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RESUMO
A crise econômica brasileira, a apropriação das melhores áreas das cidades pelo mercado
imobiliário mais a carência de áreas urbanizadas destinadas a moradia popular, favorece
que os cidadãos de baixa renda ocupem as áreas desvalorizadas pelo mercado, como áreas
ambientalmente frágeis, contribuindo para o aumento do perigo tanto desses locais como
das pessoas que vivem neles. As inundações e os escorregamentos estão entre os desastres
naturais mais comuns no Brasil, que são responsáveis por prejuízos de ordem social,
ambiental e econômica, podendo resultar em perdas de vidas. As geotecnologias
tornaram-se

uma

opção

para

auxiliar

no

mapeamento

desses

eventos

e,

consequentemente, ajudar na previsão de riscos, na avaliação de vulnerabilidades e na
quantificação de perdas. As técnicas de Big Data também vêm se destacando por sua
capacidade de integração de uma grande quantidade de bancos de dados, de diversas
fontes e de formatos distintos; e colaborando para a melhoria da tomada de decisão, útil
para a prevenção dos desastres ambientais. Este estudo teve como foco o entorno das
estações Caieiras e Francisco Morato da Linha 7 - Rubi da CPTM, na qual esses eventos
são frequentes e podem afetar a circulação de trens, além de acarretarem perdas
econômicas e danos sociais aos moradores e trabalhadores da região. Dois índices foram
criados para identificar os locais com uma maior interferência nas ocorrências de
desastres naturais no entorno da linha férrea (IISEF) e os lugares que apresentam uma
maior concentração de comunidades vulneráveis a esses tipos de eventos (IVSDN)
através dos métodos da média aritmética simples, dos outliers e da análise de componente
principal dos objetos espaciais. Esta pesquisa também identificou as necessidades e
dificuldades de se realizar a transferência de dados (estruturados e não-estruturados) em
SIG para um ambiente Big Data, utilizando as ferramentas de Big Data Geoespacial
GeoMesa e Google Earth Engine. Esta Dissertação contribui para uma melhor
compreensão dos desastres naturais, principalmente escorregamentos e inundações, e
como eles afetam o sistema ferroviário, seus passageiros e moradores da região.

Palavras-chave: Inundação. Escorregamento. Ferrovia. Sistemas de Informações
Geográficas. Big Data.

ABSTRACT
The brazilian economic crisis, the appropriation of the best areas of the cities by the real
estate market plus the lack of urbanized areas destined for popular housing, favors that
low-income citizens occupy areas devalued by the market, as environmentally fragile
areas, contributing to the increase of the danger both from these places and from the
people who live in them. Floods and landslides are among the most common natural
disasters in Brazil, which are responsible for social, environmental and economic damage,
which can result in loss of life. Geotechnologies have become an option to assist the
mapping of these events and, consequently, to assist in risk prediction, vulnerability
assessment and loss quantification. Big Data techniques have also stood out for their
ability to integrate a large number of databases from different sources and in different
formats; and it collaborates to improve decision making, useful for the prevention of
environmental disasters. This study focused on the surroundings of the Caieiras and
Francisco Morato stations on Line 7 - Rubi of CPTM, in which these events are frequent
and can affect the circulation of trains, in addition to causing economic losses and social
damage to residents and workers in the region. Two indexes were created to identify the
places with the greatest interference in the occurrence of natural disasters around the
railway line (IISEF) and the places that have the highest concentration of communities
vulnerable to these types of events (IVSDN) using the simple arithmetic mean, outliers
and main component analysis of space objects methods. This research also identified the
needs and difficulties of transferring data (structured and unstructured) in GIS to a Big
Data environment, using the tools of Big Data Geospatial: GeoMesa and Google Earth
Engine. This master thesis contributes to a better understanding of natural disasters,
especially landslides and floods, and how they affect the rail system, its passengers and
residents of the region.

Keywords: Flood. Landslide. Railway. Geographic Information System. Big Data.
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1 INTRODUÇÃO
No Brasil, a crise econômica, a apropriação das melhores áreas das cidades pelo
mercado imobiliário, mais a carência de áreas destinadas a moradia popular, favorecem
que os cidadãos de baixa renda ocupem as áreas desvalorizadas pelo mercado, como áreas
suscetíveis e ambientalmente frágeis (por exemplo, rios, mangues, encostas íngremes
etc.), contribuindo para o aumento da vulnerabilidade (das pessoas que vivem neles) e do
perigo devido à precariedade da ocupação. Essa ocupação precária em áreas
ambientalmente frágeis pode contribuir para a ocorrência de alguns tipos de desastres
naturais, como escorregamentos e inundações (MINISTÉRIO DAS CIDADES/IPT,
2007).
Para construir o seu espaço, o homem não consegue enxergar que deveria haver
uma harmonização entre o desenvolvimento econômico e social e, portanto, atende
apenas as suas próprias exigências (ROBAINA, 2008). A rápida urbanização, alterações
no uso do solo e o acelerado processo de desenvolvimento socioeconômico são fatores
potenciais para provocar inundação, principalmente em grandes cidades (CHAN et al.,
2018). Projetos de construção civil e outras obras de engenharia envolvem movimentação
de terra, capazes de gerar taludes íngremes e sem vegetação, que podem acarretar
movimentos de massa (FERNANDES et al., 2009).
O aumento de eventos climáticos extremos (como chuvas intensas, temporais,
tornados, estiagens, entre outros) em maior intensidade favorecem os desastres naturais
(TOMINAGA, 2009). Segundo Maffra e Mazzola (2007), os fatores que potencializam a
ocorrência de desastres ambientais no Brasil são o desmatamento, a ocupação de áreas
com maior suscetibilidade natural a esses fenômenos e a utilização imprópria dos recursos
naturais.
De acordo com Tobin e Montz (1997, p. 5), há diferença entre os termos “perigo
natural” e “desastre”: “Um perigo natural representa a interação potencial entre humanos
e eventos naturais extremos. Representa o potencial ou a probabilidade de um evento (não
é o evento em si)” enquanto que “um desastre é geralmente definido como um evento que
tem um grande impacto na sociedade [...] pode ser definido qualitativamente como um
evento perigoso que perturba significativamente o funcionamento da sociedade”. Os
desastres naturais mais comuns no país são: inundações, seca, erosão e escorregamentos
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(movimentos de massa), que são responsáveis por muitas vítimas e por perdas materiais
anualmente (MAFFRA; MAZZOLA, 2007).
As inundações e os escorregamentos estão entre os desastres naturais que mais
afetaram a população, incluindo óbitos, no Brasil e ao redor do mundo. Além das perdas
humanas, os desastres são responsáveis por prejuízos econômicos bilionários anuais em
todo o mundo. Esses fenômenos também podem estar relacionados com o aumento de
problemas de saúde, como doenças potencialmente epidêmicas que surgem no período de
enchentes e são transmitidas através de água e alimentos contaminados (DE FREITAS;
XIMENES, 2012).
A preparação para um desastre se refere a medidas que devem ser tomadas para
preparar e reduzir seus efeitos; ou seja, prever e, quando possível, prevenir desastres,
diminuir seus impactos sobre populações vulneráveis, responder e lidar com suas
consequências. Assim, é muito importante estudar os eventos de desastres naturais no
sentido de melhorar sua previsão, prevenção e para amenizar suas consequências
(LUKIĆ, 2013).
Wisner et al. (2004) busca as conexões entre os riscos que as pessoas enfrentam e
as razões de sua vulnerabilidade aos perigos. O estudo mostra como os desastres podem
ser percebidos dentro dos padrões mais amplos da sociedade e, de fato, como analisá-los
para poder fornecer uma forma de construir políticas que podem ajudar a reduzir desastres
e mitigar perigos, enquanto ao mesmo tempo, está melhorando os padrões de vida e as
oportunidades em geral.
As alternativas de prevenção dos desastres naturais ou minimização dos seus
efeitos podem ser realizadas através da criação de um sistema de informações de
mapeamento de emergência de desastres naturais (LI; ZHAO, 2017), como a
identificação do risco, que é essencial para o gerenciamento desses eventos. A gestão dos
desastres pode ser melhorada via integração de dados e a utilização de técnicas de Big
Data. Big Data é um termo recente que se refere à conjuntos de dados muito grandes e
complexos (VENKATRAMAN; VENKATRAMAN, 2019). Segundo Horita (2017), “os
tomadores de decisão possuem acesso à diversas fontes de dados geoespaciais, de
diferentes formatos e em grande quantidade, o que dificulta a visualização e a integração
dessas informações” e a geração de meios para a integração desses dados, seja via bancos
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de dados ou via infraestrutura de dados espaciais, facilitará aos tomadores de decisão a
escolha das melhores alternativas à luz dos dados disponíveis.
Portanto, são atividades fundamentais: a identificação de áreas suscetíveis aos
desastres naturais para prevenir ou mitigar os prejuízos provocados por esses eventos; o
uso de dados georreferenciados e suas técnicas de análise em ambiente de Big Data, em
função do grande número de informações e diversidade de formatos. A mitigação dos
prejuízos provocados por eventos de desastres naturais é uma das finalidades dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS, que são uma agenda mundial adotada
durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro
de 2015, constituída por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030
(ESTRATÉGIA ODS, 2020).
Nos ODS estão previstas ações nas áreas de erradicação da pobreza, segurança
alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das
desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de
consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável dos
oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico inclusivo, infraestrutura,
industrialização, entre outros objetivos (ESTRATÉGIA ODS, 2020). Dentre os ODS,
cabe destacar que o ODS1 e o ODS11 estão relacionadas com a presente pesquisa.
O ODS1 refere-se à Erradicação da Pobreza, busca erradicar a pobreza até 2030.
A pobreza é a maior ameaça global para alcançar o desenvolvimento sustentável.
Erradicar a pobreza é, portanto, fundamental para o sucesso dos ODS (ROY et al., 2018).
Segundo Echendu (2020) existe uma relação de duas vias entre inundações e pobreza:
inundações agravam a pobreza existente e a pobreza torna o impacto de inundações
muito mais graves, aumentando a vulnerabilidade. A relação entre inundações e pobreza,
portanto, merece mais atenção. Nesta Dissertação, ocorrências de inundações e
escorregamentos no entorno da via férrea, serão relacionados às condições de pobreza e
vulnerabilidade dos moradores da região.
Quanto ao ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis, visa tornar cidades e
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis (IPEA, 2019). A
meta até 2030 é reduzir significativamente o número de mortos e o número de pessoas
impactadas por desastres, incluindo desastres relacionados à água e escorregamentos
(ECHENDU, 2020). Ainda segundo o IPEA op. cit., o Brasil, até 2030, “deve garantir o
acesso de todos a moradia digna, adequada e a preço acessível; aos serviços básicos e
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urbanizar assentos precários de acordo com as metas assumidas no Plano Nacional de
Habitação, com especial atenção para os grupos em situação de vulnerabilidade.”

1.1 Problemática
A problemática desta Dissertação é o uso de dados espaciais públicos e
disponíveis para executar a passagem de dados de um ambiente de Sistema de Informação
Geográfica - SIG a um ambiente Big Data, e utilizar dados espaciais e não-espaciais para
apresentar exemplos de aplicações utilizando índices socioeconômicos, educacionais e
habitacionais para elaboração de um índice de interferência socioeconômica externa à
ferrovia e de um índice de vulnerabilidade social dos moradores/usuários da Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM aos eventos de desastres naturais que afetam a
Linha 7 – Rubi.

1.2 Hipóteses de pesquisa
I.

Dados diversos, gratuitos, públicos e acessíveis, em grande volume, gerados e
mantidos por diferentes fontes, são passíveis de serem tratados por SIG e
transferidos para ambiente Big Data, de forma a serem processados de maneira
mais rápida, eficiente e fidedigna;

II.

Os índices socioeconômicos e as técnicas utilizadas permitem a geração do índice
de interferência socioeconômica externa à ferrovia e do índice de vulnerabilidade
social dos moradores/usuários da CPTM às ocorrências de desastres naturais que
afetam a linha férrea, que mostram os locais mais afetados pelos eventos de
desastres.

III.

As ocorrências de escorregamentos e inundações coincidem com áreas de classe
alta de suscetibilidade do relevo a esses tipos de desastres naturais e com locais
de alta vulnerabilidade social e também correspondem com as classes de altos
índices de interferência socioeconômica externa à ferrovia

IV.

