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APRESENTAÇÃO

Autores e autoras,

Apresento a vocês o volume 2 da Coleção Temas Multidisciplinares, 
publicado pela Home Editora, com a certeza de que essa é mais uma obra que 
contribuirá para a promoção da qualidade de vida das pessoas.

Os capítulos apresentados neste livro, em sua maioria frutos de profí-
cuos trabalhos acadêmicos (TCC, monografia, dissertação, tese), decerto con-
tribuem, cada um a seu modo, para o aprofundamento de discussões na área; 
pois são pesquisas germinadas, frutificadas e colhidas de temas atuais que 
vêm sendo debatidos nas principais universidades nacionais e que refletem o 
interesse de pesquisadores experientes e novatos no desenvolvimento social e 
científico que possa melhorar a qualidade de vida de homens e de mulheres.

Acredito, verdadeiramente, que a ampla divulgação do conhecimento 
científico pode mudar para melhor o mundo em que vivemos!

Esse livro é parte da materialização dessa utopia.

Ednilson Ramalho

Editor-Chefe





Capítulo 1: A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DE RELEVO PARA A ANÁLISE DE RISCO QUE PRECEDE A 
ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE CONTINGÊNCIA: estudo de caso do município de Rio Grande/RS

 

A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DE RELEVO PARA A 
ANÁLISE DE RISCO QUE PRECEDE A ELABORAÇÃO DE 

UM PLANO DE CONTINGÊNCIA: estudo de caso do 
município de Rio Grande/RS 

 
THE IMPORTANCE OF THE ALTIMETRIC STUDY OF THE 

TERRAINFOR THE RISK ANALYSIS THAT PRECEDES THE 

ELABORATION OF A CONTINGENCY PLAN: case study of the 

city of Rio Grande/RS 

 
Ottoni Marques Moura de Leon1  

Diuliana Leandro2  
Maiara Moraes Costa3  

Maele Costa dos Santos4  
Priscila Pedra Garcia5 

Larissa Medianeira Bolzan6  
Rafael Moreira7  

 

RESUMO 

Os desastres naturais referem-se aos impactos causados por eventos 

extremos em áreas habitadas por seres humanos, os quais têm 

aumentado nas últimas décadas, implicando na necessidade de 

proposição de ações capazes de auxiliar na prevenção, mitigação e 

reversão dos danos, como a gestão de riscos. No Brasil, tem-se o Plano 

de Contingência como ferramenta de gestão de risco, cuja 

responsabilidade cabe aos municípios e a elaboração depende, 

primordialmente, da identificação dos riscos. O município de Rio 

Grande, por não ter implantado regramentoseficientespara o 

                                                
1 http://lattes.cnpq.br/1531910902487484. 
2 http://lattes.cnpq.br/3076528365846421. 
3 http://lattes.cnpq.br/3507573440021281. 
4 http://lattes.cnpq.br/6328026326213080. 
5 http://lattes.cnpq.br/6534353198201372. 
6 http://lattes.cnpq.br/5646345717919827. 
7 http://lattes.cnpq.br/5675088678330097. 
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ordenamento territorial durante sua expansão urbana, tornou-se 

acometido por impactos ambientais, econômicos e sociais, decorrentes 

de eventos extremos, demonstrando a imprescindibilidade de atentar-se 

à identificação dos riscos. O presente estudo objetivou averiguar se a 

construção e análise de mapas altimétricos podem configurar 

ferramentas úteis para a etapa de estudos de riscos. A pesquisa, de 

caráter exploratório, estabeleceu como metodologia tanto a revisão 

bibliográfica, quanto o estudo de caso; àquela, a fim de pesquisar sobre 

as inundações no município de Rio Grande, eventos extremos, 

vulnerabilidade social e mudanças climáticas; esta, para verificar a 

altimetria e da hidrografia da região, através do Sensoriamento Remoto. 

