das
informações, e devido ao tamanho que estes arquivos atingiam, sua
transmissão pela web era dificultada. A configuração de links utilizando
recursos de Hypertext Markup Language (HTML) possibilitava o acesso a
outras páginas relacionadas ao tema apresentado no mapa.

Esse cenário era muito diferente do que ocorria com aplicações de SIG que
rodavam localmente nas máquinas dos usuários (aplicação standalone).
Nessas aplicações, os dados espaciais são mantidos no mesmo computador
ou na mesma rede local, de onde os dados são visualizados e consultados.
Essa arquitetura permite a transferência de grandes quantidades de dados
entre o banco de dados e o software. Já numa arquitetura onde se utiliza a
internet para a transmissão de dados geográficos entre um computador remoto
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e a máquina de um usuário, essa velocidade de transferência é menor,
alterando o tempo de resposta da aplicação.
Uma das tendências alcançadas no contexto da democratização cartográfica é
disponibilizar a informação espacial; neste sentido, os dados espaciais na web
possibilitam uma nova realidade através de aplicações Geoweb, representam a
evolução dos SIG desktop para os SIG distribuídos na rede mundial de
computadores. Esses sistemas, baseados na arquitetura cliente-servidor,
permitem um ambiente multiusuário que possibilita a visualização automática
das atualizações para todos os clientes (TSOU, 2003).

A Figura 7 mostra de forma simplificada um esquema de comunicação entre
um computador remoto (cliente HTTP) e um servidor de mapas contendo uma
aplicação SIGweb.

Figura 7 – Informações Espaciais Disponibilizadas na web.
Fonte: MITCHELL (2005)

Observa-se na figura acima que o cliente HTTP (representado pelo computador
mais à esquerda) acessa uma página com conteúdo cartográfico, hospedada
em um servidor de mapas remoto, e este, por sua vez, é o componente
responsável por realizar a leitura dos dados geográficos e efetuar uma
operação específica requisitada pelo cliente (aumentar a escala, movimentar o
mapa para uma área específica, etc.) e converter o resultado desta operação
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em uma imagem mostrada no cliente. Algumas aplicações mais avançadas
possibilitam o acesso às informações em bancos de dados espaciais.

Nos últimos anos tem havido o interesse em usar a web para criar, montar e
disseminar informações geográficas fornecidas voluntariamente por diversos
usuários (GOODCHILD, 2007). Sob essa ótica, vários termos são utilizados
para contextualizar essa abordagem, Heipke (2010) cita: Informações
Geográficas Voluntárias (VIG), Crowdsourcing para Dados Geoespaciais e
Neogeografia.
Sobre VGI Goodchild et. al. (2013, p. 95) discorre que incluir “[...] dados que
nós “voluntariamente cedemos””, trata-se de um fenômeno relativamente
recente, no qual o conteúdo é gerado pelo usuário. Esse fenômeno é, também,
denominado como um processo que produz coletivamente informações
geográficas em um sistema integrado de dados, as quais podem ser utilizadas
para fins diversos, como os associados a desastres e ao resgate de vitímas.
Trata-se de uma coleção de dados espaciais produzidos por cidadãos que
divulgam as suas observações e conhecimento geográfico de modo voluntário
(CAMPAGNA et. al., 2013; GOODCHILD, 2007 a,b; SUI, 2008).

O termo crowdsourcing, construção colaborativa, foi introduzido por Jeff Howe
em um artigo de 2006 na revista Wired em 2006. É definido no dicionário
Merriam-Webster como "a prática de obtenção de serviços necessários, ideias
ou conteúdo, solicitando contribuições de um grande grupo de pessoas e,
especialmente, a partir da linha comunidade, em vez de funcionários
tradicionais ou fornecedores” (MERRIAM, 2016).

Para Goodchild (2007), a neogeografia tem fomentado as habilidades da
sociedade para construir, compartilhar e interagir com as informações em
tempo real; essas tecnologias de mapeamento via web e de infraestruturas de
dados contribuem para a democratização da informação geográfica.

Independente da terminologia utilizada nas abordagens supracitadas, o objetivo
é a participação de cidadãos. Nesta pesquisa, a VIG incorpora o cidadão, o
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pesquisador e órgãos governamentais - a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros,
como integrantes e produtores das informações pertinentes ao mapeamento de
locais de riscos e suscetíveis a desastres em tempo real.
1.4.2 – Trabalhos relacionados: A Geoweb e a VGI em situações de
desastres

A seguir serão apresentados alguns trabalhos relacionados ao monitoramento
de riscos e desastres, desenvolvidos por órgãos em escala federal e protótipos
desenvolvidos por pesquisadores.
A plataforma para Construção de Sistemas de Monitoramento Ambiental –
TerraMA2 (Figura 8) é uma plataforma de gerenciamento de banco de dados
que fornece um sistema de monitoramento com o objetivo de enviar alertas a
múltiplos usuários.

Figura 8 – Tela da Aplicação TerraMA2 destacando os dados de alerta.
Fonte: LOPES (2012).

Esse sistema explora informações via satélite em tempo real somadas a mapas
de previsões de precipitação e a um conjunto de mapas ou modelos de risco:
“análise e alerta em áreas como qualidade do ar, qualidade da água,
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gasodutos, barragens de rejeito em área de mineração, incêndios florestais,
movimentos de massa do tipo escorregamentos e corridas de lama, enchentes
e estiagens” (TERRAMA2, 2016).

Outro trabalho relacionado refere-se à criação, pelo decreto nº 7.513 de 1º de
julho de 2011 do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres
Naturais (CEMADEN), cujo objetivo “[...] é realizar o monitoramento e emitir
alertas de desastres naturais que subsidiem salvaguardar vidas e diminuir a
vulnerabilidade social, ambiental e econômica decorrente desses eventos”
(CEMADEN, 2016). Esse sistema constitui-se como ferramenta eficaz para
prever a ocorrência de desastres no país, realizar pesquisas e produzir
informações pertinentes ao planejamento e promoção de ações preventivas.

Com a finalidade de gerenciar ações de preparação e resposta a desastres em
território nacional, foi criado em 2005 e reinaugurado em 2011, através do
Decreto nº 5.376, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres
(CENAD). Sua dinâmica de funcionamento envolve o recebimento, a avaliação
e o processamento de informações de diversos órgãos do governo federal.
Essas informações são encaminhadas aos órgãos de Proteção e Defesa Civil
dos estados e municípios com risco de ocorrência de desastre (BRASIL, [20122016]).

O Disaster Map e Obeservatório Cidadão de Enchentes-OCE, descritos a
seguir, são entes com propostas e funcionalidades distintas que estão a serviço
da temática desastres, agregam as funcionalidades de colaboração, e
consideram a sociedade como protagonistas no processo de inclusão e coleta
de dados geoespaciais.

O Disaster Map (Figura 9), criado em 2009, é um exemplo de VGI, o qual
permite ao cidadão inserir textos, fotos, vídeos e links no local do evento.
Essas aplicações colaborativas contribuem no levantamento de dados acerca
da extensão e intensidade do evento em tempo real (COUTINHO, 2010).
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De acordo com Poser e Dransch (2010), durante o evento os cidadãos podem
contribuir com dados dinâmicos, como a descrição e monitoramento da real
situação do evento.

Figura 9 – Tela do Disaster Map com destaque para os registros visíveis cadastrados
voluntariamente.
Fonte: DISASTER MAP, 2016.