As classes com valores altos do índice de vulnerabilidade aos desastres naturais
dos moradores do entorno da ferrovia estão relacionadas aos locais com maior
vulnerabilidade social e também com as ocorrências desses eventos na região.
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1.3 Objetivos
1.3.1

Objetivo geral

O objetivo deste estudo é identificar as necessidades e as dificuldades de realizar
a passagem de um dado espacial em ambiente SIG para um ambiente Big Data, analisando
dados estruturados e não-estruturados de diferentes bancos de dados espaciais, além de
elaborar índices socioeconômicos e de vulnerabilidade, para uma melhor compreensão
das ocorrências de escorregamentos e inundações e como elas afetam o sistema
ferroviário e os moradores da região/passageiros da CPTM, no trecho considerado.
1.3.2
•

Objetivos específicos

Obter um diagnóstico, em termos de disponibilidade e viabilidade de uso dos
dados existentes da região de estudo, sobre variáveis de interesse para a tomada de
decisão com foco nos escorregamentos e nas inundações;

•

Realizar a transferência de dados espaciais tradicionalmente utilizados em
ambiente SIG para dentro de um ambiente de análise de Big Data, comparando
vantagens e desvantagens de ambos os ambientes;

•

Gerar um índice de interferência socioeconômica externa à ferrovia para entender
como a situação socioeconômica dos moradores da área de estudo pode contribuir
para ocorrência de escorregamentos e inundações na ferrovia;

•

Elaborar um índice de vulnerabilidade social às ocorrências de desastres naturais
dos moradores do entorno da via férrea/usuários da CPTM para verificar quem é
a população mais afetada por esses eventos;

1.4 Contribuições deste estudo
As contribuições deste estudo seriam a identificação dos problemas e limitações
atuais, neste momento, da conversão do ambiente SIG para Big Data; a apresentação do
contexto atual das pesquisas sobre uso de Big Data, sobre dados necessários e técnicas de
migração de SIG para Big Data; uma atualização do inventário relacionado a
escorregamentos e inundações na área estudada; a proposição de um índice de
interferência socioeconômica externa à ferrovia e um índice de vulnerabilidade social à
eventos de desastres naturais dos usuários da Linha 7 – Rubi, que propiciará à CPTM,
neste caso particular, e às empresas do setor de transporte ferroviário, priorizarem
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possíveis intervenções de engenharia no sentido de evitar problemas que causem o
interrompimento dos transportes de passageiros e de carga, minimizando paralisação dos
trens, atrasos de viagens, pagamento de multas devido aos minutos atrasados, acidentes
ferroviários, prejuízos financeiros e até a perda de vidas humanas.
A presente Dissertação foi desenvolvida no âmbito do “Plano de
Desenvolvimento Institucional de Pesquisa na Área de Transformação Digital:
Manufatura Avançada e Cidades Inteligentes e Sustentáveis (PDIP)” do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, financiado pela Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP (Processo 2017/50343-2), na
linha de pesquisa “Sistema de Gestão Ambiental” e sublinha “Sistema de predição e
gestão de desastres naturais”. Sua realização estava prevista na proposta PDIP-IPT
submetida à FAPESP (Processo 2018/21279-7), conforme plano de bolsa intitulado
“Estruturação de informações geoespaciais em ambientes Big Data”. Parte das
atividades previstas no projeto de pesquisa foram conduzidas nas instalações do IPT,
mais precisamente na Seção de Investigações, Riscos e Gerenciamento Ambiental
(SIRGA), sob a supervisão da pesquisadora-líder Zehbour Panossian com o apoio da
equipe técnica formada pelos pesquisadores Alessandra C. Corsi, Eduardo S. de Macedo
e Marcela P. P. Guimarães. Houve também o apoio do Laboratório de
Geoprocessamento (LabGeo) do Departamento de Engenharia de Transportes da Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo (PTR – EPUSP).

O presente estudo está estruturado da seguinte maneira: além desta introdução,
que mostra também a justificativa, o problema, os objetivos e contribuições desta
pesquisa; a Dissertação apresenta no capítulo 2 uma revisão bibliográfica sobre desastres
naturais, principalmente escorregamentos e inundações, geoprocessamento, Big Data e
tipos de índices de qualidade de vida e de vulnerabilidade social; a seção 3 dos materiais
e métodos caracteriza a área de estudo e aponta os métodos aplicados nesta pesquisa; o
capítulo 4 mostra os resultados e as discussões, como análises em ambiente SIG da área
de estudo, levantamento de dados e fontes importantes para esta pesquisa, análise
bibliométrica sobre o tema, a implementação de dados em duas ferramentas de Big Data
Geoespacial, a criação dos índices de interferência socioeconômica externa da ferrovia
e de vulnerabilidade social dos moradores da região; e, por fim a seção 5 explica as
conclusões e considerações deste estudo.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Nessa revisão bibliográfica serão mostrados os conceitos de desastres, em seguida
os desastres naturais no Brasil e no mundo; após será explicado sobre as inundações e os
escorregamentos (eventos tratados nesta Dissertação), seus conceitos, sua relação com
análise espacial e com transporte ferroviário; depois será demonstrado os conceitos de
Big Data, sua relação com transporte e com análise espacial (destacando ferramentas de
Big Data Geoespacial); e, por fim, serão apontados índices sociais que auxiliam na
compreensão da qualidade de vida e de vulnerabilidade social de uma região.

2.1 Desastres: eventos naturais ou instigados?
De acordo com o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres –
CENAD (BRASIL, 2014, p. 15):
Desastre é o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo
homem, sobre um cenário vulnerável, causando grave perturbação ao
funcionamento de uma comunidade ou sociedade, envolvendo extensivas
perdas e danos humanos, materiais, econômicos ou ambientais, que excede a
sua capacidade de lidar com o problema usando meios próprios.

Pode-se distinguir os desastres quanto à sua origem e intensidade. Em relação à
origem, os desastres são classificados como (ALCÂNTARA-AYALA, 2002;
MARCELINO, 2008; TOMINAGA, 2009):
I.

Naturais: aqueles provocados por fenômenos e desequilíbrios da natureza que
ocorrem de forma independente da ação humana, como chuvas intensas
causadoras de inundações, escorregamentos, tornados etc.;

II.

Humanos: aqueles provocados pela interferência do homem ou por sua omissão,
como exemplo a contaminação de rios, acidentes de trânsito, rompimentos de
barragens, entre outros.
Já em relação à intensidade, os desastres podem ser distinguidos como

(KOBIYAMA et al., 2006; TOMINAGA, 2009):
I.

De pequeno porte: onde os impactos são pouco importantes e os prejuízos
pequenos;

II.

De média intensidade: em que os impactos têm alguma importância e os prejuízos
são significativos, mas não vultosos;
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III.

De grande intensidade: na qual há danos relevantes e consideráveis prejuízos;

IV.

De muito grande intensidade: com impactos muito significativos e prejuízos muito
grandes.
Há diferentes tipos de desastres naturais: movimentos de massa, erosão, seca e

estiagem, alagamento, enxurradas, inundação, granizo, vendaval, chuvas intensas e
incêndios florestais, além de desastres com menor número de registros: baixa umidade do
ar, doenças infecciosas bacterianas, doenças infecciosas virais, frentes frias e zonas de
convergência, friagem, geada, infestações de animais, marés de tempestade (ressacas),
ondas de calor, outras infestações, tempestades de raios, tornados, tremor de terra e
tsunami (BRASIL, 2014).
2.1.1

Desastres naturais ao redor do mundo

Os desastres naturais ocorrem em diversas partes do mundo há séculos: há
registros de que a cidade de Lima, no Peru, foi afetada por um intenso terremoto em 1746,
matando cerca de 1.000 pessoas em uma população de 50.000. Nos últimos anos,
terremotos continuam acontecendo, como na costa leste do Japão em 2011, onde esse
fenômeno provocou um tsunami que, juntos, podem ter levado a óbito em torno de 20.000
cidadãos, além de comprometer a rede elétrica da área (UNISDR, 2011).
Os incêndios florestais são outro problema, como o que teve no oeste da Rússia
em 2010: podem ser provocados pela combinação de temperaturas altas, falta de chuvas
ou tempestades com raios, e campos secos, florestas e turfeiras que apresentam alto risco
para queimadas. Em 2005, no município de Mumbai, na Índia, 24 horas de precipitação
resultaram em uma grande inundação que sobrecarregou o sistema de esgoto e danificou
as infraestruturas físicas e os sistemas de comunicação da região (UNISDR, 2011).
Em 2017 ocorreram 335 desastres naturais ao redor do mundo, sendo a maioria
tempestades (127) e inundações (126), seguidos por deslizamentos (25), terremotos (22),
incêndios florestais (15), temperatura extrema (10), seca (7), atividades vulcânicas (2) e
movimento de massa (1) (Figura 1). Esses fenômenos afetaram mais de 95,6 milhões de
pessoas, sendo a maioria na Ásia (69,5%); a maior parte da população (55 milhões) foi
afetada por inundações, principalmente na Índia, no Nepal, em Bangladesh e na China
(CRED/USAID, 2018).
Esses eventos levaram a óbito 9.697 pessoas, sendo o local mais impactado a Ásia
(58%). As inundações causaram mais mortes (3.331), seguidas pelas tempestades (2.510),
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deslizamentos (2.312), terremotos (1.012), temperatura extrema (359), incêndios
florestais (165) e movimento de massa (8). Os desastres custaram uma perda econômica
de 335 bilhões de dólares em 2017, no qual as Américas tiveram um maior prejuízo
(88%); o evento que mais causou perda financeira foram as tempestades (284,7 bilhões
de dólares), sobretudo furacões nos Estados Unidos e no Caribe (CRED/USAID, 2018).
Figura 1 - Desastres naturais no mundo em 2017.
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Os desastres naturais atingem as pessoas de forma negativa e, geralmente, são as
pessoas mais pobres, aquelas que menos fizeram para provocar essas alterações
significativas. A Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução de Desastres
– UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction) é o ponto focal das Nações
Unidas, que trabalha na intersecção entre a compreensão do risco e o impacto do risco,
reduzindo as perdas por desastres e evitando o surgimento de novos riscos, de forma a
proteger os ganhos obtidos em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(UNDRR, 2020).
Para a implementação da redução de riscos de desastres, de 2005 a 2015, foi
adotado o Marco de Ação de Hyogo (MAH), adotado pelos Estados Membros das Nações
Unidas. O MAH possuía a finalidade de “aumentar a resiliência das nações e das
comunidades frente aos desastres ao alcançar, para o ano de 2015, uma redução
considerável das perdas que ocasionaram os desastres, tanto em termos de vidas humanos
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quanto aos bens sociais, econômicos e ambientais das comunidades e dos países” (EIRD,
p. 02, 2005).
Atualmente, a UNDRR supervisiona a implementação do Marco de Sendai para a
Redução do Risco de Desastres 2015 – 2030, monitorando e revisando o progresso. O
Marco de Sendai foi o primeiro grande acordo da agenda de desenvolvimento pós-2015
e oferece aos Estados Membros ações concretas para proteger os ganhos de
desenvolvimento do risco de desastres (UNDRR, 2020).
2.1.2

Desastres naturais no Brasil

Segundo Tominaga (2009), no Brasil, os principais desastres naturais derivam da
dinâmica externa da Terra, ou seja, aqueles que são orientados pelo clima e por processos
atmosféricos. Os eventos mais comuns são inundações e enchentes, escorregamentos de
solo e rochas, e tempestades, que geralmente estão relacionados a eventos pluviométricos
intensos e/ou prolongados. Também ocorrem no país desastres originados da dinâmica
interna terrestre, como alguns tremores de baixa magnitude (variando entre 2° e 4° na
escala Richter).
De acordo com o CEMADEN - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de
Desastres Naturais, ocorreram 174 desastres naturais de natureza hidrogeológica
(deslizamentos de terra) e 198 desastres naturais de natureza hidrometeorológica
(enchentes e enxurradas) em 2019 no Brasil (RAMOS et al., 2020). E no primeiro
semestre de 2017, os desastres naturais decorrentes de seca e de excesso de chuvas
afetaram 2.462 municípios brasileiros, 40, 1 milhões de pessoas e provocaram um
prejuízo econômico de R$39,4 bilhões (CNM, 2018).
O acelerado processo de urbanização, como o crescimento desordenado das
cidades em locais impróprios à ocupação, proporcionou um aumento na ocorrência de
desastres naturais no Brasil. Desmatamentos, cortes, aterros, alterações nas drenagens,
lançamento de lixo e a construção de moradias sem uma infraestrutura adequada são
atividades antrópicas que aumentam o perigo desses desastres (TOMINAGA, 2009).
Informações sobre esses fenômenos que acontecem no país são essenciais “para se traçar
os perfis das ocorrências e planejar o gerenciamento desses desastres, principalmente para
se adotar medidas de prevenção, de modo a evitá-los ou a diminuir os impactos causados
por eles” (BRASIL, 2014, p. 45).
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O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) é um dos
órgãos brasileiros responsáveis por consolidar as informações sobre riscos no Brasil,
através de mapas de áreas de risco de deslizamentos e inundações, além dos dados
relativos à ocorrência de desastres naturais e tecnológicos e os impactos negativos
associados (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 2019). Outro
órgão relevante no gerenciamento de desastres naturais é o Centro Nacional de
Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), que possui a finalidade de
realizar o monitoramento das ameaças naturais em áreas de risco nos municípios
brasileiros suscetíveis à ocorrência de desastres naturais; o Cemaden também realiza
pesquisas e inovações que podem melhorar seu sistema de alerta antecipado, visando
diminuir o número de vítimas fatais e prejuízos materiais (CEMADEN, 2016).
A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) do Serviço Geológico
do Brasil também colabora na setorização de áreas de risco geológico, que visa apontar
para a Defesa Civil e aos gestores municipais, estaduais e federais, quais são as áreas
prioritárias para a implementação de ações de gerenciamento, mitigação, monitoramento
e resposta aos desastres naturais (CPRM, 2020). Outro órgão de destaque é a Defesa Civil,
uma organização de toda a sociedade para autodefesa através de ações de prevenção,
mitigação, preparação, resposta e recuperação destinadas a evitar desastres e reduzir os
impactos sobre a população, promovendo o retorno à normalidade social, econômica ou
ambiental (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2019). A
Seção de Investigações, Riscos e Desastres Naturais do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo (Sirden – IPT) oferece serviços tecnológicos (como
exemplo, a identificação, análise e gestão de riscos e desastres naturais) e desenvolve
projetos de pesquisa para apoiar políticas públicas e também ao setor privado do país,
com ênfase em prevenção, atendimento de emergência e recuperação (IPT, 2020).