A partir dos resultados, constatou-se que o histórico de inundações não 

é severo, porém por decorrência das mudanças climáticas somadas as 

características do município, as inundações podem vir a ser mais 

severas e frequentes. O estudo concluiu que os indivíduos em situação 

de vulnerabilidade social estão mais propensos às consequências dos 

desastres naturais e as ferramentas de Sensoriamento Remoto, 

sobretudo as de acesso gratuito, proporcionam análise de risco eficazes 

e viáveis economicamente.   

 

Palavras-chave: Desastres naturais; Identificação dos riscos; Mapas 
altimétricos. 

 

ABSTRACT 

Natural disasters refer to the impacts caused by extreme events in areas 

inhabited by humans, which have increased in recent decades, implying 

the need to propose actions capable of assisting in the prevention, 

mitigation and reversal of damage, such as disaster management. 

scratchs. In Brazil, there is the Contingency Plan as a risk management 

tool, whose responsibility lies with the municipalities and the 

elaboration depends, primarily, on the identification of risks. The 

municipality of Rio Grande, for not having implemented efficient rules 
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for territorial organization during its urban expansion, became affected 

by environmental, economic and social impacts, resulting from extreme 

events, demonstrating the indispensability of paying attention to the 

identification of risks. The present study aimed to verify whether the 

construction and analysis of altimetric maps can configure useful tools 

for the risk study stage. The research, of an exploratory nature, 

established as a methodology both the bibliographic review and the case 

study; to that one, in order to research about floods in the city of Rio 

Grande, extreme events, social vulnerability and climate changes; this 

one, to verify the altimetry and hydrography of the region, through 

Remote Sensing. From the results, it was found that the history of 

floods is not severe, but due to climate change added to the 

characteristics of the municipality, floods may become more severe and 

frequent. The study concluded that individuals in a situation of social 

vulnerability are more prone to the consequences of natural disasters 

and Remote Sensing tools, especially those with free access, provide 

effective and economically viable risk analysis. 

 

Keywords: Natural disasters; Identification of the risks; Altimetric 

maps. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Eventos extremos causam danos às áreas que atingem e quando essas 

áreas são habitadas por humanos esses podem ser classificados 

comodesastres naturais (LEANDRO et al., 2021). Nas últimas décadas 

os desastres naturais se tornaram mais impactantes para a 

humanidade, causando danos mais significativos (TOMINAGA; 

SANTORO; AMARAL, 2009). Com o aumento da frequência e da 

intensidade desses eventos existe também o aumento da necessidade da 

promoção de ações que auxiliem na prevenção, mitigação e na reversão 

dos danos causados, logo, pode-se afirmar que a gestão de risco se 
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tornou imprescindível para manter a estabilidade de uma grande 

parcela da população mundial.  

Entre os documentos internacionais direcionados para auxiliar no 

desenvolvimento de ferramentas que promovam a gestão de risco estão 

o Marco de Ação de Hyogo e o Marco de Senday. O Marco de Ação de 

Hyogo (UNITED NATIONS INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER 

REDUCTION, 2005), é um documento desenvolvido para apresentar 

diretrizes que auxiliem na redução de risco, e o Marco de Sendai (ASIAN 

DISASTER REDUCTION CENTER, 2015) é um documento que 

apresenta diretrizes para potencializar a resiliência das populações 

frente à ocorrência de desastres naturais. 

No Brasil como ferramenta de gestão de risco de responsabilidade 

municipal, existe o Plano de Contingência. O Plano de Contingência é 

um documento impulsionado pelo surgimento de situações de 

vulnerabilidade por decorrência de desastres naturais (LEANDRO et al., 

2021). Trata-se de um documento que apresenta diretrizes para auxiliar 

na prevenção, mitigação e reversão de impactos causados por desastres 

naturais (CASTRO, 1998). 

No Brasil no ano de 2017 foi publicado pelo Ministério da Integração 

Nacional o livro Base para a Elaboração de Plano de Contingência 

(BRASIL M. I. N., 207) nele são apresentadas diretrizes para auxiliar na 

elaboração de um plano de contingência. Conforme o livro Base para a 

Elaboração de Plano de Contingência (BRASIL M. I. N., 2017) o primeiro 

passo para elaboração desse plano é a identificação dos riscos.  