Apesar de o sistema Disaster Map permitir o registro de informações pelos
cidadãos, não é possível fazer analises geográficas, como a sobreposição de
outros planos de informação (setor censitário, áreas de risco, entre outros).

O Observatório Cidadão de Enchentes (OCE) é uma plataforma crowdsourcing,
a

qual

obtém

informação

geográfica

de

voluntários,

especificamente

informações sobre áreas alagadas e altura da água no leito dos rios (Figura
10). Os voluntários podem enviar informações pelo web site ou pelo
smartphone.
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Figura 10 – Tela do Observatório Cidadão de Enchentes.
Fonte: AGORA, 2016
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1.5 – A Urbanização e a Produção de Riscos e Desastres na Região
Metropolitana da Grande Vitória

As intervenções recorrentes nas áreas urbanas pelas alterações antrópicas
figuram

como

um

dos

elementos

desencadeadores

de

desastres.

Potencializadas pela impermeabilização do solo, pela ocupação de morros e
modificação superficial no processo das águas superficiais, transformam o
espaço urbano no “[...] palco das maiores e mais intensas calamidades
naturais” (NUNES, 2015, p.95).

Com relação aos fatores que estimulam a produção dos desastres, Monteiro et.
al.(2007) cita: o aumento da densidade populacional, a baixa qualidade das
edificações, a ocupação de encostas íngremes e planícies de inundação,
vulneráveis a inundações e deslizamentos.

De acordo com Reis et. al. (2011) a crescente incidência dos desastres é
explicada paralelamente ao intenso processo de urbanização, densidade
populacional e crescimento das cidades, que muitas vezes é impulsionado pela
especulação imobiliária e desigualdade social. Comumente esses espaços,
sem infraestrutura básica, aumentam a vulnerabilidade e os riscos à sociedade.

A ampliação de áreas urbanizadas baseada em lógicas de ocupação
deficitárias altera o uso da terra, e desta forma contribui para a apropriação de
áreas de risco por populações com menor poder aquisitivo. Condicionadas
pelas desigualdades de acesso a terra e a moradia, elas constroem habitações
precárias em áreas suscetíveis a riscos. Guerra e Cunha (2001) apontam a
falta de distribuição equitativa dos investimentos de infraestrutura e da
democratização do acesso aos serviços urbanos como elementos produtores
das desigualdades socioespaciais.

Tominaga (2007) assinala que o acelerado processo de urbanização nas
últimas três décadas, em áreas, muitas vezes, com condicionantes geológicos
e geomorfológicos impróprios a ocupação contribui para a ocorrência dos
desastres.
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A urbanização (Figura 11) constitui um relevante agente modificador do meio
ambiente, especificamente no ciclo hidrológico, tendo em vista que as
intervenções

antrópicas,

como

a

supressão

da

vegetação

e

a

impermeabilização do solo com construções, facilitam o aumento nos volumes
de escoamento superficial das águas ao longo do seu ciclo, favorecendo a
frequência e a magnitude dos alagamentos e inundações, além potencializar de
deslizamentos de encostas (GUERRA e CUNHA, 2001).

Figura 11 – O efeito da urbanização sobre o ciclo hidrológico.
Fonte: EPA, 1998 apud DA PAZ, 2004.

Guerra e Cunha (2001) destacam que o rápido crescimento das cidades produz
uma gama variada de efeitos adversos: à medida que árvores são cortadas, a
capacidade de infiltração das águas no solo é reduzida, este passa a ter sua
área revestida com ruas asfaltadas e prédios construídos, encostas são
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impermeabilizadas com loteamentos e construções, rios são canalizados e
retificados. Desta forma, ocorre uma série de respostas geomorfológicas, cujos
impactos muitas vezes assumem um caráter catastrófico, ao colocar em risco a
vida das populações nas cidades.

No que tange às consequências da urbanização e os reflexos dos eventos
climáticos extremos, cita-se o aumento das inundações urbanas / alagamentos
devido às chuvas intensas e a diminuição da taxa de infiltração, relacionadas à
degradação ambiental (FENDRICH, 2009).

Tucci (2008) agrupa as inundações dentro de processos classificatórios:

Inundações de áreas ribeirinhas: são inundações naturais que
ocorrem no leito maior dos rios devido à variabilidade temporal
e espacial da precipitação e do escoamento na bacia
hidrográfica; Inundações devido à urbanização: são as
inundações que ocorrem na drenagem urbana devido às
chuvas intensas e aos efeitos da impermeabilização do solo,
canalização do escoamento ou obstruções ao escoamento. Os
alagamentos geralmente se enquadram nesse tipo de
inundação, salvo outras condições que não possuem a chuva
intensa como uma de suas causas (TUCCI, 2005, p.29).

De acordo com Zancopé (2012) a ocupação urbana sobre as margens e
planícies

fluviais,

marcadas

por

inundações

periódicas

oriundas

dos

transbordamentos dos rios que elas margeiam, coloca em risco a sociedade.
As construções, muitas vezes próximas aos cursos de água, colocam em
perigo vidas e bens materiais, apesar de a Lei Federal nº 6.766 de 1979 dispor
sobre o parcelamento das terras urbanas, e não permitir, no artigo 3º, o
parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas em terrenos
alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para
assegurar o escoamento das águas (BRASIL, 1979).

Muitos desses impactos deixam cicatrizes nas cidades. Além de causarem a
perda de vidas humanas, promovem danos ambientais e urbanos. Estes variam
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com base nas características físicas e econômicas atribuídas a cada local e
contexto urbano – dependem das ameaças, da exposição e da vulnerabilidade.

Tucci (op. cit) pontua a ocupação de áreas de relevo nas cidades como uma
das principais causas de morte por escorregamento de terra em encostas
durante o período chuvoso. É valido salientar que famílias pobres são
severamente afetadas pelos impactos das mudanças climáticas, pois têm
menos acesso a bens de proteção e enfrentam maior exposição a riscos
ambientais.

De acordo com Castro (2003, p.108), a principal causa dos deslizamentos é
“[...] a ocupação caótica das encostas urbanas é a principal causa dos
escorregamentos, causadores de importantes danos humanos, inclusive de
mortes, além dos danos materiais e ambientais, e dos graves prejuízos sociais
e econômicos”. A falta de sustentação dos maciços naturais e infiltração da
água no solo, durante o período chuvoso causa a morte de inúmeras pessoas.

Com base em todas as características já apresentadas, tomaremos nesta
pesquisa o recorte da Região Metropolitana da Grande Vitória – RMGV,
composta pelos Municípios: Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Viana, Fundão
e Guarapari, onde são evidenciados diversos fenômenos, principalmente os
veiculados por fenômenos hidrológicos e climatológicos.
A Figura 12 (p.48) ilustra o deslizamento8 de um talude no bairro Vila Nova em
Viana após uma frente fria, que atingiu uma casa com construção em área
irregular e deixou duas famílias desalojadas (GAZETA, 2016).

8

Deslizamento ou escorregamento são “Fenômenos provocados pelo escorregamento de
materiais sólidos, como solos, rochas, vegetação e/ou material de construção ao longo de
terrenos inclinados, denominados de encostas, pendentes ou escarpas” (CASTRO, 2003, p.
108).

48

Figura 12 – Deslizamento de talude atinge construção em área irregular em Viana – ES.
Fonte: GAZETA, 2016.