2.2

Inundações: características, causas e consequências
Inundações, enchentes, alagamentos e enxurradas: esses termos são comumente

usados pela população com um mesmo significado, porém representam eventos distintos.
Segundo o Ministério das Cidades/IPT (2007, p. 90, 91), enchente - ou cheia - é a
“elevação temporária do nível d’água em um canal de drenagem devido ao aumento da
vazão ou descarga” enquanto inundação representa o “processo de extravasamento das
águas do canal de drenagem para as áreas marginais (planície de inundação, várzea ou
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leito maior do rio) quando a enchente atinge a cota acima do nível máximo da calha
principal do rio” (Figura 2). Já alagamentos são o “acúmulo momentâneo de águas em
uma dada área decorrente de deficiência do sistema de drenagem” e as enxurradas são
definidas como o “escoamento superficial concentrado e com alta energia de transporte”
(MINISTÉRIO DAS CIDADES/IPT, 2007, p. 94).
Figura 2 - Diferença entre inundação e enchente.

Modificado de: Ministério das Cidades/IPT, 2007.

As inundações, enchentes e alagamentos afetam grande parte da população –
principalmente as regiões metropolitanas das cidades – e seus efeitos podem ser
classificados em diretos e indiretos. Os efeitos diretos se referem a mortes por
afogamento, a destruição de moradias, danos materiais e gastos com recuperação
enquanto os indiretos são aqueles relacionados às doenças transmitidas através da água
contaminada, como a leptospirose, a febre tifoide, a hepatite e a cólera (MINISTÉRIO
DAS CIDADES/IPT, 2007).
As inundações são um dos desastres naturais mais comuns ao redor do mundo e é
aquele que mais causa óbitos, principalmente em países como Índia, Nepal e Bangladesh.
Também é o desastre natural que mais afeta pessoas (12 milhões somente na China) e foi
responsável por uma perda econômica de 20,3 bilhões de dólares em 2017
(CRED/USAID, 2018).
2.2.1

Inundações e análise espacial

Várias técnicas e métodos são utilizados para identificar áreas suscetíveis a
eventos hidrológicos extremos; muitas delas são baseadas no uso de geotecnologias,
como o Sensoriamento Remoto (SR) e os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs)
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(DE OLIVEIRA et al., 2018). Os desastres possuem um componente espacial, assim, são
indispensáveis informações geográficas adequadas sobre os perigos e as áreas vulneráveis
a estes para poder mitigar os danos dos desastres (OUMA; TATEISHI, 2014).
Geotecnologias, dados fluviométricos e Modelos Digitais de Terreno (MDT) em
conjunto são muito utilizados em estudos de monitoramento, previsão e alertas a
inundações (CORRÊA, 2020). Os mapas de risco de inundação devem ser elaborados
porque fornecem uma base para o gerenciamento de risco de inundação, sendo que esses
planos têm que ser efetivamente comunicados aos grupos-alvo – como os tomadores de
decisão, as unidades de resposta a emergências e a sociedade – para diminuir o risco de
inundação, integrando interesses, potenciais e conflitos distintos sobre espaço e o uso da
terra em um município (OUMA; TATEISHI, 2014).O SIG é capaz de oferecer mais e
melhores informações sobre as situações de tomada de decisão, possibilitando que o
gestor “identifique e liste um conjunto pré-definido de critérios com o processo de
sobreposição” (OUMA; TATEISHI, 2014, p. 1.520). A principal vantagem do uso do SIG
para o mapeamento de inundação é que ele cria potencial para analisar esse fenômeno a
fim de estimar prováveis danos, além de gerar uma visualização do desastre (OUMA;
TATEISHI, 2014).
Por outro lado, dados obtidos pelo SR podem ser utilizados para aperfeiçoar o
desempenho de modelos hidrológicos e também possibilitam o acesso de informações de
áreas que são fisicamente inacessíveis (OPOLOT, 2013). Elevação do terreno, extensão
de uma inundação, largura do rio, nível de água e cobertura do solo são algumas das
variáveis de SR que, quando integradas com uma modelagem de inundações, permitem
uma

melhora

considerável

nos

processos

de

compreensão

e

previsão

(DOMENEGHETTI; SCHUMANN; TARPANELLI, 2019).
Apesar de seus potenciais, o SIG e o SR apresentam algumas limitações. Sanyal
e Lu (2005) relatam a presença de nuvens durante o período de enchentes como um dos
grandes desafios no uso do sensoriamento remoto óptico (Synthetic Aperture Radar SAR) para o monitoramento de inundações; além disso, há os problemas de
disponibilidade limitada de imagens, variações sazonais, limitações técnicas e,
principalmente, de baixa resolução temporal, pois a maioria das imagens de radar são
obtidas algum tempo antes ou depois da inundação, sendo que na maior parte dos casos
o ápice da inundação não é capturado (OPOLOT, 2013).Inundações e transporte ferroviário
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2.2.2

Inundações e transporte

De acordo com Kellerman et al. (2015), a infraestrutura ferroviária é de suma
importância para o transporte de bens e pessoas, contribuindo para o bem-estar econômico
e social. No entanto, esse tipo de transporte está sujeito a perigos naturais frequentes,
como inundações, terremotos e fluxo de detritos (HONG et al., 2015).
A mudança climática provocou o aumento de chuvas curtas nos últimos anos,
gerando preocupação de que tornados e enchentes, por exemplo, também aumentem
(HONG et al., 2015). Segundo Ota (2018), na elaboração de projetos para estruturas de
engenharia civil deve-se verificar a capacidade de resistência dessas estruturas em relação
a forças externas, como riscos naturais.
Rios podem transbordar dependendo da duração da chuva e, assim, podem fluir
para estradas e ferrovias (OTA, 2018). As inundações podem afetar negativamente a
estrutura e as operações de uma rede ferroviária, como atrasos de viagens, cancelamento
de serviços de trens e grandes multas para o transporte ferroviário devido aos minutos
atrasados (MURPHY et al., 2016; CHEETHAM; CHIROUZE; BREDIER, 2016).
Em 2006, uma grande inundação ocorreu no entorno do Rio March, localizado na
fronteira entre a Áustria e a Eslováquia, e afetou a Ferrovia do Norte, uma relevante linha
de conexão da Ferrovia Federal Austríaca entre Viena e a República Tcheca. Este evento
permitiu mostrar a alta vulnerabilidade da infraestrutura ferroviária às inundações.
Diante desses fenômenos, é necessária uma tecnologia preditiva mais detalhada.
Alguns autores estudam técnicas para prever e mitigar os danos das inundações nas
ferrovias. Ozaki, Watanabe e Fukusawa (2018), através da utilização de resultados de
avaliações de mapeamentos de perigos, desenvolveram um algoritmo baseado em
previsões de vento e precipitação que permite identificar quais trens serão afetados pela
inundação, onde os trens devem parar e qual a rota que os passageiros devem tomar para
evacuar, caso seja necessário. Kellerman et al. (2015) apresentaram uma abordagem de
modelagem empírica para estimar danos diretos estruturais causados por inundações à
infraestrutura ferroviária e às perdas financeiras associadas; em contrapartida. Hong et al.
(2015) propuseram uma metodologia para avaliar quantitativamente a vulnerabilidade do
sistema ferroviário aos eventos de inundação utilizando dados históricos disponíveis e
tecnologia SIG.
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Dos Santos et al. (2016) estudaram o risco de inundações nas linhas férreas e
ferroviárias do município de São Paulo e, para isso, consideraram características
topográficas e hidrológicas das áreas de estudo, além da análise de interferências desse
tipo de desastre na operação ótima do sistema ferroviário. Enquanto Ota (2018) elaborou
um sistema de mapeamento de risco de inundações e indica os melhores locais para os
trens pararem, além de rotas de abrigo para os passageiros.

2.3

Escorregamentos: conceitos, tipos e causas
De acordo com Fornasari Filho e Faria (2018, p. 214) “os escorregamentos

consistem no movimento rápido de massas de solo ou rocha, geralmente bem definidas
quanto ao seu volume, cujo centro de gravidade se desloca para baixo e para fora de um
talude (natural, de corte ou aterro)”. Esse fenômeno pode estar associado a períodos de
intensa pluviosidade (FORNASARI FILHO; FARIA, 2018). Localidades situadas em
regiões serranas – como áreas de intensa urbanização – e locais onde foram instaladas
obras de engenharia de grande porte – como rodovias, ferrovias, dutovias e linhas de
transmissão – são ambientes favoráveis à ocorrência desse tipo de evento (MINISTÉRIO
DAS CIDADES/IPT, 2007).
Os escorregamentos podem ser classificados como (FORNASARI FILHO;
FARIA, 2018):
I.

Translacionais ou planares: envolvem solos superficiais; são processos muito
frequentes nas encostas serranas brasileiras e em taludes, condicionados por
estruturas planares desfavoráveis à estabilidade;

II.

Circulares ou rotacionais: possuem superfície de escorregamentos curvas; estão
associados a aterros, pacotes de solo ou depósitos mais espessos, rochas
sedimentares ou cristalinas intensamente fraturadas;

III.

Em cunha: estão relacionados a saprolitos e maciços rochosos, na qual há duas
estruturas planares que provocam o deslocamento de um prisma ao longo do eixo
de interseção desses planos
Os escorregamentos podem ser previstos, pois é possível monitorar seus agentes

condicionantes ou potencializadores e os mecanismos relacionados com a movimentação
dos materiais nos diferentes tipos de escorregamentos, ou seja, pode-se identificar as áreas
mais suscetíveis a ocorrência de escorregamentos, além da sua tipologia e magnitude.
Desse modo, permite-se definir e implantar mecanismos e ações distintas para evitar e/ou
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minimizar as consequências negativas provocadas por esse fenômeno em certa área. Para
isso, a gestão do território deve considerar três fatores: evitar o surgimento de áreas e
situações de risco, identificar e caracterizar essas regiões já existentes, e resolver ou
diminuir os riscos que existem (VEDOVELLO; MACEDO, 2007).
2.3.1

Escorregamentos e geoprocessamento

Os SIGs permitem um melhor aproveitamento de dados existentes e, a partir
destes, produzem novas informações, possibilitando um ordenamento de ações mais
eficiente, que é relevante para o planejamento do território, como para o gerenciamento
de risco (VARANDA; MAHLER; OLIVEIRA, 2010). As geotecnologias representam
possibilidades de análise de risco, incluindo monitoramento, modelagem e gestão dos
desastres naturais (SIMÕES et al., 2016).
Um outro avanço das geotecnologias nesse aspecto é que há cada vez mais uma
maior integração entre SIGs e modelos computacionais de diferentes naturezas (como de
escorregamentos), permitindo que as análises de gestão de dados espaciais e de
modelagem possam ser executadas em um mesmo ambiente. O problema é que a análise
para compreender as incertezas dos dados de entrada em SIG e os modelos
computacionais são pouco considerados na gestão de desastres naturais. Por exemplo, nos
modelos de escorregamentos, os dados de entrada incluem dados topográficos,
hidrológicos, com alto grau de incerteza na sua distribuição espacial (SIMÕES et al.,
2016).
Por outro lado, o sensoriamento remoto apresenta uma excelente aplicabilidade
em estudos de detecção, mapeamento e monitoramento dos escorregamentos (LOPES,
2006). O SR também permite o mapeamento das cicatrizes de escorregamentos, que
contribuem para o entendimento e distribuição espaço-temporal desse fenômeno
(FERNANDES; AMARAL, 1996). Lopes (2006) ressalta que as fotos aéreas possibilitam
o mapeamento das formas e dimensões das cicatrizes dos escorregamentos, enquanto as
imagens de satélite permitem identificar apenas as cicatrizes maiores, sem precisão dos
detalhes (CORRÊA, 2020).
Varanda, Mahler e Oliveira (2010) apresentam um modelo para análise
quantitativa de risco com a aplicação de SIG, utilizando a teoria bayesiana, na integração
de mapas temáticos que representou a suscetibilidade aos escorregamentos considerados
os aspectos do meio ambiente através do mapa de perigo que integrado com mapas e
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dados representativos das características urbanas resultou em um mapa de risco; e Simões
et al. (2016) discutiram métodos de abordagens para tratar com incerteza de dados de
entrada em modelos de escorregamento e também analisaram os processos de interação
entre SIGs e modelagem, enfatizando os modelos de escorregamento, Zhang, Wang e Wu
(2012) monitoraram a dinâmica de movimento dos deslizamentos de terra utilizando
imagens de SR de alta resolução e propuseram uma aplicação do método de regressão
ótimo baseado na análise de regressão multivariável no monitoramento dos
deslizamentos; Tan et al. (2021) estudaram a avaliação de risco de perigos geológicos dos
escorregamentos baseados em SR e SIG; Zhang et al. (2021) usaram imagens ALOS-2
(banda L) e Sentinel-1 (banda C) para mapear potenciais locais sujeitos à ocorrência de
deslizamentos de terra, além de técnicas multitemporais; Manfré, Albuquerque e
Quintanilha (2018) apresentaram procedimentos de processamento digital de imagens e
de geoprocessamento para áreas de risco e de cicatrizes de deslizamento vinculadas às
vias de acesso da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA) em Angra dos
Reis (RJ), como modelos digitais de elevação - MDE, imagens Landsat e classificação
baseada em objeto; entre outros estudos.
2.3.2

Escorregamentos e transporte

Um dos principais problemas socioambientais que as concessionárias brasileiras
enfrentam são as ocorrências de processos erosivos acelerados e associados à implantação
de sistemas de transportes (SOUZA et al., 2014). As linhas de transporte, como estradas
e ferrovias, principalmente em terrenos montanhosos, são frequentemente propensas a
escorregamentos que ocorrem em taludes ou declives naturais (JAISWAL et al., 2011).
Alguns autores estudaram a ocorrência desse tipo de desastre nas proximidades de vias
férreas. Pomante e Di Felice (2018) buscaram integrar Rede de Sensores Sem Fio
(Wireless Sensor Network – WSN) e Sistema de Informação Geográfica para um
monitoramento em tempo real de escorregamento em estações e linhas ferroviárias da
Região Abruzzo da Itália; Bednarik et al. (2010) avaliaram a suscetibilidade de
escorregamentos na ferrovia entre os municípios Kraľovany e Liptovský Mikuláš na
Eslováquia; e Jaiswal et al. (2011) mostraram um modelo quantitativo de risco de
escorregamentos para vias de transporte, com um exemplo de alinhamento de estradas e
ferrovias, em partes das colinas de Nilgiri no sul da Índia.
Esse tipo de desastre provoca danos diretos ou indiretos às ferrovias e para estimar
esses riscos é importante considerar o número esperado de escorregamentos e sua
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probabilidade anual de ocorrência. Desse modo, é possível estimar a probabilidade de um
escorregamento atingir um veículo em movimento ou um passageiro. Para estabelecer
essa relação estatística deve-se ter um inventário dos eventos, o que pode ser
concomitantemente vantajoso e desvantajoso: o benefício do inventário é que ele é
preparado logo depois da ocorrência, permitindo registrar a maioria desses eventos em
uma área, enquanto sua limitação é a indisponibilidade de um registro contínuo e a
dificuldade de acesso aos dados (JAISWAL et al., 2011).
Bednarik et al. (2010) utilizaram os seguintes parâmetros de entrada para avaliar
a suscetibilidade à escorregamentos entre a seção ferroviária Kraľovany e Liptovský
Mikuláš na Eslováquia: interpretação das condições geológicas; parâmetros
morfométricos (MDE, ângulo de inclinação e aspecto da inclinação); estrutura real da
paisagem; interpretação de escorregamentos; análise estatística bivariada (baseia-se na
comparação entre o mapa de inventário como uma variável dependente com cada mapa
paramétrico de entrada, possibilitando o cálculo do peso para cada variável de entrada);
processo de ponderação; mapa prognóstico de suscetibilidade a escorregamentos e,
finalmente, o processo de verificação. “A avaliação da suscetibilidade a escorregamentos
e o processamento estatístico são baseados em um axioma do atualismo”, ou seja, supõese que os eventos futuros ocorrerão nas mesmas condições do passado (BEDNARIK et
al., p. 162, 2010).