O Brasil é um país onde os desastres de natureza hidrológica são 

frequentes, e entre os anos de 1991 e 2012 foram registrados 38.996 

desastres naturais, as secas foram o evento mais frequente, 

representando 51,3% do total, seguido das inundações, estas 

representam 32,7% do total (DE OLIVEIRA; SANTOS DE FRANCA; 

MARTINS, 2020). É provável que nas próximas décadas esse quadro se 

torne mais severo, com uma maior frequência e intensidade na 

ocorrência de desastres naturais.  
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O município de Rio Grande, situado na costa do estado do Rio Grande 

do Sul, é cercado por águas. Possui ocupações urbanas em regiões de 

risco de inundação. É orlado pelas margens da Laguna dos Patos, da 

Lagoa Mirim e do Oceano Atlântico. É uma característica topográfica do 

município estar em média a 6 metros acima do nível do mar, 

propiciando que algumas regiões do município sejam propensas a sofrer 

inundações.  

Rio Grande, como outros municípios localizados em regiões costeiras, 

não teve ordenamento no crescimento urbano, o que aumenta o 

impacto social dos eventos extremos que acometem a localidade. O 

crescimento urbano desordenado pode gerar intensa degradação de 

recursos naturais, prejudicando a população nas esferas econômica, 

social e ambiental (SOUZA, 2009; CAVALCANTE; ALOUFA, 2018). 

O cenário da ocupação desordenada do município de Rio Grande, 

somado as características topográficas da região, incluindo as previsões 

de mudanças climáticas poderá resultar em um futuro socialmente 

problemático. O aumento na intensidade e na severidade das 

precipitações pode proceder em uma situação de recorrente 

vulnerabilidade social por consequência de inundações no município. 

Diante desse cenário de aumento da frequência e da severidade dos 

eventos adversos faz com que adoção de ferramentas para gestão sejam 

cada vez mais necessárias.  

Tendo por base que os eventos de extremos hidrológicos estão entre os 

que mais afetam populações no Brasil e são um fator de risco para o 

município de Rio Grande, é evidente que a identificação desses, etapa 

que precede a construção de um plano de contingência e necessita de 

um grau de atenção maior que outrora, se constitui numa etapa 

primordial para a redução dos riscos associados aos eventos extremos. 

Corroborando com tal realidade o presente estudo tem por objetivo 

averiguar se a construção e a análise de mapas altimétricos podem ser 

uma ferramenta útil e viável para a etapa de estudos de riscos que 

antecede a construção de um plano de contingência. 
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2 METODOLOGIA 

2.1 Caracterização da área de estudo 

O presente estudo foi realizado para o município de Rio Grande, 

localizado no Estado do Rio Grande do Sul (RS). O censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) contabilizou 197.228 

habitantes e a densidade demográfica do município é de 72,79 hab/km² 

(IBGE, 2010). Entretanto, a população em 2021 foi estimada em 

212.881 pessoas, indicando um aumento populacional (IBGE, 2021). 

Segundo o informativo do IBGE referente a Estados e Cidades, o 

município pertence à Mesorregião Sudeste Riograndense e a 

Microrregião Litoral Lagunar, este possui uma área territorial de 

2.709,391 km² (IBGE, 2021). Conforme divulgado pelo IBGE (2021) é o 

84º PIB per capita mais alto do estado do Rio Grande do Sul e 60% de 

sua renda é oriunda de fontes externas. É um município importante 

economicamente para o Estado, possui como principal fonte de renda 

atividades relacionadas ao Porto do Rio Grande, logo é estrategicamente 

importante para a economia estadual.  

O presente estudo se aprofunda em duas regiões do município de Rio 

Grande, a Região Central, onde concentra o maior número de 

habitantes do município, e a região industrial, chamada de Região da 

Barra. As duas regiões estudadas são apresentadas na Figura 1 abaixo.  