As construções em áreas irregulares atreladas a falta de precauções
ambientais intensifica o risco de desastres, a Figura 13 ilustra o deslizamento
de rocha morro da Boa Vista no município de Vila Velha, observa-se que as
edificações foram construídas em uma área com declividade superior a 30%
(trinta por cento) em desconformidade com a legislação.

Figura 13 – Deslizamento de rocha no Morro da Boa Vista em Vila Velha em 2016.
Fonte: FOLHA VITÓRIA, 2016.
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A ocupação do espaço urbano produz impactos sobre a população e o meio
ambiente. Cita-se que em Vitória muitos espaços foram ocupados em
desconformidade com a legislação federal nº 6.766 (op. cit.): III - em terrenos
com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se atendidas
exigências específicas das autoridades competentes.

Atrelada à urbanização, a UNISDR (2012, p. 9) aponta os principais agentes
responsáveis pelo risco:
• O crescimento das populações urbanas e o aumento de sua
densidade, o que interfere diretamente nos solos e nos
serviços, ampliando as ocupações de planícies costeiras, ao
longo de encostas instáveis e das áreas de risco.
• A concentração de recursos e capacidade em âmbito nacional,
com ausência de fiscalização, recursos humanos e
capacidades no governo local, incluindo ordens pouco claras
para ações de resposta e de redução de riscos de desastres.
• A governança local fragilizada e a participação insuficiente
dos públicos de interesse locais no planejamento e gestão
urbana.
• A gestão dos recursos hídricos, dos sistemas de drenagem e
de resíduos sólidos inadequada, a causar emergências
sanitárias, inundações e deslizamentos.
• O declínio dos ecossistemas, devido às atividades humanas,
tais como a construção de estradas, a poluição, a recuperação
das zonas úmidas e a extração insustentável de recursos que
comprometem a capacidade de oferecer serviços essenciais,
como, por exemplo, a proteção e regulação contra inundações.
• A deterioração da infraestrutura e padrões de construção
inseguros, que podem levar ao colapso das estruturas.
• Os serviços de emergência descoordenados, que afetam a
capacidade de rápida resposta e preparação.
• Os efeitos adversos das mudanças climáticas que irão,
provavelmente, aumentar as temperaturas extremas e as
precipitações, na dependência de condições localizadas, com
um impacto sobre a frequência, a intensidade e a localização
das inundações e outros desastres relacionados ao clima.

A lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento
do solo urbano, estabelece em seu artigo 3º que somente será admitido o
parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas ou de expansão
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urbana, assim definidas por lei municipal, e em parágrafo único determina:
“Não será permitido o parcelamento do solo em terrenos alagadiços e sujeitos
a inundações; antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento
das águas” (BRASIL, 1979).

Atrelados aos fatores de risco, outro elemento a ser considerado deve-se ao
fato de tais áreas não estarem preparadas para suportar os efeitos desses
eventos, como resultado da deficiência na infraestrutura urbana, da distribuição
desigual da renda e pelas políticas deficientes do uso do solo, além da má
gestão das águas superficiais.
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2 – Métodos e Técnicas
A popularização da internet e o advento das geotecnologias nos últimos anos
proporcionam a usuários diversos serviços compartilhados em tempo real
baseados na localização geográfica, como mapeamento, roteamento e
geocodificação. Os SIGs em rede permitem que as informações espaciais e
alfanuméricas sejam disponibilizadas para públicos amplos (GOODCHILD,
2013).
Essas ferramentas contribuem na elaboração de medidas preventivas e
requeridas para análise de risco, além de oferecerem suporte às políticas de
ordenamento territorial junto à Defesa Civil, ao disponibilizar serviços de
localização de vítimas, formulários para avaliação de dados, entre outros
recursos.

Contudo, é necessário formular e sistematizar os dados pertinentes a todo esse
processo que modela o mundo real em um espaço virtual de representações
dentro da temática abordada nessa pesquisa. Quanto à análise de risco, essas
ferramentas que fazem uso do posicionamento geográfico são de grande
importância e possibilitam a aquisição, o armazenamento e a recuperação de
dados (BURROUGHT, 1986 apud CÂMARA, 1995).

Adiante serão ponderados os principais fundamentos conceituais e etapas
metodológicas pertinentes à implementação de um BDG colaborativo e
compartilhado, fazendo uso de tecnologias livres de geoprocessamento,
voltado para a redução de vítimas e de prejuízos sociais, por meio do
aprimoramento de coleta de dados em tempo real.
2.1 – Sistema de Informações Geográficas

O Sistema de Informações Geográficas (SIG) é um conjunto de ferramentas
computacionais de Geoprocessamento, que permitem a realização de “[...]
análises complexas, ao integrar dados de diversas fontes e ao criar bancos de
dados georreferenciados” (CÂMARA et. al., 2005). Entende-se por SIGs um
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sistema computacional que trabalha com um numero infinito de informações de
cunho geográfico.
De acordo com Burrough e Mcdonnell (1998, p.11), o “SIG é um poderoso
conjunto

de

ferramentas

para

coleta,

armazenamento,

recuperação,

transformação e visualização de dados espaciais do mundo real para o
conjunto de propósitos específicos”. Esses sistemas procuram simular a
realidade do espaço geográfico em um ambiente virtual. A Figura 14 indica o
relacionamento entre os componentes do SIG.

Figura 14 – Arquitetura de Sistemas de Informações Geográficas.
Fonte: CÂMARA, 1995.

A quantidade de operações que um SIG pode executar é numerosa, podendo
ser classificadas em três grupos: a) Produção cartográfica - estão inseridas
operações como: representação gráfica dos elementos, inserção de elementos
de um mapa; b) Operações relacionadas ao gerenciamento de banco de dados
geográficos - com funções de armazenamento e recuperação de informação
espacial e c) Análise espacial dos dados de fenômenos - gera novas
informações a partir da base de dados existente.
São inúmeras as potencialidades dos SIGs. Podem ser alinhados como
exemplos de aplicações de SIGs na análise de processos geográficos:
mapeamento

e

zoneamento

de

regiões;

monitoramento

de

florestas;
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monitoramento de bacias hidrográficas, localização de serviços públicos,
monitoramento de áreas de risco e preservação ambiental.
2.2 – Banco de Dados Geográfico

Dados geográficos descrevem fatos, objetos e fenômenos do globo terrestre
associados à sua localização sobre a superfície terrestre, num certo instante ou
período de tempo (CÂMARA et. al., 2005).

Segundo Laurini e Thompson (1992), um dado geográfico é caracterizado por
três componentes: o elemento espacial – referente ao seu posicionamento,
forma e relações geométricas entre os elementos espaciais; o descritivo –
conjunto de dados alfanuméricos que o qualificam; e o elemento temporal –
referente à época de ocorrência do fenômeno geográfico.

O Banco de Dados Geográfico (BDG) deve ser entendido, de acordo com
Casanova et. al. (2005), como uma coleção de dados geográficos, cujos
procedimentos viabilizam o armazenamento, o acesso e a recuperação
eficiente dos dados.
Para Câmara (1995, p.27) o BDG é “[...] entendido como um banco de dados
não-convencional aonde os dados tratados possuem, além de atributos
descritivos, um representação geométrica no espaço geográfico”. A Tabela 1
resume os principais conceitos relativos a bancos de dados espaciais ou
geográficos:
Tabela 1 – Principais conceitos relativos a BDGs
Requisito

Definição

Geometria vetorial
Geometria
Atributo espacial

Pontos, linhas e regiões são particulares geometrias.
Uma geometria vetorial ou matricial.
Um atributo de um objeto cujo domínio seja um conjunto de
geometrias.