2.4

Big Data: definição e características
De acordo com Allam e Dhunny (2019), os municípios estão cada vez mais

preocupados com tecnologias especializadas para tratar problemas relacionados à
sociedade, ecologia, morfologia, entre outras áreas. O conceito emergente “Cidades
Inteligentes” (Smart Cities) incentiva essa perspectiva e promove a incorporação de
sensores de Big Data através da “Internet das Coisas” (Internet of Things – IoT).
As cidades inteligentes são caracterizadas por componentes como mobilidade,
governança, meio ambiente e pessoas, saúde, transporte, educação inteligente e energia
(KHAN; ANJUM; KIANI, 2013). Uma das mais recentes tecnologias com um grande
potencial para aprimorar os serviços das cidades inteligentes é a análise de Big Data (AL
NUAIMI et al., 2015).
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Os dados cresceram em larga escala e em vários campos; estão em toda a parte,
organizações, governos, servidores web e até mesmo em nosso corpo (AL-SAI;
ABDULLAH, 2019). Atualmente existem muitas definições e teorias distintas sobre Big
Data (MALIK, 2013). De modo geral, “Big Data é um termo que descreve grandes
volumes de dados complexos, alta velocidade de processamento e variáveis que requerem
técnicas avançadas e tecnologias para permitir a captura, armazenamento, distribuição,
gerenciamento e análise da informação” (TECHAMERICA FOUNDATION, 2012, p.
10).
Como o Big Data apresenta um grande volume de dados, é necessário que ele
consiga atuar com uma ampla variedade de dados. Desse modo, a variedade do Big Data
é caracterizada em (JAHN, 2017):
I.

Dados Estruturados: são dados que têm forma definida, de forma rígida, como
aqueles extraídos de planilhas ou banco de dados no formato Structured Query
Language (SQL);

II.

Dados Semiestruturados: são dados semelhantes aos estruturados, mas não
obedientes na totalidade quanto à forma, como os registros de linguagens baseadas
em HTML e XML;

III.

Dados Não Estruturados (ou NoSQL): são dados que não possuem um formato
específico; são coletados na sua forma primária, como um texto, um vídeo, um
fragmento de e-mail ou uma foto.
Essa nova tecnologia é caracterizada e derivada principalmente do Business

Intelligence e Business Analytics (BI&BA). A maioria dos principais players de
tecnologia, como IBM, Microsoft, Google, Facebook, Amazon, etc, começaram a incluir
técnicas de Big Data em seus planos nos últimos anos (AL-SAI; ABDULLAH, 2019).
O crescimento de recursos de Big Data está aumentando exponencialmente,
trazendo novos desafios críticos para sua implementação. Quanto as tecnologias, a análise
de Big Data necessita de novas técnicas que atendam dados massivos, que requer
habilidades e capacidade de coletar, armazenar e analisar dados usando ferramentas de
gerenciamento de dados que utilizam a tecnologia de Big Data, como o Hadoop e o Spark,
por exemplo (CHEN; MAO; LIU, 2014).
O Hadoop foi criado para processamento em lote, permitindo escalabilidade e
tolerância a falhas, possibilitando que os aplicativos sejam executados em milhares de
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nós com petabytes de dados. Ele gerencia uma grande quantidade de dados, dividindo os
arquivos em blocos e os distribui aos nós do cluster do Hadoop (MAVRIDIS;
KARATZA, 2017).
O Hadoop está associado ao Hadoop Distributed File System (HDFS) e ao
MapReduce. O HDFS armazena arquivos em blocos de tamanho fixo em diferentes nós
do cluster Hadoop, dividindo os arquivos em blocos menores, permitindo armazenar
arquivos muito maiores do que a capacidade de cada nós do disco. Já o MapReduce é um
modelo de computação distribuído, baseado em lote, que consiste em uma Fase de Mapa
e em uma Fase de Redução (MAVRIDIS; KARATZA, 2017).
Em relação ao Spark, ele estende o modelo MapReduce e suporta a combinação
de várias técnicas de processamento de dados, além de possuir APIs Python, Java, Scala,
SQL e muitas bibliotecas incorporadas. Uma das principais vantagens do Spark é que ele
usa mais efetivamente a memória principal e minimiza as transferências de dados para o
disco, realizando cálculos na memória. Em suma, a grande diferença entre o Hadoop e o
Spark é que o Hadoop processa dados no disco enquanto o Spark processa os dados na
memória e tenta minimizar o uso do disco (MAVRIDIS; KARATZA, 2017).
2.4.1

Big Data e transporte

A rápida urbanização modernizou a vida de várias pessoas, porém causou grandes
problemas, como poluição, consumo de energia, congestionamento de tráfego etc. A fim
de minimizar esses problemas, a computação urbana utiliza dados gerados nas cidades,
por exemplo, dados geográficos, fluxo de tráfego e mobilidade urbana. Este tipo de
computação conecta sensoriamento remoto, gerenciamento de dados, analisa dados e
prestação de serviços de forma a melhorar a vida dos indivíduos, dos sistemas
operacionais dos municípios e do meio ambiente (ZHENG et al., 2014).
O setor de transporte público foi um dos primeiros a utilizar e implementar
Analytics e Big Data, como em previsão de viagens a operações de trânsito. Há também
estudos sobre aplicações de Big Data no setor de ferrovias. Os sistemas de transporte
ferroviário tendem a ser receptivos às vantagens de Analytics e Big Data porque estão
relacionados aos sistemas fechados, que envolvem processamento sofisticado de grandes
volumes de dados (THADURI; GALAR; KUMAR, 2015).
Existem diversas fontes de dados geradas a partir das ferrovias, como horários,
velocidade, número de passageiros etc., que constituem um Big Data (THADURI;
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GALAR; KUMAR, 2015). A indústria ferroviária foi revolucionada pela Análise de Big
Data (BDA), que auxilia nos processos de tomada de decisão das empresas ferroviárias.
Há estudos na literatura que demonstram as várias vantagens da aplicação de BDA na
redução de custos e de atrasos nos sistemas de transporte ferroviário (RTS), além da
manutenção de elevados padrões de segurança, confiabilidade e satisfação do cliente
(GHOFRANI et al., 2018).
2.4.2

Big Data e análise espacial

O avanço da tecnologia da informação proporcionou o grande aumento das
demandas de processamento, análise e visualização de Big Data (QINGQUAN; DEREN,
2014). O processamento das informações geográficas está integrado ao processo de
negócios SIG específico do usuário e inclui os dados espaciais e os algoritmos de
processamento (BADEA; BADEA, 2013) na qual a relação entre esses elementos é
formada por entrada, processamento e saída (ZHANG et al., 2019).
O sistema de informação geográfica enfrenta novos desafios, tendo que evoluir
suas tecnologias para poder superar as dificuldades causadas pelo Big Data (LI et al.,
2016). Entre os desafios para o SIG estão analisar e processar Big Data espaço-temporal,
agrupar e distribuir Big Data espacial, indexar e gerenciar Big Data, e calcular e visualizar
Big Data no sistema, sobretudo mantendo um alto desempenho (YANG et al., 2017a;
YANG et al., 2017b). As plataformas populares de Big Data ainda não são capazes de
realizar análises espaciais, computação espacial ou mineração de dados espaciais;
portanto, é necessário que o SIG integre a tecnologia geral de Big Data (WANG;
ZHONG; WANG, 2019).
Devido ao aumento no volume e na variedade de dados, o banco de dados
tradicional é propenso a baixa eficiência de armazenamento e fraca capacidade de acesso
simultâneo (LI et al., 2015; LI et al., 2016). Além disso, o sistema SIG tradicional executa
somente as tarefas de computação na fila de trabalhos; portanto é preciso desenvolver
novas tecnologias de armazenamento de dados espaciais (WANG; ZHONG; WANG,
2019) e para se adaptar às necessidades da era de Big Data, também é importante um SIG
baseado em nuvem; mas o processo de negócios de um SIG na nuvem é mais complicado
em relação ao SIG tradicional (NG et al., 2018), já que as extensões de processos de
negócios de SIG na nuvem apresentam deficiências significativas em versatilidade e
flexibilidade (ZHANG et al., 2019).
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Com o crescimento da utilização de smartphones, plataformas de mídia social,
entre outros tipos de tecnologia, ocorreu um aumento na quantidade de dados disponíveis
e também uma proliferação de novas fontes de dados (HORITA et al. 2017). Os recursos
de Big Data fornecidos pelas redes móveis e mídias sociais oferecem uma oportunidade
para a extração de informações valiosas, que são aproveitadas pelas entidades comerciais
para medir o nível de satisfação do cliente (ALLAM; DHUNNY, 2019).
Com o surgimento do termo Big Data apareceu o desafio de como alinhar os
processos de tomada de decisão dentro de uma organização de maneira que não haja falta
de informações ou dados inúteis para os tomadores de decisão (HORITA et al., 2017).
Na área das geociências, séries temporais muito grandes ou imagens aéreas e de satélite
de alta resolução são fontes de informações valiosas; o problema é que nem sempre é
possível extrair conhecimento desses dados através de técnicas estatísticas padrão. É
necessário utilizar métodos automatizados de aprendizado de máquina para obter padrões
relevantes, já que a computação de alto desempenho e a visualização de dados são
amplamente aplicados com sucesso aos dados relacionados a desastres naturais
(MARTÍNEZ-ÁLVAREZ; MORALES-ESTEBAN, 2019).
Os dados de sensoriamento remoto são uma das principais fontes de Big Data para
monitoramento e detecção de desastres, pois um gerenciamento eficaz de desastres pode
ser feito através de imagens multitemporais detectadas remotamente; o que ajuda os
tomadores de decisão na implementação de estratégias de mitigação. A segunda principal
fonte de Big Data para detecção de desastres são os dados gerados pelos usuários, como
sites de mídia social e informações geográficas voluntárias (volunteered geographic
information – VGI) (YU; YANG; LI, 2018).
Para avaliar os danos dos desastres, a interpretação visual de imagens de satélite
pode ser demorada, imprecisa e cara. Em contrapartida, os algoritmos de aprendizado de
máquina se adaptam e aprendem o problema independente das suposições estatísticas
sobre a distribuição de dados, apresentando uma melhor precisão em relação aos métodos
tradicionais de detecção e classificação de alterações (YU; YANG; LI, 2018).
A integração de diversas fontes de dados pode contribuir para a melhoria da
qualidade e integridade dos dados, porém antes dessa integração deve-se haver a
validação dos dados. Quando diferentes fontes de Big Data são integradas cria-se uma
incerteza para resposta de desastres; a interpretação e análise manuais dos dados não são
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mais adequadas, sendo necessários métodos sofisticados de análise automática, como o
aprendizado de máquina, para eliminar dados não relacionados e acelerar a análise,
contribuindo para uma rápida previsão dos desastres e na identificação de estratégias de
resposta ideais (YU; YANG; LI, 2018).
Há alguns estudos que utilizaram ferramentas Big Data para previsão ou
monitoramento de desastres naturais. Horita et al. (2017) aplicaram em sua pesquisa uma
estrutura de modelagem a um cenário prático com o objetivo de conectar tarefas de
tomadores de decisão às fontes de dados através do oDMN + (observation-aware
Decision Model and Notation – Modelo e Notação de Decisão com reconhecimento de
observação), que é um modelo e notação integrados estendidos, e um processo de
modelagem para empregar o oDMN + na prática; Ragini, Anand e Bhaskar (2018)
classificaram tweets em seu estudo durante um desastre, ajudando na construção de um
modelo de sentimentos sobre as diversas necessidades das pessoas; esse modelo proposto
permitiu a equipe de resgate a entender a situação do desastre e agir em conformidade.
Em relação à aplicação de recursos Big Data no mapeamento de inundações, Chen
et al. (2014) projetaram uma abordagem chamada RFim (modelo de inundação em tempo
real) que foi proposta para fazer simulação e previsão da extensão de uma inundação; o
RFim procura encontrar uma relação entre Big Data de sensoriamento remoto e dados in
situ para construir o modelo de previsão em tempo real, aproveitando a vasta cobertura
espacial e a alta resolução de imagens de sensoriamento remoto, além da cobertura
temporal contínua e a fácil acessibilidade de observações in situ. Wang et al. (2019)
utilizaram as mídias sociais para melhorar o controle de inundações, coletando e
analisando dados de um aplicativo por meio de processamento de linguagem natural e
técnicas de versão em computador. Também focado na previsão de inundações.
Restrepo-Estrada et al. (2018) propuseram um método para acionar alarmes de
emergência para inundação usando dados de mídia social e medições de chuvas de fontes
autorizadas (MARTÍNEZ-ÁLVAREZ; MORALES-ESTEBAN, 2019), já Cian,
Marconcini e Ceccato (2018) apresentaram uma técnica de mapeamento de inundação
baseada em um índice que é calculado usando estatísticas multitemporais de imagens de
radar, comparando uma grande quantidade de cenas de referência às adquiridas durante a
enchente investigada, facilitando a categorização das áreas inundadas: áreas
exclusivamente temporariamente cobertas por água ou áreas com água e vegetação
misturadas.
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Quanto aos escorregamentos, Intrieri et al. (2017) mostraram em seu artigo como
os problemas logísticos vinculados a técnicas avançadas de monitoramento, como
transferência e armazenamento de Big Data, podem ser tratados de forma compatível com
um sistema de alerta de escorregamento, focando na interação entre uma ferramenta de
monitoramento da área (um radar interferométrico no solo) e um DCPC (Data Collecting
and Processing Center - Centro de Coleta e Processamento de Dados). Zhou et al. (2018)
desenvolveram estratégias para prevenção e mitigação de riscos para escorregamento:
usaram dois modelos de aprendizado de máquina (vector machine e redes neurais
artificiais) e um modelo multivariado (regressão logística) em dados coletados da China
(MARTÍNEZ-ÁLVAREZ; MORALES-ESTEBAN, 2019).
Há uma carência de estudos que tratam sobre a passagem do dado espacial para o
ambiente Big Data, principalmente em relação à desastres naturais como inundações e
escorregamentos. Portanto, é necessário descobrir essa lacuna de informação através de
uma revisão bibliográfica tanto de nível internacional como nacional.
2.4.2.1 Big Data Geoespacial e suas ferramentas
O Big Geospatial Data, que se refere ao crescente volume de dados geográficos e
espaciais, contribuiu para o desenvolvimento de diversas ferramentas com a finalidade de
processar eficientemente esses dados (BACHIEGA et al., 2018). Os Sistemas Analíticos
Espaciais (SAEs) representam uma tecnologia nova que permite gerenciar um grande
volume de dados espaciais através de frameworks de processamento paralelo e distribuído
de dados; a sua maioria possui como framework base o Apache Hadoop ou o Apache
Spark (CASTRO, 2019).
O Apache Hadoop é uma implementação de código aberto do MapReduce, que
processa um grande volume de dados de maneira paralela/distribuída em um cluster
(HADOOP, 2020); sua maior vantagem é que ele pode ser executado em um hardware
comum, não necessitando de nenhum supercomputador para gerenciar um grande banco
de dados (SINGH; BAWA, 2016). Por outro lado, o Apache Spark é um sistema de
computação em um cluster de memória, que fornece uma nova abstração de dados
chamada resilient distributed datasets - RDDs (conjuntos de dados distribuídos
resilientes) (ZAHARIA et al., 2012). Os RDDS são coleções de objetos particionados em
um cluster de máquinas, que permitem que o Spark supere modelos existentes, como o
MapReduce. A desvantagem do Spark é que ele não fornece suporte para dados e
operações espaciais; isso significa que seus usuários necessitam programar seus próprios
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trabalhos de processamento de dados espaciais sobre o Spark (YU; WU; SARWAT,
2015).
2.4.2.2 GIS Tools for Hadoop (ArcGIS)
O ArcGIS, que é um software pago, que consiste em uma coleção de frameworks,
dentre eles há o ArcGIS Desktop, uma estrutura básica para compilação, mapeamento,
edição, análise e visualização de dados espaciais. É um conjunto integrado de aplicativos
de desktop, como ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox e ArcGlobe (ESRI, 2015; SINGH;
BAWA, 2016).
A nova tecnologia do ArcGIS, encontrada na versão Pro do software, o GIS Tools
for Hadoop é um kit de ferramentas de código aberto que proporciona análise espacial
para grandes dados. As ferramentas GIS para o Hadoop ampliam a plataforma do
Hadoop, que não apresenta uma funcionalidade para o processamento e visualização de
grandes volumes de dados em mapas (LEONARDI, 2013).
Essa ferramenta possibilita que os usuários do ArcGIS exportem dados dos mapas
em arquivos de extensão HDFS (formato do sistema Hadoop) e cruzem com uma grande
quantidade de registros armazenados na plataforma, sendo que os resultados podem ser
salvos diretamente para o banco de dados do sistema ou reimportados para o ArcGIS,
permitindo um melhor nível de geoprocessamento e visualização (LEONARDI, 2013).
O GIS para o Hadoop apresenta uma série de bibliotecas e utilitários que conectam o
ArcGIS com o ambiente Hadoop. O GIS Tools for Hadoop é composto por quatro projetos
(ESRI, 2013):
I.