 
Figura 1: Mapa de localização do município de Rio Grande, da região central da cidade 

e da região da Barra 
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Fonte: Autores, 2022. 

 

2.2 Estudo de Caso e Revisão Bibliográfica 

O estudo se inicia através de uma pesquisa exploratória, que tem como 

finalidade o esclarecimento e modificação de ideias, com a intenção de 

criar problemas de pesquisa mais precisos e hipóteses pesquisáveis em 

futuros estudos (GIL, 1987). Para o mesmo autor, dentre as pesquisas 

exploratórias, encontram-se os o levantamento bibliográfico e estudos 

de caso.  

A pesquisa bibliográfica consiste na consulta de materiais elaborados, 

como livros e artigos científicos, que possui como vantagem o acesso a 

uma cobertura abrangentede fenômenos que o pesquisador pode buscar 

diretamente (GIL, 1987). O estudo de caso se configura como um estudo 

profundo e exaustivo do objeto estudado, a fim de obter conhecimento 

mais amplo e detalhado deste (GIL, 1987). 

Nesse contexto, foram utilizados dois delineamentos para a pesquisa 

exploratória: a revisão bibliográfica e o estudo de caso, que consiste na 

aplicação do Sensoriamento Remoto.  A revisão bibliográfica teve por 
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finalidade pesquisar sobre inundações no município de Rio Grande, 

eventos extremos, vulnerabilidade social e mudanças climáticas. O 

sensoriamento remoto teve por finalidade a verificação de altimetria e da 

hidrografia da região, e para tanto foram construídos quatro mapas, 

sendo um mapa de localização, um mapa hidrográfico da região e dois 

mapas altimétricos.  

 

2.3 Revisão Bibliográfica 

Na revisão bibliográfica foram utilizados como base estudos científicos 

que abordam os temas de eventos extremos, mudança climática, 

consequências das mudanças climáticas, vulnerabilidade social por 

consequência das mudanças climáticas, vulnerabilidade social, 

vulnerabilidade social por eventos extremos, e inundação no município 

de Rio Grande, foram pesquisadas na língua portuguesa e inglesa nas 

principais plataformas de pesquisa acadêmica, o período abordado pelo 

estudo é do ano 1994 até 2022. Foram utilizados os artigos resultantes 

da pesquisa com as palavras-chave já citadas acima e que possuíam o 

maior fator de impacto dentro dos resultados encontrados. É 

importante ressaltar que o material científico sobre mudanças 

climáticas é bastante amplo, assim como em relação à vulnerabilidade 

social por inundações, porém o material que relacione os temas centrais 

da pesquisa, como eventos extremos e vulnerabilidade social, ao 

município de Rio Grande é escasso. 

 

2.4 Estudo de Caso 

A etapa referente ao sensoriamento remoto foi executada no software 

Quantum GIS 3.16. O primeiro mapa construído foi o de localização, 

nele foram marcados o município, a Região Central a cidade e a Região 

da Barra. Os dados utilizados são oriundos do IBGE (2021). Foram 

construídas camadas vetoriais do município, da Região Central da 
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cidade e da Região da Barra, e estas foram marcadas com colorações 

diferentes para auxiliar na visualização das regiões. 

O mapa sobre a hidrologia do município foi construído sobre a base do 

mapa de localização, utilizando as mesmas camadas vetoriais da região. 

Também foi utilizada uma shapefile oriunda da Fundação Estadual de 

Proteção Ambiental Henrique LuisRoessler (FEPAM, 2009), que possui 

as informações de hidrografias do Estado referentes à lagos e lagoas.  