Objeto espacial

Qualquer objeto com um atributo espacial. Os geo-objetos são uma
classe particular de objetos espaciais.
Valor de um atributo espacial de um objeto.

Componente espacial
ou geometria de um
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objeto
Banco
de
dados Um banco de dados armazenando, entre outros, objetos espaciais.
espacial
Consulta espacial
Uma consulta definida sobre um banco de dados espacial.
Fonte: Adaptado de CASANOVA, 2005.

2.2.1 – Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados

Um banco de dados pode ser materializado em diferentes Sistemas
Gerenciadores de Bancos de Dados (SGDBs). De acordo com Câmara et. al.
(2005) um sistema de gerência de banco de dados (SGBD) oferece serviços de
armazenamento, consulta e atualização de bancos de dados. Na Tabela 2 é
apresentado o resume dos requisitos mais importantes para SGBDs.
Tabela 2 – Principais requisitos para SGBDs
Requisito

Definição

Facilidade de uso

A modelagem do banco de dados deve refletir a realidade das
aplicações, e o acesso aos dados deve ser feito de forma simples.
Correção
Os dados armazenados no banco de dados devem refletir um
estado correto da realidade modelada.
Facilidade
de Alterações na forma de armazenamento dos dados devem afetar as
manutenção
aplicações o mínimo possível.
Confiabilidade
Atualizações não devem ser perdidas e não devem interferir umas
com as outras.
Segurança
O acesso aos dados deve ser controlado de acordo com os direitos
definidos para cada aplicação ou usuário.
Desempenho
O tempo de acesso aos dados deve ser compatível com a
complexidade da consulta.
Fonte: Adaptado de CASANOVA, 2005.

As estruturas de dados para representação em BDG podem ser divididas em
duas grandes classes: a) estruturas vetoriais, quando representadas por
pontos, linhas e áreas; b) estruturais matriciais, o espaço é representado por
uma matriz P (m, n), no qual cada célula possui um número de linha, um
número de coluna e um valor correspondente ao atributo estudado (CÂMARA,
2007b).

De acordo com Silberschatz et. al. (2006), o SGBD é software que gerencia a
estrutura do banco de dados e controla o acesso a uma coleção de dados
armazenados em um banco de dados que representa um repositório de
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informações contendo tanto os dados geográficos quanto o seu modelo de
organização.

Segundo Miranda (2010), os SGBDs são tecnologias de banco de dados, que
permitem o armazenamento e funções para análise e processamento de dados
de forma eficiente. Concentram-se em duas tecnologias, SGBDs Relacionais
(SGBD-R) e SGBDs Objeto-Relacionais (SGBD-OR), com uma pequena
parcela para SGBDs Orientados-a-Objeto (SGBD-OO).

Com os avanços tecnológicos, foram adicionadas extensões espaciais aos
SGBDORs. O PostgreSQL apresenta soluções espaciais com o PostGIS; o
MySQL com o MySQLExtension (GOODCHILD et. al. 2013).
Nesta pesquisa abordaremos o SGBD – R, MYSQL, que segundo Queiroz
(2005), refere-se a um SGBD cuja localização espacial é uma de suas
principais características - é um sistema de banco de dados com
funcionalidades adicionais que permite representar, consultar e manipular
dados espaciais. Nesses sistemas as tabelas de dados geográficos distinguemse das tabelas não geográficas pela presença de uma coluna que contém a
geometria.
2.2.2 – MySQL: Principais características

O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional de
código fonte aberto; este SGBD está sob a licença General Public License
(GPL), podendo ser distribuído sem quaisquer custos com licença. Um banco
de dados relacional é uma coleção de relações, muitas vezes chamadas de
tabelas (MYSQL, 2016).

A extensão espacial do MySQL, MySQLExtension, utiliza o modelo de dados
objeto relacional, que permite armazenar o dado geográfico também no SGBD.
De acordo com Silva (2015), as extensões espaciais são a principal forma de
comunicação que os SIGs utilizam para recuperar a informação geográfica,
correspondem ao componente de gerencia de dados. O gerenciamento de
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dados geográficos envolve o armazenamento, recuperação, manipulação,
funções de conversão e suporte a índices.

O MYSQL armazena objetos cujos tipos de geometria são: ponto, curva,
superfície e coleção Geometria; possuem operadores espaciais, que permitem
a construção de consultas espaciais avançadas, como: a) operadores de
construção de mapas de distância - buffer (geometry, double, [integer]); b)
operadores métricos: distance (geometry, geometry) e area (geometry).
2.3 – Desenvolvimento do Sistema

A seguir será apresentado as diversas etapas do desenvolvimento de uma
aplicação Geoweb, que serve para cadastrar e monitorar ocorrências de riscos
e desastres no Espírito Santo. Em um primeiro momento foi realizada a revisão
bibliográfica sobre os temas referentes a desastres e as diversas terminologias
que abordam essa temática, adotando-se como referência as pesquisas de
TOMINAGA (2007), CASTRO (2003), GOODCHILD et. al. (2013).

Posteriormente, prosseguiu-se com o referencial teórico metodológico, neste
momento foram definidos os requisitos de software, a definição de um modelo
a ser seguido, posteriormente a implementação do código fonte a ser
executado no servidor. Conjuntamente a esta etapa realizou-se o levantamento
necessário para os registros de ocorrências e os elementos (hospitais, corpo
de bombeiro) pertinentes à área de estudo, cujos resultados foram a base para
a produção do banco de dados geográfico.

Dentro destas orientações, o fluxograma apresentado na Figura 15 resume as
principais etapas que serviram de base para o desenvolvimento desta
pesquisa.
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Figura 15 – Fluxograma para cadastro e monitoramento de desastres em uma plataforma
colaborativa.
Fonte: Elaborado pela autora.
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2.3.1 – Especificação dos requisitos

Os requisitos de um sistema definem os serviços ou funções que o sistema
deve oferecer e as restrições aplicáveis à sua operação (CARVALHO;
TAVARES, 2002). Os requisitos não funcionais declaram restrições ou atributos
de qualidade no processo de desenvolvimento de software (CYSNEIROS,
2001).

A seguir são apresentados alguns dos requisitos funcionais e requisitos não
funcionais que são atendidos pelo SIG.
2.3.1.1 – Requisitos Funcionais


A aplicação permitirá que o usuário faça cadastro com login, senha e
perfil (cidadão, defesa civil, pesquisador);



A aplicação permitirá que o usuário administrador do sistema habilite e
desabilite os novos usuários, atribuindo-lhes permissões de cadastro;



A aplicação permitirá cadastro colaborativo de pontos de ocorrência com
geolocalização;



A aplicação deverá exibir no mapa os pontos cadastrados;



A aplicação deverá permitir a atualização dos pontos cadastrados;

2.3.1.2 – Requisitos Não Funcionais


A aplicação deverá funcionar em servidor de aplicação PHP;



A aplicação deverá ter acesso à internet;



A aplicação deverá utilizar a API Google Maps API v3;



A aplicação deverá obter a localização de determinado ponto no Google
Maps API v3;



A aplicação deverá armazenar os dados em um BD MySQL com
extensão espacial.
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2.4 – Estágios em um projeto de Banco de Dados Geográfico

O requisito de armazenar e recuperar a informação espacial dados sejam a
geometria dos objetos geográficos e de seus atributos, sob a forma de um
banco de dados requer a modelagem de dados e estruturação de requisitos.