Os blocos de construção: refere-se a API (application programming interface) da

Esri Geometry para Java, que inclui objetos de geometria, operações espaciais e
indexação espacial;
II.

O framework: é a estrutura espacial para o Hadoop, que inclui funções definidas

pelo usuário (UDFs), construídas com base nos recursos da API Esri Geometry,
permitindo evitar algoritmos complicados do MapReduce e manter um fluxo de trabalho
mais familiar;
III.

O conector: são as ferramentas de geoprocessamento para Hadoop, que são

baixadas como uma caixa de ferramentas e aplicadas no ArcMap; permitem conectar
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dados entre o Hadoop e o ArcGIS, enviar tarefas de fluxo de trabalho e transportar
resultados do Hadoop para o ArcGIS para visualização;
IV.

O kit de ferramentas: refere-se as ferramentas GIS para Hadoop, que sintetiza os

três projetos anteriores.
2.4.2.3 Hadoop-GIS
O Hadoop-GIS é um sistema de armazenamento de dados escalável e de alto
desempenho para executar consultas espaciais em grande escala no Hadoop. Esse sistema
suporta vários tipos de consultas espaciais no MapReduce e está disponível como um
conjunto de bibliotecas para o processamento de consultas espaciais e como um pacote
de software integrado no Hive, uma interface de consulta declarativa (AJI et al., 2013).
Esse sistema trabalha com linguagem de programação C++ e Java e fornece suporte tanto
para dados espaciais simples como complexos, porém não emprega uma biblioteca
espacial externa e oferece apenas um módulo básico de visualização espacial que permite
que seus usuários vejam fronteiras de partições (CASTRO, 2019).
O Hadoop-GIS tem como finalidade oferecer um sistema de consulta espacial
expressivo, escalonável e eficiente para apoiar consultas analíticas em dados espaciais em
grande escala e para fornecer uma solução viável que possa ser oferecida para operações
diárias. O sistema suporta consultas espaciais como ponto, contenção, junção e consultas
complexas, como correspondência espacial (junção espacial em larga escala) e consultas
de vizinhos mais próximos. O Hadoop-GIS oferece particionamento de dados espaciais
para obter uma paralelização de tarefas, porém o particionamento pode gerar problemas
de distorção de dados espaciais - o que pode causar um desequilíbrio de carga das tarefas
distribuídas e um maior tempo de resposta – e problemas de limites de objetos – que pode
provocar resultados incorretos da consulta, se não forem tratados adequadamente (AJI et
al., 2013).
2.4.2.4 SpatialHadoop
O SpatialHadoop consiste em quatro camadas: camada de linguagem, camada de
operações, camada MapReduce e camada de armazenamento (ELDAWY; MOKBEL,
2015). O SpatialHadoop fornece índices espaciais e permite visualização de dados
espaciais (ELDAWY; MOKBEL; JONATHAN, 2016), porém apenas objetos espaciais
simples. Esse sistema utiliza exclusivamente a linguagem de programação Java
(CASTRO, 2019) e suporta vários tipos de geometria, como polígono, ponto, sequência
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de linhas, multiponto, além de várias técnicas de particionamento espacial (ELDAWAY;
ALARABI; MOKBEL, 2015; YU; ZHANG; SARWAT, 2018).
2.4.2.5 SpatialSpark
O SpatialSpark é escrito na linguagem de programação Scala, permitindo a
utilização da maioria das bibliotecas Java sem nenhuma alteração. Embora esse sistema
tenha implementado várias técnicas de indexação espacial e filtragem espacial, ele
reutiliza a biblioteca espacial JTS (Java Topology Suit) para refinamento espacial, ou seja,
ele testa se dois objetos geométricos satisfazem uma certa relação espacial ou calcula uma
determinada medida entre dois elementos geométricos (YOU; ZHANG; GRUENWALD,
2015).
As desvantagens é que o SpatialSpark, em alguns casos, pode ter um pior
desempenho em vários nós de computação do que em um único nó, apresentando uma
baixa escalabilidade, principalmente para experimentos que consomem mais dados
(YOU; ZHANG; GRUENWALD, 2015), e não disponibiliza nenhum módulo para a
visualização distribuída de dados espaciais, sobrecarregando o usuário com a busca de
softwares para este fim. Em relação ao suporte provido aos tipos de dados espaciais, o
SpatialSpark tem a vantagem de aceitar todos os tipos de dados espaciais (simples e
complexos, ponto, linha e polígono) (CASTRO, 2019).
2.4.2.6 GeoSpark
O GeoSpark é um sistema de computação em cluster para processamento de dados
espaciais em larga escala (GEOSPARK, 2020). O GeoSpark estende o mecanismo
principal do Apache Spark e SparkSQL para suportar tipos de dados espaciais, índices e
operações geométricas em escala, ou seja, esse sistema entende o conceito de RDDs
(Resilient Distributed Datasets) para suportar dados espaciais. Esse sistema também pode
produzir planos de consulta espacial otimizados e executar consultas em conjuntos de
dados espaciais em larga escala, possibilitando a criação de mapas de alta resolução em
paralelo (YU; ZHANG; SARWAT, 2018).
Essa ferramenta utiliza as linguagens de programação Java e Scala e suporta todos
os tipos de dados espaciais, tanto os simples como os complexos (linha, ponto e polígono),
porém permite a visualização apenas para objetos espaciais simples (CASTRO, 2019). O
GeoSpark consiste em três camadas principais (YU; WU; SARWAT, 2015):
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I.

Camada Apache Spark: que consiste em operações regulares suportadas pelo

Apache Spark; essas funções nativas são responsáveis por carregar e salvar dados para
armazenamento;
II.

Camada de conjunto de dados distribuído resiliente espacial (SRDD): estende o

Spark com RDDs espaciais (SRDDs) que particiona eficientemente elementos de dados
SRDD entre máquinas e introduz novas transformações espaciais paralelas e ações que
fornecem uma interface mais intuitiva para os usuários escreverem programas de análise
de dados espaciais;
III.

Camada de processamento de consultas espaciais: suporta consultas espaciais para

conjuntos de dados espaciais em larga escala; depois que os objetos geométricos são
armazenados e processados na camada Spatial RDD, o usuário pode chamar uma consulta
espacial fornecida nessa terceira camada, processando essa consulta e, assim, retornando
os resultados finais para o usuário.
2.4.2.7 GeoMesa
O GeoMesa é um conjunto de ferramentas de software livre e de código aberto
que permite consultas e análises geoespaciais em larga escala em sistemas de computação
distribuídos. Esse sistema fornece indexação espaço-temporal sobre os bancos de dados
Accumulo, HBase, Google Bigtable e Cassandra para armazenamento massivo de dados
(simples e complexos) de pontos, linhas e polígonos, além de oferecer processamento de
dados espaço-temporais por fluxo quase em tempo real. O GeoMesa suporta o Apache
Spark para análises geoespaciais personalizadas distribuídas (GEOMESA, 2020a).Esse
sistema fornece um módulo chamado GeoMesaSpark, que permite que o Spark leia os
dados pré-processados e pré-indexados do repositório de dados Accumulo (APACHE
ACCUMULO, 2020).
O GeoMesa possui a extensão GeoMesa Bigtable Data Store, que é uma
implementação da interface do GeoTools DataStore, que tem apoio do Google Cloud
Bigtable, cujo código baseia-se na API Bigtable HBase (GEOMESA, 2021). Segundo
Chang et al. (2008, p. 1), o “Bigtable é um sistema de armazenamento distribuído para o
gerenciamento de dados estruturados, projetado para ser dimensionado para um tamanho
muito grande: petabytes de dados em milhares de servidores de commodities”. Diversos
projetos do Google armazenam seus dados no Bigtable, como Google Earth e Google
Finance e aplicam demandas muito variadas a esse sistema, desde a utilização de dados
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de tamanho muito grandes, como imagens de satélite, até a entrega de informações em
tempo real (CHANG et al., 2008).
Esta pesquisa tentou implementar os seus dados no GeoMesa, porém foram
encontradas algumas dificuldades como a ausência de algumas informações essenciais
sobre o software, tanto em documentações disponibilizadas como pela dificuldade de se
obter suporte dos canais oficiais de comunicação.
2.4.2.8 LocationSpark
O LocationSpark é um sistema de processamento de dados espaciais construído
sobre o Apache Spark. Ele é capaz de rastrear dados espaciais acessados com frequência
e libera dinamicamente dados acessados com menos frequência no disco (TANG et al.,
2016). Esse sistema não emprega uma biblioteca espacial externa, é desenvolvido com a
linguagem de programação Scala e disponibiliza suporte para dados espaciais apenas de
pontos simples (CASTRO, 2019).
2.4.2.9 SparkGIS
SparkGIS é um sistema orientado na memória para manipulação de consultas
espaciais, que utiliza o Apache Spark. Esse sistema suporta consultas espaciais básicas e
reduz a distorção no processamento distribuído, oferecendo suporte a vários algoritmos
de particionamento dinâmico adequados para um rico conjunto de cenários de aplicativos
contemporâneos (BAIG et al., 2018).
O SparkGIS emprega a reescrita dinâmica de consultas para gerenciar
normalmente grandes fluxos de trabalho de consultas espaciais que excedem os recursos
distribuídos disponíveis, mas não permite uma visualização distribuída de dados
espaciais, sobrecarregando o usuário com a busca de softwares para essa finalidade
(BAIG et al., 2018; CASTRO, 2019).
2.4.2.10