A construção dos mapas altimétricos teve por base derastersoriundas 

do Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil pertencente ao Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). No qual se buscou por imagens 

da região a qual o presente estudo, logo foi efetuado o download das 

imagens. Posteriormente, as imagens foram carregadas no QGIS 3.16, 

essas são modelos digitais de elevação com 90 metros de resolução 

espacial. Foi adotado como referência das imagens e do projeto para o 

sistema geocêntrico SIRGAS 2000. As imagens foram recortadas pelas 

camadas vetoriais referentes às duas regiões do município de Rio 

Grande que o estudo aborda, separando assim um raster com 

informações altimétricas da região central da cidade de Rio Grande e 

outro com informações altimétricas da Região da Barra. A partir desses 

rasters, verificou-se os intervalos mínimo e máximo de altitude 

elipsoidal para a região. O próximo passo foi reclassificar a camada de 

acordo com regras de divisão da altitude, divididos por classes de 

intervalos, definindo os intervalos em: de -2 até 0 metros (m), de 0 até 5 

m, de 5 até 10 m de 10 até 20 m de 20 até 30 m e de 30 até 40 m. Logo 

os rasters já recortadas das regiões de Rio Grande e da Barra foram 

reclassificadas utilizando o aplicativo r.recode pertencente ao QGIS, 

pelos seus intervalos altimétricos pré-definidos.  

Logo foi necessário configurar essas camadas rasters, alterando a 

banda foi trocada de cinza para banda simples falsa-core foi realizada a 

classificação dos dados, baseada em uma nova rampa de cores, catálogo 

cpt-city, na qual foi utilizada a simbologia topographi para classificar os 

dados.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Pela sua peculiaridade geológica os eventos hidrológicos que acometem 

o município devem ser avaliados com atenção. A cidade de Rio Grande é 

caracterizada topologicamente como uma península, tendo a sua zona 

urbana margeada quase que na sua totalidade pelas águas da Laguna 

dos Patos. O município é banhado pelas águas do Oceano Atlântico, 

Laguna dos Patos e a Lagoa Mirim, como podem ser observados na 

Figura 2, na qual a hidrografia do município é ilustrada. 

Figura 2: Mapa da hidrografia do município de Rio Grande 

 
Fonte: Autores, 2022. 

 

Na Figura 2 estão ilustradas as margens do município, da Região 

Central da cidade e da Região da Barra. É possível observar que a 

Região Central da cidade de Rio Grande e a Região da Barra são 

margeadas pela Laguna dos Patos na maior parte do seu perímetro. Na 

área da cidade de Rio Grande (Região Central), na Figura 2 
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representada pela cor laranja, é a localidade na qual a maior parte da 

população do município reside. Na área representada pela coloração 

verde limão, na Figura 2, é a Região da Barra, região na qual está 

localizado o polo industrial do município (Porto do Rio Grande), o Bairro 

Mangueira e o Bairro Barra.    

Robaina (2012) relata que Rio Grande possui uma característica pouco 

comum em relação às inundações, eventualmente, altas descargas 

fluviais somadas a ventos fortes podem gerar inundações sem a 

presença de precipitações, evento que ocorreu nos desastres de junho 

de 1992 e outubro de 2001. O mesmo autor relata dois eventos 

marcantes, em relação à inundação no município, o de outubro de 

2001, onde a água atingiu cerca de 1 metro de altura nas ruas 

próximas às margens, e o de junho de 1984, onde a água atingiu cerca 

de 60 centímetros nas ruas próximas às margens. Robaina (2012) relata 

que a média anual de chuvas varia entre 1200 e 1300 milímetros, 

considerando o período correspondente ao intervalo entre os anos de 

1980 e 2009. 

O histórico de inundações da cidade não é severo, porém se analisadas 

as previsões das mudanças ambientais para os próximos anos é muito 

provável que Rio Grande passe a ser um município onde as inundações 

serão mais intensas e mais frequentes que outrora. Algumas regiões já 

sofreram inundações sem precipitação, fato preocupante, se o nível do 

mar seguir subindo é algo que traz um risco significativo para região. 

Com a intenção de compreender a altitude da Região Central, a Figura 3 

auxilia na compreensão da variação das altitudes do terreno através da 

ilustração do mapa altimétrico da Região Central, e consequentemente 

sobre a probabilidade de alagamento na região. 