A concepção do banco de dados geográfico envolveu os níveis de
representação ou “paradigma dos quatro universos” (Gomes e Velho, 1995).
Como visto anteriormente, os bancos de dados geográficos são um conjunto
integrado de dados sobre um determinado tema.
No “nível do mundo real” foram definidos os fenômenos geográficos como,
ocorrências, áreas de risco, elementos de emergência, abrigos, hospitais. No
“nível conceitual” as classes básicas (discretas) foram definidas de acordo com
o modelo de geo-objetos, que representam o espaço como uma coleção de
entidades distintas e identificáveis. No “nível de representação” buscou-se
identificar os tipos de dados, algoritmos necessários para representar os
modelos e as álgebras do nível conceitual, ou seja, os diferentes aspectos
visuais e a definição das geometrias (ponto, linha e polígono).
No ultimo “nível de implementação” foram definidos os padrões, formas de
armazenamento e estruturas de dados necessários para implementar cada tipo
de representação, os relacionamentos, métodos e linguagens de programação,
ou seja, a realização do modelo de dados através de SGBD.
2.4.1 – Coleta de dados dos setores de risco elaborados pelo Serviço
Geológico Nacional (CPRM)
A coleta dos registros histórico de ocorrências dos fenômenos (deslizamento e
inundação) no recorte em estudo é o passo inicial para a compreensão espaçotemporal e para a avalição e análise de risco. Esta etapa resultou na aquisição
dos setores de risco mapeados pelo Serviço Geológico Nacional (CPRM).
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2.4.2 – Interpretação de imagens de satélite e digitalização de áreas
inundáveis / alagadas
Os dados de Sensoriamento Remoto (SR) contribuem para os processos de
observação e monitoramento da superfície terrestre, permitem acompanhar a
expansão urbana em áreas de risco. Por meio das imagens orbitais “[...] é
possível observar e compreender as condições gerais da dinâmica da
paisagem, ou seja, visualizarmos materialmente a forma no qual está sendo
organizado o espaço” (FLORENZANO, 2002, p. 67).

Quando

aplicado

ao

gerenciamento

de

desastres

o

SR

contribuir,

especificamente nesta pesquisa, no monitoramento da evolução do evento.
Com base no exposto, um dos objetivos propostos nesta pesquisa foi construir
um inventário de ocorrências, assim esta etapa teve por finalidade cartografar
as ocorrências das áreas inundáveis afetadas pelas chuvas durante os eventos
climáticos extremos com base no histórico de imagens orbitais. As áreas
inundáveis foram interpretadas nas imagens de satélite e digitalizadas no
software ArcGIS 10.4, durante esta atividade foram utilizadas funções de
tratamento digital de imagens (aplicação de contrate, filtro e composição e
fusão

de

bandas).

O

mapeamento

dessas áreas iniciou-se

com o

georreferenciamento (georreferencing), na sequência seguiu-se o processo de
composição de bandas (composit bands), com as bandas 1 a 4 na combinação
R (2), G (4), B (3) que distingue as áreas inundáveis.

O próximo passo foi interpretação e mapeamento das áreas, considerando
elementos básicos como tonalidade/cor, forma, textura e padrão, conforme
proposta de Jensen (2009). Os resultados destas operações foram os Planos
de Informação áreas inundáveis para os anos 2009 e 2013, pode-se identificar
o local das ocorrências das inundações e o uso do solo dentro das áreas
afetadas.
O fluxograma mostrado na Figura 16 (p. 61) resume o roteiro para elaboração
do inventário de áreas inundáveis através das técnicas de SR.
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Figura 16 – Fluxograma utilizado na etapa de geoprocessamento e geração das áreas inundáveis para os anos 2009 e 2013.
Fonte: Elaborado pela autora.
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2.4.3 – Sistematização das informações socioeconômicas
Os setores censitários foram adotados como unidades “socioeconômicas
básicas”. A partir da combinação de informações tabulares as informações
geográficas por meio da funcionalidade “join”, foram obtidos a densidade
populacional para cada setor.
Utilizando-se o mapa das áreas de inundações e a densidade demográfica dos
setores censitários obteve-se o Plano de Informação (PI) vulnerabilidade social
a eventos de inundação, no qual foram definidos classes de vulnerabilidade:
alta, média e baixa.
2.4.4 – Sistematização dos dados de emergência e suporte
O PI “Emergência” tem por finalidade armazenar dados geográficos de
emergência. A seleção dos hospitais foi realizada por meio da consulta SQL
"nome" LIKE 'Hospital%' que retornou 83 hospitais no estado do Espírito Santo.
A Tabela 3 apresenta um resumo das características de cada elemento criado.
Tabela 3 – Representação e descrição do PI Emergência
Nome

Representação

Descrição

Bombeiros
Centros de Saúde

Ponto
Ponto

Hospitais

Ponto

Localização dos Bombeiros no território
Localização dos Centros de Saúde
(Públicos)
Localização dos Hospitais (Público e
Privados)

Fonte: Elaborado pela autora.
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2.4.5 – Estruturação do BDG no SGBD MYSQL
Esta etapa representa o “nível de implementação” que contém a linguagem
SQL. O processo inicia-se com a criação do banco de dados em MYSQL por
meio do SGBD MYSQL com a extensão espacial MySQLExtension através da
interface pgAdmin III.

Em seguida, foram criadas as tabelas no banco de dados, que define os
atributos das classes do modelo de dados utilizando algoritmos específicos.
Através da execução de comandos SQL (Tabela 4) foi criada a tabela para o
armazenamento das ocorrências (Figura 17). Foram criadas 9 (nove) tabelas
conforme as classes da modelagem: ABRIGO, AREADERISCO, HOSPITAIS,
LIM_MUNICIPAL_ES_IDAF, OCORRENCIAS, PAPEIS, PERFILUSUARIO,
SETOR_CENSITARIO, SOLICITAÇÕES, como mostra a Figura 18.
Tabela 4 – Exemplo de criação e armazenamento de dados espaciais no
MYSQL
Tipo de Geometria



Criação da Tabela Espacial

Armazenamento
SDO_GEOMETRY

CREATE TABLE `ocorrencia` (

GEOMETRY
'POINT(40.291119217873 20.29599141134)',0

`idOC` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`cod_COBRADE` int(11) NOT NULL,
`descricao` varchar(255) DEFAULT NULL,
`idmunicipio` int(11) NOT NULL,
`endereco` varchar(255) DEFAULT NULL,
`complemento` varchar(255) DEFAULT NULL,
`anodecriacao` varchar(10) DEFAULT NULL,
`imagem` varchar(255) DEFAULT NULL,
`danos` varchar(255) DEFAULT NULL,
`iduser` int(11) NOT NULL,
`ponto` geometry NOT NULL,
PRIMARY KEY (`idocorrencia`),
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SPATIAL KEY `ix_spatial_ocorrencia_ponto`
(`ponto`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 17 – Estrutura da tabela ocorrência no BDG.
Fonte: Phpmyadmim (2016).

Figura 18 – BDG estruturado no SGBD MYSQL
Fonte: Phpmyadmim (2016).
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2.5 – Desenvolvimento e Configuração da Aplicação

A implementação do código fonte foi realizada na linguagem PHP que possui
conexão com os principais bancos de dados (inclusive MYSQL) e além de ser
de código atende os requisitos do modelo proposto.