Elcano

O Elcano é um novo sistema projetado para o gerenciamento eficiente e
interoperável de Big Data Geoespacial, mas somente para dados vetoriais. O sistema
também permite carregar dados espaciais de maneira simples e genérica, para facilitar a
alimentação de dados e se estender para outros formatos; o Elcano também visa garantir
a persistência dos dados na memória, de maneira compacta, colaborando para um
processamento mais rápido do componente geoespacial (ENGÉLINUS; BADARD,
2018). O Elcano é desenvolvido no Apache Spark, utiliza linguagem de programação
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Java e biblioteca JTS, e oferece suporte para todos os tipos de dados espaciais (simples e
complexos) (CASTRO, 2019).
2.4.2.11

Manifold

De acordo com Manifold (2020), o Manifold Release 9 é um novo SIG mais ágil,
oferece recursos de dados superiores e lida com dados maiores e com melhor qualidade
do que o ESRI - Environmental Systems Research Institute. Suporta dados em tabelas,
geometria vetorial, dados rasterizados, desenhos, mapas e imagens. Também comanda
diversas fontes ao mesmo tempo para combinar, preparar, extrair, transformar, carregar,
analisar, validar, visualizar e explorar seus dados.
O software completo é pago, mas sua versão de somente leitura é disponibilizada
gratuitamente: o Manifold Viewer. Embora o Viewer não possa gravar projetos ou salvar
dados editados de volta às fontes de dados originais, ele permite a exibição e análise de
quase todos os tipos diferentes de dados (MANIFOLD, 2020). Os dados deste estudo
foram adicionados no Manifold Viewer e identificou-se como pontos positivos do sistema
uma implementação simples e velocidade rápida, e se confirmou que seu ponto negativo
é a impossibilidade de salvar projetos e dados.
2.4.2.12

Google Earth Engine (GEE)

Segundo Gorelick et al. (2017, p.18):
O Google Earth Engine é uma plataforma baseada em nuvem para análise
geoespacial em escala planetária que traz os enormes recursos computacionais
do Google para lidar com uma variedade de questões sociais de alto impacto,
incluindo desmatamento, seca, desastre, doença, segurança alimentar, gestão
de água, monitoramento do clima e proteção ambiental.

O GEE é acessado e controlado por meio de uma API (interface de programação
de aplicativos) acessível pela internet e um ambiente de desenvolvimento interativo (IDE)
baseado na web associado, possibilitando uma rápida criação de protótipos e visualização
dos resultados. Seu diferencial é oferecer uma plataforma integrada e projetada para
capacitar não apenas os cientistas tradicionais de sensoriamento remoto, mas também um
público muito mais amplo que carece da capacidade técnica necessária para utilizar
supercomputadores tradicionais ou recursos de computação em nuvem (GORELICK et
al., 2017).
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Quando um algoritmo é desenvolvido no GEE, seus usuários podem produzir
produtos de dados sistemáticos ou implantar aplicativos interativos apoiados pelos
recursos do Earth Engine, sem a necessidade de ser um especialista em desenvolvimento
de aplicativos, programação da Web ou HTML. O catálogo de dados abriga um grande
repositório de conjuntos de dados geoespaciais publicamente disponíveis, composto em
sua maior parte por imagens de sensoriamento remoto que observam a Terra, incluindo
todo o arquivo Landsat e arquivos completos de dados do Sentinel-1 e Sentinel-2, além
de incluir previsões climáticas, dados de cobertura do solo e muitos outros conjuntos de
dados ambientais, geofísicos e socioeconômicos (GORELICK et al., 2017).

2.5

Indicadores sociais
Na literatura há vários estudos sobre indicadores sociais, de qualidade de vida, de

vulnerabilidade social, de vulnerabilidade à ocorrência de desastres naturais, de
suscetibilidade a escorregamentos e inundações, entre outras variáveis. A seguir, esta
pesquisa contextualizará alguns índices que deram uma orientação para os métodos desta
Dissertação.
2.5.1

Índices de qualidade de vida

Os estudos sobre qualidade de vida em área urbana têm sido cada vez mais
frequentes, principalmente aqueles relacionados aos mapeamentos utilizando dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, dados de prefeituras, além de
imagens de satélites. As pesquisas sobre a qualidade de vida abordam diversos fatores
(Quadro 1); dificilmente um índice de qualidade de vida analisaria todas estas variáveis
(MIRANDA; MORATO; KAWAKUBO, 2012).
Nahas (2002) apresenta a ideia de um Índice de Qualidade de Vida Urbana – IQVU,
composto por dez dimensões: abastecimento de alimentos, cultura, educação, esportes,
habitação, infraestrutura urbana, meio ambiente, saúde, serviços urbanos e segurança
urbana. Desse modo, o IQVU procura quantificar a desigualdade espacial de serviços que
estão disponíveis e acessíveis à população, podendo ser utilizados para identificar áreas
que necessitam de um maior investimento público (SMARZARO; LIMA; DAVIS JR.,
2017).
Miranda, Morato e Kawakubo (2012) mapearam a qualidade de vida urbana no
município de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Para calcular o IQVU, eles combinaram
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três índices: um índice de qualidade ambiental (que consistiu nos índices de
abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de coleta de lixo e de vegetação), um
índice socioeconômico (que considerou renda familiar per capita estimada e pessoas por
banheiro) e outro índice de educação (utilizando o número de analfabetos com mais de
10 anos, analfabetos que eram responsáveis por domicílios, anos de estudo dos
responsáveis por domicílios, e responsáveis por domicílios com menos de 4 anos de
estudo).
Quadro 1 - Variáveis da qualidade de vida urbana.

Modificado de: RIBEIRO; VARGAS, 2001.

Um dos objetivos de Fagundes (2017) era aferir um índice de qualidade de vida
para o município de Sorocaba, em São Paulo. Os principais indicadores (aqueles
referentes às necessidades básicas) utilizados para compor esse índice são: educação
(associada à alfabetização dos moradores e do chefe familiar), habitação/entorno
(iluminação pública, calçada, arborização, sem lixo acumulado, sem esgoto à céu aberto
e pavimentação), renda (renda per capita maior que um salário-mínimo) e saneamento
(água encanada, rede de esgoto, coleta de lixo e banheiro).
Smarzaro, Lima e Davis Jr. (2017) relacionaram o índice de qualidade de vida
urbana do município de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com os dados do Censo 2010
do IBGE. Os indicadores utilizados foram: equipamentos de abastecimento de alimentos
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(hiper e supermercado, mercearia e similares), comércio e serviços culturais
(equipamento cultural (por exemplo, teatro), livraria e papelaria, locadora de filmes e
estande de revistas), educação (alunos da educação infantil, da escola fundamental e da
escola secundária), esportes (espaços públicos para recreação), habitação (qualidade de
moradia), infraestrutura urbana (segurança residencial, saúde ambiental, fornecimento de
energia elétrica, pavimentação e transporte coletivo), ambiente (conforto acústico,
qualidade do ar e áreas verdes), saúde (centros de saúde e clínicas de dentista), serviços
urbanos (vigilância sanitária, agência bancária, posto de gasolina, drogaria, correios,
espaço público de inclusão digital e telefones públicos) e segurança urbana (segurança
pessoal, segurança patrimonial e segurança no trânsito). O IQVU foi a base para a seleção
dos indicadores utilizados nesta pesquisa.
2.5.2

Índices de vulnerabilidade social

Além do IQVU, há também o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS). Enquanto o
IQVU apresenta uma visão global da população e delimita políticas públicas, o IVS
mensura a relação entre dados populacionais pela vulnerabilidade social nas dimensões
renda, escolaridade e ciclo de vida familiar (FUZARO; CARNIELLO, 2020). Por
exemplo, o estado de São Paulo possui o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social
(IPVS), que se baseia em dois pressupostos (SEADE, 2013):
I.

O IPVS considera o conceito de vulnerabilidade social proposto por Katzman
(1999) de que “a vulnerabilidade de um indivíduo, família ou grupo social referese a sua maior ou menor capacidade de controlar as forças que afetam seu bemestar”, ou seja, a vulnerabilidade à pobreza não leva em consideração somente a
privação de renda, mas também a composição familiar, as condições e o acesso
aos serviços de saúde, o acesso e a qualidade do sistema educacional, a
possibilidade de obter trabalho com qualidade e remuneração adequadas, a
existência de garantias legais e políticas, entre outros fatores;

II.

O IPVS considera que a segregação espacial é um fenômeno presente nos centros
urbanos paulistas e que contribui decisivamente para a permanência dos padrões
de desigualdade social, ou seja, a segregação espacial é um forte condicionante da
própria condição de pobreza e, em sua forma extrema, a marginalização
residencial cria “guetos” de famílias pobres ou que apresentam características que
as tornam vulneráveis à pobreza enquanto que também produz as áreas que
concentram as parcelas da população com altíssimos níveis de riqueza.
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A elaboração do IPVS é baseada no conjunto de informações existentes no banco
de dados do Censo Demográfico (para esse estudo considerou-se o Censo 2010), que
consiste nas informações socioeconômicas (renda domiciliar per capita, rendimento
médio da mulher, responsável pelo domicílio, porcentagem de domicílios com renda,
domiciliar per capita até 1/2 salário-mínimo, porcentagem de domicílios com renda,
domiciliar per capita até 1/4 salário-mínimo, porcentagem de pessoas responsáveis pelo
domicílio alfabetizadas) e nas informações demográficas (porcentagem de pessoas
responsáveis de 10 a 29 anos, porcentagem de mulheres responsáveis de 10 a 29 anos,
idade média das pessoas responsáveis, porcentagem de crianças de 0 a 5 anos de idade)
da população brasileira. Os setores censitários com no mínimo 50 domicílios particulares
permanentes são classificados em sete grupos (SEADE, 2013):
I.

Grupo 1 – baixíssima vulnerabilidade;

II.

Grupo 2 – vulnerabilidade muito baixa;

III.

Grupo 3 – vulnerabilidade baixa;

IV.

Grupo 4 – vulnerabilidade média;

V.

VI.

Grupo 5 – vulnerabilidade alta;
Grupo 6 – vulnerabilidade muito alta (esse grupo engloba apenas os setores
censitários classificados no Censo Demográfico como aglomerados subnormais
com concentração de população jovem e de baixa renda);

VII.

Grupo 7 – setores censitários rurais de alta ou muito alta vulnerabilidade (referese aos setores censitários rurais de baixa renda e com pelo menos 50 domicílios
particulares).
A vulnerabilidade social refere-se aos fatores socioeconômicos e demográficos