Na Figura 3 está representada a altimetria da Região Central do 

município de Rio Grande, na qual pode-se notar uma divisão entre seis 

grupos de altitude diferentes, sendo eles: de -2 até 0 m de altitude, de 0 

até 5 m de altitude, de 5 até 10 m de altitude, de 10 até 20 m de 

altitude, de 20 até 30 m de altitude e de 30 até 40 m de altitude 
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É importante salientar que as elevações marcadas acima de 10 metros 

são localidades com presença significante de edificações, o que explica 

os valores mais elevados de altimetria no mapa. Nesse contexto, 

percebe-se que quase a totalidade da Região Central apresenta altitude 

de até cinco metros, porém existem localidades encontradas na altitude 

de -2 a 0 metros. É possível verificar que na margem noroeste do 

município existe uma grande extensão territorial que está de 0 a 5 

metros de altitude com alguns pontos que estão de -2 a 0 metros de 

altitude.  

 

 

Figura 3: Mapa altimétrico da Região Central da cidade de Rio Grande 

 
Fonte: Autores, 2022. 

 

Da mesma forma, o mapa altimétrico para a Região da Barra auxilia na 

compreensão das cotas do terreno e consequentemente a probabilidade 

de alagamentos nessa região, conforme ilustrado na Figura 4. Na Figura 
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4 está representada a altimetria da região da barra, nesta região ficam 

localizados o Distrito industrial de Rio Grande, o Bairro Mangueira e o 

Bairro Barra. É importante ressaltar os pontos na Figura 4 que estão na 

altitude superior a 10 metros são construções arquitetônicas 

destinadas. Na região da Barra predomina a altitude de 0 até 5 metros.  

A parte Sul da região da Barra é a que apresenta a menor altitude, além 

disso é uma região que possui moradias desordenadas e com estruturas 

precárias, fato que favorece o afloramento de vulnerabilidade por 

decorrência de desastres naturais. Outra região que merece atenção é a 

parte norte da região da Barra, pois nela está localizado o Bairro 

Mangueira, onde existe uma grande comunidade de moradores e a 

altitude predominante é de 0 a 5 metros.  

Figura 4: Mapa altimétrico da região da Barra 

 
Fonte: Autores, 2022. 

 

As chuvas intensas têm sido cada vez mais frequentes e localidades que 

comumente não sofriam com inundações nos últimos anos passaram a 
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sofrer. O fato preocupante em relação à Rio Grande é por tratar-se de 

uma península com sua urbanização não planejada e onde uma parcela 

significativa da população que é caracterizada em níveis altos de 

vulnerabilidade social. Logo, Rio Grande pode tornar-se uma localidade 

onde a vulnerabilidade social devido a questões econômicas, culturais e 

estruturaispodem como consequência de eventos extremos podem 

emergir com uma frequência e severidade maior do que na atualidade.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento deste estudo se mostrou importante, pois os 

desastres naturais a cada década expõem um número maior de pessoas 

em situação de vulnerabilidade e as ferramentas de Sensoriamento 

Remoto, principalmente as de acesso gratuito, como todas que foram 

utilizadas no desenvolvimento deste estudo, possibilitam uma análise 

de risco de uma maior viabilidade econômica. Além disso, os mapas 

altimétricos podem ser uma ferramenta de grande valia para análise dos 

possíveis riscos, pois eles indicam a altimetria local, cuja informação 

pode ser utilizada para avaliar a probabilidade de cheia, tendo por base 

a altitude de cada região. Porém, ressalta-se a necessidade do uso de 

dados altimétricos mais precisos e com melhor resolução espacial, os 

quais o município já possui em função da implantação do Cadastro 

Técnico Multifinalitário da cidade. Em relação ao estudo de caso é 

possível afirmar que, a elaboração de mapas altimétricos para o 

município de Rio Grande pode ser uma importante ferramenta, 

considerando que o conhecimento da altitude de regiões do município 

permitirá a avaliação quanto à fragilidade e sua resiliência da cidade, 

bem como servir de base para futuros estudos de análise de risco. 
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