A Google Maps API v3 foi adotada por apresentar uma interface dinâmica para
a construção de mapas e por apresentar os recursos tecnológicos para a
construção dos objetos. A linguagem Javascript foi adotada por ser a principal
linguagem de script de comunicação com a Google Maps API v3. O arquivo
HTML trata-se de um conjunto de códigos (chamados de marcas ou tags)
usados para definir a aparência e funcionalidade das páginas da web.

Para atender o requisito localização do ponto de ocorrência foi utilizado a API
geolocation, cuja função é obter as coordenadas (latitude, longitude) do usuário
no momento do cadastro de uma nova ocorrência através do método
getCurrentPosition no objeto navigator.geolocation. Uma solicitação de
geolocalização bem-sucedida retorna uma resposta com formatação JavaScript
Object Notation (JSON) que define uma localização e um raio (GOOGLE,
2016). O termo “ocorrência” corresponde aos pontos de desastre cadastrados
polos usuários.

A Figura 19 apresenta o trecho do código mostrando os parâmetros do o
método getCurrentPosition() para obter a localização atual do usuário.

Figura 19 – Código para obter a localização atual do usuário.

No próximo capítulo (Resultados) serão apresentadas imagens ilustrativas da
aparência das páginas desenvolvidas.
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3 – Resultados
Os resultados da pesquisa consiste na apresentação do sistema colaborativo
desenvolvido, com destaque para a descrição das funcionalidades, as
ferramentas disponíveis e alguns mapas que evidenciam o inventário de dados
(3.1). No item 3.2 será de mostrado o processo de coleta colaborativa em um
smartphone, que exemplificará o registro de uma ocorrência no cruzamento da
Avenida Leitão da Silva com Cesar Hilal, e por fim será demonstrado o papel
do administrador do sistema, que busca validar as informações voluntárias
além de gerenciar o BDG produzido (3.3).
3.1 – Descrição da aplicação
O sistema desenvolvido otimiza as atividades voltadas ao gerenciamento de
riscos e desastres associadas as políticas públicas de ordenamento e gestão
do território. A aplicação permite produzir e recuperar em tempo real
informações georreferenciadas, junto a diferentes usuários, com foco em
servidores públicos municipais e estaduais, comunidade acadêmica e
cidadãos. A coleção de PIs oferece uma visão integrada de alguns fenômenos
que compõem o recorte estudado, como as características básicas do meio:
áreas de risco de inundação, deslizamentos, solo, geomorfologia e as
características temáticas(emergência, população, área de influência, dentre
outros). No menu ajuda o usuário poderá encontrar orientação para a
realização das funcionalidades da aplicação.
3.1.1 – Atuação do Sistema Desenvolvido

O BDGeo Desastres - ES integrado em tempo real cria um cenário realista das
condições de riscos e vulnerabilidades da sociedade ao gerar um inventário de
indicadores de alerta à medida que se desenvolvem, mantem os técnicos da
Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros informados sobre os pontos críticos,
condição de trânsito, condições de abrigo e totalização de vítimas. O sistema
pode auxiliar nas diversas fases dos desastres, seja antes de sua ocorrência,
durante ou após o evento.
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A sobreposição de PIs permite o monitoramento de eventos considerados
críticos em tempo real, otimiza o planejamento e acompanhamento de ações
dos gestores públicos, que analisam mapas e informações acessíveis qualquer
local.

Os dados são atualizados por diferentes usuários e permiti que os centros
gerenciadores de desastres planejem rotas de busca e resgate de vítimas em
situações de emergências. Ao incorporar a funcionalidade tráfico os usuários
podem determinar a rota mais rápida para seus destinos, considerando as
condições da estrada em tempo real.
3.1.2 – Descrição das Funcionalidades

O diagrama de casos de uso (Figura 20) descreve as funcionalidades de
interação entre sistema, usuário, e administrador.

Figura 20 – Diagrama de caso de uso.
Fonte: Elaborado pela autora.
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3.1.2.1 – Tela inicial de apresentação do sistema e cadastro do usuário

Ao acessar o sistema (http://www.bdgeodesastres-es.esy.es/), é apresentado
ao usuário à interface inicial (Figura 21), com o menu “Login/Cadastrar-se”.
Após criar uma conta realizar o usuário tem acesso às informações
georreferenciadas.

Figura 21 – Interface do BDGeo Desastre - ES.

O usuário ocupará papeis distintos (pesquisador, defesa civil ou cidadão) na
colaboração e compartilhamento das informações, como pode ser observado
na Figura 22.
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Figura 22 – Tela de cadastro do usuário e da autenticação do usuário.

3.1.2.2 – Tela de mapas e interação

Ao realizar o login o usuário é direcionado para área de mapas do sistema
(Figura 23), que apresenta uma tela inicial com um menu superior e um lateral.
O menu superior apresenta algumas funcionalidades disponibilizadas a partir
do papel do usuário como a opção “Início”, “Ocorrências”, “Solicitações” e
“Gráficos”.
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Figura 23 – Tela de mapas da aplicação Geoweb.
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Abaixo é apresentado o resumo das funcionalidades de cada um dos itens
apresentados na Figura 23, acima:

1. Início: possibilita ao usuário interagir e visualizar a página principal de

mapas;
2. Menu “Ocorrência”: fornece a tela para cadastro e busca de ocorrências

cadastradas;
3. Menu “Solicitações”: permite o envio de solicitações por parte do usuário

ao administrador do sistema;
4. Gráficos: exibe infográficos dos dados cadastrados no sistema;
5. Área de dados do usuário: exibe o nome do usuário logado no sistema;
6. Mapas base: permite ao usuário selecionar diferentes tipos de mapas

base (Google Satellite, Google Terrain), que são utilizados como pano
de fundo para as informações disponibilizadas na aplicação;
7. Exibir legenda: apresenta a legenda de alguns elementos presentes na

área de visualização dos mapas;
8. Adicionar camada: o usuário pode selecionar as camadas a serem

exibidas no mapa: ocorrências, áreas de risco, emergência, mancha de
inundação, municípios com ocorrência;
9. Funcionalidades do google: funcionalidade de zoom e imagens do street

view.
Uma das vantagens da aplicação desenvolvida é a interface gráfica que
apresenta um processo de navegação simplificado e interativo. A ferramenta
Street View permite que o usuário tenha acesso ao Google Street View dentro
da aplicação. Para acessar o Street View basta clicar no Google Man e clicar
na região do mapa que deseja que seja exibida.

A Figura 24 exibe a interface do Geoweb BDGeoDesatres, ES com destaque
para a seção municípios com ocorrência, street view e base cartográfica (mapa
base: Google Terrain).
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Figura 24 – Geoweb BDGeoDesatres-ES com destaque para a funcionalidade street view.

3.1.2.3 – Simulações e consultas

Para demonstrar as funcionalidades de mapeamento colaborativo da
ferramenta desenvolvida, serão apresentadas análises e simulações através de
alguns dos possíveis exemplos de cadastro, distribuição e consultas
executáveis na aplicação.
3.1.2.4 – Cadastrar solicitações

Esta funcionalidade permite ao usuário solicitar ao administrador do sistema
que as funções de cadastro sejam habilitadas. Para isto é utilizado o menu
“Solicitações” em seguida o submenu“ cadastrar solicitação” (Figura 25).
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Figura 25 – Interface do usuário com o administrador do sistema.