que afetam a resiliência das comunidades. Estudos têm mostrado que em eventos de
desastre, os socialmente vulneráveis são mais propensos a serem adversamente afetados,
ou seja, são menos propensos a se recuperar e mais propensos a morrer. Rasch (2016)
afirma que com o aumento dos eventos climáticos extremos e com a conhecida
desproporcionalidade de risco das populações vulneráveis, tem aumentado muito a
demanda por índices de vulnerabilidade compostos. Apresenta um índice de
vulnerabilidade a enchentes incorporando dados socioeconômicos, do ambiente
construído e ambientais para medir a vulnerabilidade de 1.276 municípios no Brasil.
Encontra que 83 municípios (22% da população brasileira) são de risco e alerta para uso
desse tipo de índices em áreas com extrema desigualdade.
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A mesma autora, Rasch (2017), argumenta que desigualdade de renda (“income
inequality”) pode também indicar altos níveis de vulnerabilidade de áreas municipais
urbanas, em relação às mudanças climáticas. Usando análise fatorial (“factor analysis”,
do qual a análise de componentes principais utilizada nesta Dissertação é uma das
maneiras de calcular) e modelos de regressão multinível testa se esse tipo de desigualdade
é um preditor de vulnerabilidade a enchentes (“flood hazards”). Seus resultados
mostraram que, no caso de áreas urbanas do Brasil, desigualdade de renda é um bom
preditor. Conclui que provê evidências empíricas de que desigualdade de renda,
segregação espacial e acesso desigual a recursos públicos têm consequências sociais
negativas.
Flanagan et al. (2011) descreveram o desenvolvimento de um índice de
vulnerabilidade social (SVI) para uso na gestão de desastres e examinaram seu valor
potencial, explorando o impacto do furacão Katrina em populações locais para ilustração.
Os domínios que formam a base do SVI eram: status socioeconômico, composição
familiar e deficiência, status de minoria e idioma, habitação e transporte.
O trabalho de Cutter, Boruff e Shirley (2003) é o mais citado quando se trata de
índices de vulnerabilidade social a eventos ambientais. Usaram dados socioeconômicos
e demográficos para construir um índice de vulnerabilidade social, o Social Vulnerability
Index (SoVI) para os Estados Unidos, baseados em dados de 1990. Usando a técnica de
componentes principais, reduziram a 11 (explicando 76,4% da variabilidade existente
entre os estados) o total inicial de 42 variáveis. A técnica é a mesma empregada nesta
Dissertação, porém, aqui, desde o início foi utilizado um número pequeno de variáveis e
a componente principal foi utilizada para gerar os ponderadores dessa varáveis na
composição dos índices finais.
Sung e Liaw (2020) aplicaram uma abordagem baseada em SIG com o índice de
vulnerabilidade social (SoVI) para investigar e quantificar a vulnerabilidade social aos
riscos ambientais no Condado de Yilan, em Taiwan. O SoVI pode ser aplicado em vários
tipos de escala e seleciona diferentes tipos de variáveis socioeconômicas, como idade,
densidade populacional, gênero, etnia, suporte financeiro e educação.
Martines et al. (2020) correlacionaram um índice de vulnerabilidade
socioeconômica com os padrões de uso e ocupação do solo, para investigar a segregação
espacial em uma planície de inundação urbana da cidade de Sorocaba, em São Paulo.
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Duas dimensões analíticas foram consideradas: socioeconômica (com as variáveis de
renda domiciliar per capita, renda familiar média das mulheres, percentual de domicílios
com renda per capita até 1/2 salário mínimo, percentual de domicílios com renda per
capita até 1/4 salários mínimos, percentual de pessoas alfabetizadas responsáveis pelo
domicílio) e demográfica (considera os percentuais de pessoas de 10 a 29 anos e mulheres
de 10 a 29 anos, além da idade média dos responsáveis pelo domicílio e o percentual de
crianças, de 0 a 5 anos).
Nascimento Júnior e Sant’Anna Neto (2020) apresentam uma aplicação do SoVI,
utilizando dados do censo demográfico por setores censitários urbanos da cidade de
Santos, na Zona Costeira Paulista, com o interesse de contribuir aos estudos geográficos
da vulnerabilidade social à desastres naturais em áreas urbanas. Segundo os autores, “os
resultados, indicam que em Santos, a espacialização dos índices apresenta-se como um
subproduto de eventos históricos e contextos socioespaciais, que explicam como os
processos de urbanização (precária e segregada) incorporaram diferentes níveis de
vulnerabilidade social, com privações de direitos sociais, à cidade e à justiça social”
(NASCIMENTO JÚNIOR; SANT’ANNA NETO, 2020).
Tapsell et al. (2002) propuseram um índice de vulnerabilidade social de inundação
(SFVI), que pode ser usado para prever áreas e populações que são suscetíveis de serem
mais gravemente afetados em termos de saúde e outros fatores "intangíveis" dos impactos
de inundações. O SFVI é um índice aditivo composto baseado em três características
sociais (pais solteiros, pessoas com mais de 75 anos de idade e doentes a longo prazo) e
quatro indicadores de privação financeira (desempregados, domicílios com superlotação,
domicílios sem carro e famílias que não possuem casa própria).
Barreca, Curto e Rolando (2017), investigam a ligação entre vulnerabilidade
social e vulnerabilidade territorial que, no caso desta Dissertação, é representada pela
possibilidade de ocorrências de escorregamentos e inundações no entorno do trecho da
ferrovia considerada. Os resultados mostraram que esses dois indicadores são
espacialmente correlacionados.
Não foram identificados na literatura referente aos temas tratados, o uso da técnica
exploratória de boxplot para a formação de índices na forma empregada nesta Dissertação.
Seu uso atualmente está disseminado em várias áreas de aplicação e, recentemente, tem
sido utilizado largamente em análises que usam técnicas de inteligência artificial. Uma
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descrição curta do método pode ser encontra em Morettin e Singer (2019). Os passageiros
da CPTM e os moradores da região entorno da Linha 7 – Rubi são uma população
vulnerável às ocorrências de desastres naturais e, portanto, foram fundamentais para a
escolha dos indicadores usados neste estudo.
2.5.3

Indicadores utilizados nesta pesquisa

Uma vez que um dos objetivos é caracterizar, a partir de bases de dados que podem
ser exploradas em ambiente Big Data, a população da área de estudo e como é a sua
distribuição e relação com o entorno da linha férrea, tomando os conceitos supra
mencionados e aqueles referenciados à seguir, a caracterização socioeconômica da
população, no entorno do trecho de linha férrea considerado, será feito por meio da
proposição do Índice de Interferência Social Externa à Ferrovia e do Índice de
Vulnerabilidade Social da População aos Eventos de Desastres Naturais, foram estudados
e incorporados nas análises, os seguintes índices:
2.5.3.1 Indicador de Lixo
Para elaborar um índice de habitação do município de Sorocaba, Fagundes (2017)
procurou calcular uma variável de “sem lixo acumulado”, considerando os moradores em
domicílios particulares permanentes com moradia adequada, onde não existia lixo
acumulado, dividido pelo total de moradores. Para esta pesquisa, era relevante conhecer
quais setores censitários possuíam lixo acumulado nos logradouros e averiguar se estes
poderiam estar relacionados a ocorrências de inundações, além de doenças transmissíveis
por água contaminada; portanto, analisou-se os setores censitários em que os domicílios
particulares possuíam lixo acumulado em seu entorno.
2.5.3.2 Indicador de Esgoto
Para calcular um índice de habitação do município de Sorocaba, Fagundes (2017)
criou uma variável de “sem esgoto à céu aberto”, considerando os moradores em
domicílios particulares permanentes com moradia adequada, onde não existia esgoto à
céu aberto, dividido pelo total de moradores. Para este estudo, era interessante verificar
quais setores apresentavam esgoto à céu aberto e confirmar se estes estariam associados
a uma provável inundação insalubre, além da capacidade de deixar o terreno mais úmido,
favorecendo escorregamentos em taludes; sendo assim, averiguou-se os setores em que
os domicílios apresentavam esgoto à céu aberto em seu entorno.
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2.5.3.3 Indicador de Abastecimento de Água
A fim de obter um indicador de saneamento para o município de Sorocaba,
Fagundes (2017) calculou uma variável de “água encanada”, considerando os moradores
em domicílios particulares permanentes com abastecimento de água da rede geral,
dividindo pelo total de moradores. Para este estudo, interessava saber quais setores não
tinham acesso à um abastecimento de água da rede geral, pois esses locais poderiam estar
relacionados à criação de poços e fossas, que podem estar relacionadas a
escorregamentos, principalmente em taludes, e potenciais inundações insalubres.
2.5.3.4 Indicador de Renda
De acordo com o inciso IV, do artigo 7°, da Constituição Federal de 1988, está
entre os direitos dos trabalhadores um salário-mínimo, capaz de atender suas necessidades
vitais básicas, e de suas famílias, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer,
vestuário, higiene, transporte e previdência social (BRASIL, 1988). Em sua pesquisa,
Fagundes (2017) calculou o rendimento per capita maior que 1 salário-mínimo (S.M.),
como uma das variáveis para aferir a qualidade de vida do município de Sorocaba, SP.
Para isso, calculou os domicílios particulares com rendimento nominal mensal domiciliar
per capita de mais de 1 S. M. e dividiu pelo número de domicílios particulares
permanentes.
Por outro lado, Sung e Liaw (2020), para calcular um índice de vulnerabilidade
social aos riscos ambientais em Taiwan, utilizaram como uma das variáveis a falta de
recursos financeiros (famílias de baixa renda), que pode estar relacionada a informação
insuficiente, mobilidade restrita e capacidade de preparação inadequada. Para esta
pesquisa, interessava saber quais setores da área de estudo tinham uma menor renda
salarial e verificar se estes estariam mais sujeitos à ocorrência de desastres naturais, e se
estes também poderiam contribuir para a ocorrência de escorregamentos e inundações
(por exemplo, se a população de menor renda estivesse associada ao acúmulo de lixo
entorno da ferrovia); portanto, considerou-se os setores censitários em que os domicílios
particulares permanentes recebiam, no máximo, até um salário-mínimo.
2.5.3.5 Indicador de Idosos
Sung e Liaw (2020) combinaram 12 variáveis para calcular um índice de
vulnerabilidade social aos riscos ambientais em Taiwan; uma dessas variáveis era um
índice de idosos. A idade pode representar a capacidade física de movimento ou
mobilidade; assim, residentes idosos têm a possibilidade de aumentar a dificuldade de
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evacuação em caso de desastre ambiental. Portanto, os autores consideraram como
variável a população com no mínimo 65 anos de idade (SUNG; LIAW, 2020).
Para este estudo, também era interessante conhecer a proporção de idosos em cada
setor censitário da área de estudo, pois quanto mais idosos, maior seria a vulnerabilidade
dessa população quando ocorresse um evento de desastre natural. Desse modo, verificouse o número de pessoas residentes, em domicílios particulares e domicílios coletivos, a
partir de 65 anos.
2.5.3.6 Indicador de Crianças
Entre as 12 variáveis que Sung e Liaw (2020) combinaram para calcular um índice
de vulnerabilidade social aos riscos ambientais, uma dessas era um índice de crianças.
Utilizando a mesma lógica da variável de idosos, as crianças também teriam maiores
dificuldades de evacuação caso ocorresse algum evento de desastre natural. Dessa forma,
os autores usaram como variável a população com menos de 5 anos de idade (SUNG;
LIAW, 2020).
Para esta pesquisa, também era viável descobrir a quantidade de crianças na área
de estudo, pois um maior número de crianças estaria associado a uma maior
vulnerabilidade social aos eventos de escorregamentos e inundações. Assim, analisou-se
o número de pessoas residentes, em domicílios particulares e domicílios coletivos,
menores de 5 anos de idade.
2.5.3.7 Indicador de Alfabetização
A situação educacional também desempenha um papel significativo: níveis de
educação mais baixos podem significar a informação potencialmente insuficiente, falta
de mobilidade e capacidade de preparação inadequada. Dessa maneira, Sung e Liaw
(2020) usaram como variável a população sem ensino médio para verificar a
vulnerabilidade social aos riscos ambientais. Em contrapartida, para obter um indicador
de educação para o município de Sorocaba, para verificar a qualidade de vida urbana da
região, Fagundes (2017) calculou o número de pessoas alfabetizadas com 5 anos de idade
ou mais em relação ao número de pessoas do setor censitário com 5 anos de idade ou
mais.
Para este estudo era necessário conhecer quais locais apresentavam um menor
nível de educação para conhecer as áreas com a população mais vulnerável à ocorrência
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de desastres naturais. Para tal finalidade, foi calculado o número de pessoas não
alfabetizadas de cada setor censitário.
2.5.3.8 Indicador de Residentes Sem Moradia Própria
Uma das variáveis consideradas por Tapsell et al. (2002), para calcular um índice
de vulnerabilidade social à inundação era a propriedade não residencial, que se referia às
famílias que não possuíam casa própria. Essa variável indica um grupo de pessoas que é
carente financeiramente e, portanto, contribui para vulnerabilidade aos impactos das
inundações (TAPSELL et al., 2020). Baseando-se nessa lógica, esta pesquisa usou os
dados dos domicílios que não são próprios, fornecidos pelo Censo 2010 (IBGE),
considerando que os moradores desses domicílios seriam mais vulneráveis aos eventos
de desastres naturais.

3 MATERIAIS E MÉTODOS
O fluxograma a seguir apresenta as principais etapas do desenvolvimento da
presente pesquisa:
Figura 3 - Fluxograma do método da pesquisa.

Fonte: elaboração própria, 2020.
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3.1 Análise bibliométrica
Realizou-se uma análise bibliométrica para determinar a frequência dos seguintes
termos em publicações: Big Data, aprendizado de máquina, desastres naturais e ferrovias.
A revisão sistemática seguiu as diretrizes do PRISMA (Preferred Reporting Items for
Systematic Reviews and Meta-Analyzes) de acordo com o "Diagrama de fluxo PRISMA"
(Figura 4). A declaração PRISMA é um método desenvolvido para revisões sistemáticas
e meta-análises de avaliações de intervenções de assistência à saúde (LIBERATI et al.,
2009).
Embora a declaração PRISMA tenha sido criada originalmente para revisões de
intervenções de saúde, estudos de diferentes áreas também utilizaram esse método para
desenvolver revisões sistemáticas. Ao pesquisar o termo "Declaração Prisma" no campo
" Article Title, Abstract, Keywords " na base de dados Scopus, o filtro "by subject area"
mostra que a maioria dos estudos que utilizaram esse método para revisões sistemáticas
pertencem à área da saúde (2.506), mas também podem estar relacionados a outras áreas,
como ciências agrárias e biológicas (86), ciências sociais (62), multidisciplinares (60),
engenharia (50), ciências ambientais (33), ciências da computação (20), ciência dos
materiais (11), artes e humanidades (8), gestão e contabilidade empresarial (8), ciências
da decisão (6), economia, econometria e finanças (6), matemática (6), química (4), física
e astronomia (3), energia (2) e ciências da terra e planetárias (1) (CORREIA; CORSI;
QUINTANILHA, 2020).
A instrução PRISMA consiste em um diagrama de fluxo e um checklist de 27
itens. Esse processo de revisão consiste nos quatro estágios do diagrama de fluxo
PRISMA: Identificação (onde mostra o número de registros identificados através da
pesquisa no banco de dados e também o número de registros adicionais identificados
através de outras fontes), Triagem (onde os registros duplicados são removidos e
identificam o número de registros rastreados e, ao mesmo tempo, o número de registros
excluídos), Elegibilidade (aponta o número de artigos em texto completo avaliados para
elegibilidade e, consequentemente, o número de artigos em texto completo excluídos,
com motivos) e, finalmente, Inclusão (apresenta o número de estudos incluídos na síntese
qualitativa e, posteriormente, o número de estudos na síntese quantitativa) (LIBERATI et
al., 2009).
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Identificação

Figura 4 - Fluxograma PRISMA.

