
Geotecnologias 

para prevenção e 

localização de áreas de 

risco 

Prof. Siclério Ahlert 

Eng. Hídrica – UFPel 

siclerio@yahoo.com.br 



• Geotecnologias para 

(1)prevenção e (2)localização 

de áreas de risco; 

 

• Geotecnologias para 

(1)localização e (2)prevenção 

de áreas de risco? 





O que são GEOTECNOLOGIAS? 

• Conjunto de técnicas e métodos com a função 

de: 

– Coletar 

– Processar 

– Analisar 

– Interpretar 

– Disponibilizar 

 

Informações de referência geográfica 
 (Onde a localização espacial é um fator importante) 



As geotecnologias incluem: 

• Topografia 

• Cartografia 

• Geodésia 

• Sensoriamento Remoto 

– Orbital 

– Aerofotogrametria 

• Geoprocessamento 

• Sistemas de Informação Geográfica 

• Geomática 
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O que são  ÁREAS DE RISCO? 

• Área passível de ser atingida por fenômenos ou 

processos naturais e/ou induzidos que causem 

efeito adverso. As pessoas que habitam essas 

áreas estão sujeitas a danos à integridade 

física, perdas materiais e patrimoniais. 

Normalmente, no contexto das cidades 

brasileiras, essas áreas correspondem a 

núcleos habitacionais de baixa renda 

(assentamentos precários). 

 

 Ministério das Cidades, 2007 



Diferentes abordagens sobre áreas de 

risco no mundo 



• Cada região do planeta, tem características 

geológicas, biológicas, climáticas e hidrológicas 

próprias; 

 

• A estruturação do contexto ambiental também, 

pois o mesmo depende dos processos naturais 

e a questão cultural da sociedade local; 

 

 

• E nós, que problemas temos? 

 

• Como empregar geotecnologias como solução? 



Linha de raciocínio 

• Problema 

– Causa; 

– Localização; 

– Prevenção; 

– Uso de Geotecnologias? Em quais 

processos podemos usá-las? 





Causas dos Riscos 

• Naturais 

– São decorrentes das forças da natureza, de 

processos naturais, cuja previsibilidade, 

intensidade e extensão, geralmente não são 

conhecidos; 

 

• Antrópicos 

– São processos criados pela atividade humana e 

que englobam um amplo conjunto de possibilidades 



Tipos de riscos de expressão espacial 

• Climáticos 

 

• Climático-hidrológicos 

 

• Geológicos 

 

• Geotécnicos (deslizamentos) 

 

• Biológicos 



Riscos climáticos: Furacões 

• Meios de alerta e prevenção? 



CCMs 



Frentes frias intensas 



Previsão do Tempo 



Riscos climáticos: Tempestades 

• Diferentes categorias 

– Tempestades tropicais 

– Ventos 

– Chuvas intensas 

– Descargas atmosféricas 

– Granizo 



Riscos climáticos: Tempestades 



Novos cenários climáticos e eventos 

extremos 



Extremos térmicos 

• Onda de calor na Europa em 2003 

– 14.000 mortes somente na França 

– Ondas de calor causam mortes na Europa, Ásia, 

América do Norte e Argentina 

 

• Ressacas e elevação do nível do mar, 

atingindo populações de áreas costeiras 

 

• Ondas de frio: Anualmente, ondas de frio causam 

mortes na Ásia (Rússia, especialmente), Europa, 

América do Norte e na América do Sul 



Climático - Hidrológicos: 

Inundações e Enchentes 

• Além da destruição quase total de residências, 

plantações e bens imóveis, as enchentes 

podem causar: 

– Mortes por isolamento (falta de água potável e 

alimentação); 

 

– Afogamentos; 

 

– Transmissão de doenças; 

 

 



Climático - Hidrológicos: Enchentes 



Climático – Hidrológico – Geomorfológico: 

 Deslizamentos de encostas 

• Um dos 

principais 

problemas de 

áreas de risco 

no Brasil 



http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.cprm.gov.br%2Fgestao%2Fppga_valedoribeira%2FRegistros%2520fotogr%25E1ficos%2FRioBrancoSul.htm&ei=eAKPVPiXIbeNsQStgIK4AQ&bvm=bv.81828268,d.cWc&psig=AFQjCNFss1G3hnM9ZL0WlpaiiA-NauNqcQ&ust=1418744790240289
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fmiron-neto.blogspot.com%2F2012%2F08%2Fasfalto-esta-pronto-mas-desmoramentos_22.html&ei=hQOPVMqlHIOAsQS5p4CIDQ&bvm=bv.81828268,d.cWc&psig=AFQjCNFss1G3hnM9ZL0WlpaiiA-NauNqcQ&ust=1418744790240289
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fequipedeobra.pini.com.br%2Fconstrucao-reforma%2F38%2Flevantamento-topografico-225281-1.aspx&ei=PwSPVO6sNZTbsAS6lILQAQ&bvm=bv.81828268,d.cWc&psig=AFQjCNEeiPaW__yMonKs3koKjyzQQI7Wbw&ust=1418745229004546


Geológicos: Terremotos 

Terremotos não podem ser previstos, 

nem evitados e sua magnitude varia 

conforme a intensidade do movimento 

tectônico 



Onde aconteceu o que? e quando? Com 

que intensidade? 



América 

do Sul 



Erupções e explosões vulcânicas 



Biológicos 

• Em que locais você poderá ser contaminado 

pelo mosquito da dengue (mais probabilidade)? 

 

• Em que locais você poderá ter contato com 

animais peçonhentos, como aranhas, cobras, 

escorpiões? 

 

• O contato com vírus, bactérias !!! 
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Parte 2 

 

Desenvolvimento de aplicações 

práticas para o sul do Estado 

 

Situações, problemas e soluções 

 

O que precisamos mapear? 

Como podemos mapear? 