3.1.2.5 – A prática VGI: Registro de ocorrências em tempo real

O mapeamento colaborativo corresponde ao processo de construção coletiva
de

um

mapa,

no

qual

qualquer

usuário

pode

compartilhar

dados

georreferenciado em tempo real. O registro de ocorrência tem por principal
objetivo obter informações voluntárias relacionadas à ocorrência de desastres e
inclui a descrição da avaliação de danos e vítimas. Para isso os diversos
usuários podem cadastrar a informação geográfica em diferentes dispositivos,
seja pelo web site ou pelo smartphone.

A fim de facilitar o georrefenciamento da ocorrência na aplicação, a posição
geográfica é definida de forma automática pela funcionalidade GPS. Em um
segundo momento o usuário fornece o conjunto de informações sobre o
incidente observado.

Para realizar o cadastro colaborativo de ocorrências de riscos e desastres é
necessário que o usuário acesse o menu “Ocorrência” em seguida “Cadastrar
ocorrência” (Figura 26).
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Figura 26 – Tela para cadastro de ocorrência com destaque para o PI município.

3.1.2.6 – Usar Geolocalização - GPS
Para cadastrar utilizando a geolocalização – GPS é necessário seguir a
sequência listada abaixo:
1. O usuário clica no botão Usar Geolocalização – GPS e em seguida clica
no botão cadastrar;
2. O sistema exibe as coordenadas do ponto (latitude, longitude);
3. O usuário confirma a inclusão e em seguida clica no botão “Cadastrar
dados da ocorrência;
4. O sistema exibe um formulário para registro da descrição, tipologia,
decreto, local, endereço e demais informações sobre a ocorrência;
5. Para cancelar o usuário deve clicar no botão Cancelar Usar
Geolocalização – GPS.
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3.1.2.7 – Usar Ponteiro do Mouse

Na ferramenta desenvolvida por meio do ponteiro do mouse é possível incluir
uma nova ocorrência, neste caso não é necessário o uso da função GPS
(Figura 27).

Figura 27 – Tela de cadastro registro da nova ocorrência.

Para cadastrar utilizando o cursor do mouse deve-se seguir a sequência listada
abaixo:
1. O usuário clica no mapa Google Maps sobre o local do alvo;
2. O sistema insere um marcador sobre o mapa;
3. O usuário clica no marcador;
4. O usuário clica no botão cadastrar;
5. O sistema exibe um formulário para registro da descrição, tipologia,
decreto, local, endereço e demais informações sobre a ocorrência;
6. O usuário clica em valida e salva as informações.
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Após a seleção da opção “Cadastrar Ocorrência” o sistema apresenta um
formulário que lista as informações alfanuméricas, como pode ser observado
na Figura 28.
1. Campo “Tipologia”: o usuário deve selecionar a tipologia do desastre

com base no cadastro do COBRADE;
2. Campo “Decreto Municipal”: função opcional, na qual o usuário informa o

número do decreto municipal vigente;
3. Campo “Danos”: o usuário pode informar uma breve descrição sobre o

desastre;
4. Campo “Município”: o usuário pode selecionar atribuir o nome do

município;
5. Campo “Endereço”: o usuário pode informar o endereço da ocorrência;
6. Campo “Complemento”: o usuário pode informar informações adicionais;
7. Campo “Data de cadastro”: o sistema registra a data da ocorrência;
8. Botão “Validar Dados”: o sistema valida os dados informados;
9. Botão “Finalizar”: o sistema grava a informação geográfica e as

alfanuméricas no BDG.

Figura 28 – Tela de registro das informações alfanuméricas da nova ocorrência.
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3.1.2.8 – Buscar por ocorrência

Outro recurso disponível é a funcionalidade de buscar por determinada
ocorrência cadastrada, para utilizar essa funcionalidade é necessário que o
usuário acesse o menu “Ocorrência” e em seguida “ Buscar Ocorrência”, como
resultado dessa ação o sistema exibirá um campo de formulário com a
funcionalidade “Filtro” na qual o usuário digitará o valor a ser pesquisado. Ao
clicar no botão “Buscar” o sistema retorna os registros que atendem às
condições pré-definidas no filtro. Na Figura 29 pode ser observado como
parâmetro de busca a tipologia “alagamento”, que exibe um inventário com três
ocorrências cadastradas. O usuário poderá, também, atualizar as informações
ou excluir a ocorrência.

Figura 29 – Busca por tipologia alagamento.

Nesta opção o usuário pode, também, atualizar as informações ou excluir a
ocorrência. Para ter acesso a estas operações ele deve clicar no botão “Editar”
ou “Apagar”.
3.1.2.9 – Inventário de ocorrências e mapa de alerta

O inventário de ocorrência é resultado do mapeamento histórico das
ocorrências e do cadastro das “novas ocorrências”, essa funcionalidade
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permite que a defesa civil possa, por exemplo, conhecer espacialmente a
localização dos eventos, além de subsidiar o monitoramento e a visualização
dos locais com maior número de registros.
Para utilizar esta funcionalidade o usuário deve marcar a opção “Exibir
Municípios que Contém Ocorrências” no menu “Adicionar camada”. Como
resultado o sistema exibe um mapa temático que representa quantitativamente
as ocorrências mapeadas (Figura 30). Os municípios em verde representam o
status “sem ocorrência”, branco em “Observação” no qual já foi cadastrado
uma ocorrência, os em amarelo status “Atenção” já foram cadastrado duas
ocorrências, os representados pela cor laranja status “Alerta” foi cadastrado
quatro ocorrências. O status “Alerta Máximo” apresentam os municípios com
mais de quatro ocorrências mapeadas.

Figura 30 – Mapa temático que representa quantitativamente as ocorrências mapeadas.

Por conseguinte, na Figura 31 pode ser observado a distribuição espacial das
ocorrências cadastradas, representadas pelo marcador. Por se tratar de um
mapa dinâmico, a escala de cor é alterada instantaneamente à medida que
novas ocorrências são registradas pelos diversos usuário no banco de dados.
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Figura 31 – Mapa dinâmico com destaque para os marcadores das ocorrências na RMGV.

A Figura 32 ilustra o recorte geográfico que abrange parte do morro do Romão
no município de Vitória, observa-se a categorização do PI “Área de risco” em:
alto, médio e baixo, respectivamente apresentadas na cor amarela, laranja e
vermelho.

Figura 32 – Categorização das áreas de risco com destaque para o recorte geográfico do
morro do Romão e da situação do transito no município de Vitória.
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A Figura 33 destaca as áreas inundáveis em 2013 e os pontos de alagamento
(cluster), observa-se a caixa de pesquisa, a qual facilita a localização de locais
dentro do mapa.

Figura 33 – As áreas inundáveis em 2013 e pontos de alagamento (cluster) na RMGV.

Ressalta-se que ao cruzar os dados socioeconômicos com as observações de
campo é possível aprimorar os estudos voltados ao gerenciamento de risco e
ao planejamento das áreas urbanas, bem como propor soluções em escala de
detalhe.

3.3 Experimentos em uma plataforma móvel: o usuário em movimento

A gama de dispositivos computacionais portáteis multiplicou-se rapidamente,
hoje, veiculados a serviços de comunicação sem fio, como o Wi-Fi, permitem a
transmissão de dados de qualquer lugar. Diante do exposto, como forma de
avaliar a aplicação em uma plataforma móvel, esta seção demonstra o uso do
smartphone como ferramenta, também, de coleta e distribuição de dados em
campo.

Com base em todas as funcionalidades já apresentadas, a Figura 34
demonstra o processo de inventariação de um ponto de alagamento. No
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exemplo abaixo, o mapeamento colaborativo tem o seguinte funcionamento:
com uso do recurso de geolocalização – GPS, o sistema pontua no mapa um
marcador, o usuário a partir do formulário inclui as informações descritivas (tipo
de desastre, endereço, danos e anotações), os dados são enviados para o
banco de dados e ficam disponíveis para todos os demais usuários do sistema
em tempo real na página “Início”.

Figura 34 – Interface mobile com destaque para a seção GPS. a) Tela de cadastro. b) Tela de
preenchimento dos dados alfanuméricos. c) Validação da ocorrência.

3.3 – O papel do Administrador do sistema

O gerenciamento do sistema é realizado pelo administrador, cuja função é
garantir a qualidade e a consistência dos dados, criar, alterar e apagar dados,
validar e localizar colaborações indevidas. As atividades a serem realizadas
pelo administrador constam no diagrama de casos de uso (Figura 20, p. 67).
A Figura 35 ilustra a página “Solicitações” na qual o administrador visualiza as
solicitações cadastradas pelo usuário. O sistema fornece a lista com as
solicitações pendentes de aprovação.
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Figura 35 – Interface das funcionalidades do administrador do sistema com destaque para a
seção visualizar solicitações.

A Figura 36 demonstra a página “Habilitar Usuários Cadastrados”, na qual é
fornecida a lista com todos os usuários que efetuaram o cadastro no sistema.

Figura 36 – Interface das funcionalidades do administrador do sistema com destaque para a
seção habilitar usuários cadastrados.
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Para garantir a qualidade o sistema possui uma política de acesso e qualifica
cinco papéis distintos para os usuários, sendo eles: (1) Administrador; (2)
Cidadão; (3) Pesquisador; (4) Defesa Civil e (3) Corpo de Bombeiros.
Quando o administrador clica no botão “Habilitar” o sistema retorna a tela de
validação de papel e permiti que o usuário seja apto ou não a funcionalidade
incluir ocorrência. Na Figura 37 podem ser observados os campos a ser
validado pelo administrador:
1. Campo “Papel” o administrador deve atribuir o papel ao novo usuário

cadastrado;
2. Campo “Habilitar” o administrador deve atribuir “ATIVO” quando o

usuário for apto à funcionalidade de cadastro de novos pontos e
“INATIVO” quando o usuário for apto apenas a visualização dos pontos
cadastrados;
3. Botão “Validar Dados” valida os dados informados;
4. Botão “Finalizar” grava as informações do usuário no banco de dados.

Figura 37 – Interface das funcionalidades do administrador do sistema com destaque para a
seção validar dados do usuário.
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Conclusões e Recomendações

Nessa pesquisa propomos estabelecer uma metodologia que integra as
geotecnologias aos diferentes atores da gestão de risco de desastres. Assim,
constatamos que os estudos sobre desastres, integrados a sistemas de coleta
e monitoramento de desastres e alerta em tempo real, têm uma importante
contribuição para a sociedade. Um ponto de destaque na concepção da
ferramenta é a desmobilização após um evento, ou seja, a condição do mapa
volta ao original ou permanece no mesmo nível de alerta.

A partir do recorte espacial foi possível compreender que a visão da Geoweb
vai além de “[...] acessar e buscar dados remotos, mais também inclui os
conceitos de busca, descoberta e avaliação” (GOODCHILD, 2013, p. 280).

Em relação ao mapeamento colaborativo, cada cidadão pode ser considerado
um ‘sensor móvel’, uma vez que este possibilita maior agilidade em operações
de busca por vítimas em tempo real com a inserção da localização. A
tecnologia GPS é útil na localização das vítimas em um primeiro momento, as
imagens de satélite do Google permitem a melhor identificação para o
transporte das vítimas. A localização de abrigos emergenciais e de hospitais
são otimizados pela ferramenta de busca.

A aplicação teve como objetivo fornecer um instrumento de apoio ao
monitoramento de eventos extremos e dos impactos por eles provocados, a
exemplo das inundações e dos deslizamentos. O resultado foi satisfatório ao
elencar diferentes usuários e seu papel no processo de cadastro e
monitoramento dos desastres dentro do recorte da Região Metropolitana da
Grande Vitória. Deve-se destacar que o envolvimento dos voluntários
(usuários) é de grande importância, pois estes fornecem informações sobre o
atual status do desastre.

Esta primeira fase do sistema já permite fazer diferentes análises acerca do
inventário de desastres e do mapeamento colaborativo na Web como apoio a
gestão das diversas fases do desastre.
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A partir da metodologia utilizada com a construção de um banco de dados
geográficos integrado a sistemas de visualização, Geoweb, e colaborativos,
VGI, o cadastro de ocorrências mostrou-se satisfatório na inventariação e no
compartilhamento distribuído, constituindo importante ferramenta de auxílio
para a tomada de decisões e melhor ordenamento urbano das áreas sujeitas a
desastres.

O banco de dados construído no MYSQL com extensão espacial proporcionou
um armazenamento adequado dos objetos espaciais, permitindo sua
atualização em tempo real.

Outra decorrência interessante da metodologia aqui apresentada é o papel do
administrador do sistema, sendo este responsável por validar as informações
cadastradas e ter acesso ao BDG que alimenta a interface Geoweb.

Partindo da premissa de que a gestão de riscos de desastres constitui uma
tarefa importante para construção de cidades resilientes, e considerando os
avanços das geotecnologias na distribuição de dados geográficos na internet,
esta pesquisa apresentou o desenvolvimento de um protótipo que minimiza a
carência de um sistema integrado de informações georreferenciadas em esfera
estadual, atendendo diferentes órgãos como prefeituras, Defesa Civil e centros
de pesquisa, como universidades. Para além do cadastro, apoia-se no uso e
ocupação do solo, ao compartilhar as vulnerabilidades do espaço geográfico.

Sendo um sistema de caráter multidisciplinar, ressalta-se que a eficiência do
sistema como um todo depende da participação ativa da população, de
pesquisadores e do envolvimento dos gestores públicos de diversas instâncias.

Quanto ao planejamento de ações na esfera governamental, a VGI se torna
uma ferramenta de planejamento participativo, sendo um de seus principais
méritos o de permitir a inserção da visão dos usuários sobre o ambiente em
que vivem. O planejamento urbano deve considerar na organização do espaço
as tendências dos vetores de crescimento da cidade, assim, análises espaciais
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mais aprimoradas permitem a intersecção entre os riscos de inundação com
aspectos da ocupação humana, cujo resultado fornece informações que
podem, por sua vez, auxiliar na gestão das áreas inundáveis, a partir da
indicação de locais prioritários para políticas públicas, de forma a subsidiar o
planejamento territorial e melhorar a resiliência das comunidades.

Na busca da resiliência das cidades, em um segundo momento a aplicação
desenvolvida fomentará estudos em parceria com pesquisadores da UFES e
da Defesa Civil, que necessitam validar dados em campanhas de campo em
tempo real.

Por fim, como perspectiva para trabalhos futuros observa-se a necessidade de
incluir novas funcionalidades e novos PIs no banco de dados para promover
um melhor entendimento sobre as diversas variáveis que compõem o espaço
geográfico, em espacial as “Cidades Inteligentes e Resilientes”.
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