N° de resultados identificados por meio
de pesquisa no banco de dados

N° de resultados adicionais
identificados por outras fontes

Eligibilidade

Triagem

N° de resultados após duplicação removida

N° de resultados
selecionados

N° de resultados excluídos

N° de artigos de texto
completo avaliados para
elegibilidade

N° de artigos de texto
completo excluídos, com
justificativas

Inclusão

N° de estudos incluídos na
síntese qualitativa

N° de estudos incluídos na
síntese quantitativa
(metanálise)
Modificado de: Liberati et al., 2009.

A análise para este estudo foi feita através de pesquisas de referências nas
seguintes bases de dados: Scopus, Web of Science, Scielo e Google Scholar. Escolheu-se
palavras-chave que se referem ao tema do estudo (big data, desastres naturais,
deslizamentos/escorregamentos e inundações), técnicas que podem ser usadas para a
análise do Big Data (aprendizado de máquina, análise espacial, sensoriamento remoto e
SIG) e termos colaborativos da área de estudo (ferrovia, via férrea). A busca no banco de
dados Scopus utilizou os campos “Article Title, Abstract, Keywords”, enquanto com o
Web of Science, Scielo e Google Scholar, apenas o campo “Título” foi utilizado
(CORREIA; CORSI; QUINTANILHA, 2020).
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A estratégia de busca utilizou um formulário estruturado com os termos "natural
disaster*", "landslide*" ou "flood*" no campo "Title Words", juntos (ou não) aos termos
secundários "big data", "machine learning", “spatial analysis”, “remote sensing”, “GIS”,
“railway”, “railroad” e os operadores booleanos “AND” e “OR”. Na primeira etapa
(Identificação), foi obtido o número de registros identificados na pesquisa, além do
número de registros adicionais identificados por outras fontes. Depois disso, removeu-se
os registros duplicados. Na segunda etapa (Triagem), selecionou-se os registros
publicados entre 2008 e 2019, considerando os idiomas português, inglês e espanhol. Os
estudos que não atendiam a esses critérios foram excluídos. A terceira etapa
(Elegibilidade) foi construída sobre os artigos com textos completos, avaliados por sua
elegibilidade. Os critérios de elegibilidade adotados basearam-se na relevância do artigo:
primeiro, selecionamos os 20 artigos mais relevantes e, em seguida, selecionamos aqueles
que apresentavam resumos, objetivos e conclusões semelhantes ao tema do estudo, que
foram consequentemente úteis para a pesquisa (CORREIA; CORSI; QUINTANILHA,
2020).
Os artigos foram classificados de acordo com a relevância e colocados em ordem
decrescente do mais para o menos relevante. A opção de classificação de relevância
ordena os resultados em ordem decrescente com base em um sistema de classificação que
considera quantos dos termos de pesquisa são encontrados em cada registro, permitindo
que os estudos com a classificação mais alta apareçam no topo da lista (CLARIVATE
ANALYTICS, 2019). A quarta etapa (Inclusão) considerou primeiro o número de estudos
incluídos na síntese qualitativa e depois o número de estudos na síntese quantitativa. Os
estudos foram incluídos quando uma descrição de técnicas foi encontrada e aplicada à
gestão de riscos ou aos estudos de inundações e escorregamento/deslizamentos
(CORREIA; CORSI; QUINTANILHA, 2020).
Para a análise quantitativa, o número de registros utilizados referente ao tema
deste estudo na base de dados Scopus, foi datado entre 2008 e 2019, e estava em todas as
línguas. No campo de pesquisa “Article Title, Abstract, Keywords”, utilzou-se os termos
“Natural Disasters AND Big Data”, além de “Natural Disaster AND Machine Learning”,
“Natural Disasters AND Remote Sensing”, “Natural Disasters AND GIS”, “Natural
Disasters AND Railway” e “Natural Disasters AND Railroad”. Também se pesquisou na
base de dados Scopus, quais países tiveram publicações sobre o tema de estudo nos
últimos anos. O campo “Article Title, Abstract, Keywords” foi utilizado novamente com

44

os termos “Natural disasters”, “Smart cities” e “Big data” através do operador “AND”.
O filtro “Country/Territory” foi aplicado, que indica os países com mais publicações e
considera a localização de todos os autores de cada estudo.

3.2 Área de estudo
3.2.1

Delimitação da área de estudo

O local de estudo escolhido é o entorno da Estação Caieiras a Estação Francisco
Morato da Linha 7 - Rubi da CPTM, na escala 1:25.000. Essa região foi escolhida como
área de estudo devido à ocorrência de inundações e escorregamentos na área, que muitas
vezes afetam a circulação dos trens da CPTM, e em função de vários projetos que o IPT
tem no local, possibilitando o trabalho de maneira integrada.
O município de Caieiras encontra-se no estado de São Paulo e localiza-se em torno
de 35 km de sua capital (IPT, 2005). O município possui aproximadamente 97,6 km2 de
área e tem cerca de 94.516 habitantes (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS,
2018). Já o município de Franco da Rocha está a 27 km do centro da capital de São Paulo,
com território de 132,775 km2 (PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA
ROCHA, 2017) e possui uma população estimada de 152.433 habitantes (IBGE, 2018).
Quanto à Francisco Morato, o município está localizado a cerca de 30,5 km da cidade de
São Paulo, possui uma área de 49,2 km², resultando em uma densidade demográfica de
3.470 hab/km² (CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO, 2020).
Para definir o entorno da área de estudo, utilizou-se os dados de suscetibilidade
de escorregamentos e de inundação dos municípios de Caieiras, Franco da Rocha e
Francisco Morato, na escala de 1:25.000, do IPT/CPRM. As classes de alta
suscetibilidade foram associadas a buffers – que são mapas de distância; polígonos
paralelos ao redor de elementos (DAVIS; CÂMARA, 2001) - calculados a cada 100 m
até 1800 m entre as estações Caieiras e Francisco Morato. O buffer inicial de 100 m foi
escolhido baseado no estudo de Braghirolli (2017), que gerou um buffer de 100 m para
sua área de estudo para avaliar e propor uma metodologia de mapeamento voltado às
áreas de risco a inundação; e realizou-se buffers a cada 100 m até 1800 m, pois foi em
1800 m que se percebeu que a proporção de áreas com classes altas de inundação e de
escorregamentos se tornaram constantes. Analisou-se a proporção de áreas com classe
alta à suscetibilidade de escorregamentos ou de inundações em relação a área de
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determinado buffer, considerando que as classes de alta suscetibilidade apresentam uma
maior probabilidade de ocorrência destes desastres naturais.
Notou-se que, tanto para os escorregamentos quanto para as inundações, a
proporção de suscetibilidade começa a se tornar constante a partir do buffer de 1800 m da
ferrovia. Para os escorregamentos, percebeu-se que a maior taxa de proporção de
suscetibilidade de escorregamentos está presente no buffer de 500 m (0,0823 de
proporção), enquanto notou-se que a maior taxa de proporção de suscetibilidade de
inundações encontra-se há apenas 100 m da ferrovia (0,149) (Gráfico 1). Nessa mesma
análise, foi identificado que quanto mais próximo da ferrovia, maior era a suscetibilidade
natural da região a inundações. Sendo assim, o buffer de 500 m foi considerado como o
“entorno” da área de estudo, já que ele engloba também o buffer de 100 m (Figura 5).

Gráfico 1 - Proporção de Suscetibilidade de Escorregamentos e Inundações entorno da Linha 7 - Rubi.

Fonte: Elaboração própria, 2020.
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Figura 5 - Mapa da Área de Estudo.

Fonte: Elaboração própria, 2020.
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3.2.2

Ocorrências de desastres naturais na área de estudo

Os escorregamentos e as inundações são causados por condicionantes naturais e
antrópicos. Para as inundações, entre os condicionantes naturais destacam-se as formas
do relevo; características da rede de drenagem; da bacia hidrográfica; intensidade,
quantidade, distribuição e frequência das chuvas (aquelas intensas ou de longa duração
saturam os solos, aumentando o escoamento superficial e a concentração de água no
local); características do solo e o teor de umidade; e a presença ou ausência da cobertura
vegetal (a vegetação colabora para a retenção de água no solo, diminuindo a velocidade
do escoamento superficial e, consequentemente, a erosão) (DO AMARAL; RIBEIRO,
2009). Quanto aos escorregamentos, os condicionantes naturais dividem-se em agentes
predisponentes, “quando determinam as condições iniciais que favorecem ou dificultam
o rompimento e a movimentação dos materiais das encostas” (MINISTÉRIO DAS
CIDADES/IPT, p. 79, 2007), e em agentes efetivos, que são diretamente responsáveis
pelo desencadeamento dos escorregamentos, e que são diferenciados em “preparatórios
(pluviosidade, erosão pela água e vento, congelamento e degelo, variação de temperatura
e umidade, dissolução química, ação de fontes e mananciais, oscilação do nível dos lagos
e marés e do lençol freático, ação de animais e humana, inclusive desflorestamento) e
imediatos (chuva intensa, vibrações, fusão do gelo e neves, erosão, terremotos, ondas,
vento, ação do homem etc.)” (MINISTÉRIO DAS CIDADES/IPT, p. 41, 2007).
Em contrapartida, os fatores antrópicos das inundações são o uso e a ocupação
irregular nas planícies e margens de cursos d’água, a disposição irregular de lixo nas
proximidades dos corpos hídricos, alterações nas características da bacia hidrográfica e
dos cursos d’água – como impermeabilização do solo, retificação e canalização dos cursos
d’água etc. – e intenso processo de erosão dos solos e de assoreamento dos cursos d’água
(DO AMARAL; RIBEIRO, 2009). Enquanto que os condicionantes antrópicos dos
escorregamentos têm como principais elementos causadores de escorregamentos:
desmatamento, lançamento e concentração de águas fluviais ou servidas, vazamento na
rede de água ou esgoto, execução de cortes com alturas e inclinações com limites
superiores aqueles tecnicamente seguros, execução deficiente de aterros, lançamento de
resíduos sólidos nas encostas e taludes, retirada do solo superficial expondo horizontes
mais suscetíveis, entre outros fatores (MINISTÉRIO DAS CIDADES/IPT, 2007).
A Linha 7 – Rubi é aquela, de toda a malha ferroviária operada pela CPTM, que
apresenta o maior número de ocorrências associadas a processos geodinâmicos, como
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inundação, enchente e movimentos de massa. 54 ocorrências associadas a inundações
com paralisação total e parciais da circulação dos trens, ou com restrições de velocidade,
foram registradas entre 2009 e 2019 (Gráfico 2) (AMORIM et al., 2019).

Gráfico 2 - Ocorrências associadas a inundações na Linha 7 – Rubi.

Modificado de: AMORIM et al., 2019.

Este estudo realizado um levantamento de informações na internet sobre a
ocorrência de inundações, alagamentos e escorregamentos na Linha 7 da CPTM,
utilizando o Google Notícias, de 2009 a 2020 (já que a primeira ocorrência de desastre
natural que afetou a linha férrea e que aparece na internet é referente ao ano de 2009). Os
principais resultados são dos sites Estadão, G1 e o Diário da CPTM (Tabela 1 e Anexo
A).

49
Tabela 1 - Levantamento de ocorrências de desastres naturais que afetaram a Linha 7 – Rubi da CPTM.
Data do Evento
08/12/2009

Tipo de Desastre
Inundação

Estações Afetadas
Caieiras a Jundiaí

03/11/2014

Deslizamento

22/12/2014

Inundação e
alagamento

Franco da Rocha a
Baltazar Fidélis
Luz a Francisco
Morato

05/02/2015

Inundação

11/03/2016

Inundação e
alagamento

23/01/2017

Deslizamento

01/12/2018

Dados de Chuva
121,1 mm em Franco
da Rocha
Não informado
35,4 mm em Francisco
Morato

Caieiras a Baltazar
Fidélis

45 mm em Caieiras

Caieiras a Jundiaí

68,9 mm em Caieiras
1,6 mm em Francisco
Morato

Inundação e
alagamento

Perus a Francisco
Morato
Caieiras a Francisco
Morato

19/12/2018

Inundação

Perus

100,2 mm em Caieiras

23/01/2019

Inundação e
alagamento

Luz a Francisco
Morato

14,6 mm em Francisco
Morato

15/02/2019

Inundação e
alagamento

Francisco Morato a
Jundiaí

27,5 mm em Francisco
Morato

17/03/2019

Inundação e
alagamento

Francisco Morato a
Jundiaí

25,8 mm em Francisco
Morato

04/07/2019

Inundação e
alagamento
Alagamento

Francisco Morato a
Jundiaí
Caieiras a Francisco
Morato
Francisco Morato a
Jundiaí

69,5 mm em Francisco
Morato
71,19 mm em Caieiras

03/02/2020
20/02/2020

Alagamento e
deslizamento

127 mm em Caieiras

39,95 mm em
Francisco Morato

Fonte: Google Notícias/ ANA¹/ CEMADEN², 2019.

Existem relatos de inundações na Linha 7 – Rubi, principalmente nas estações
Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato (Figura 6), e alagamentos nessa região
desde 2009, ano no qual passageiros ficaram ilhados na estação Caieiras. Nesse tipo de
situação, a CPTM aciona o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência
(Paese) para garantir o transporte aos usuários, porém, muitas vezes os ônibus do Paese
não conseguem circular devido aos alagamentos e, portanto, o serviço é interrompido.
Até fevereiro de 2020 foram encontradas notícias relatando sobre inundações e
alagamentos que fizeram os trens circularem com velocidade reduzida e maiores
intervalos de parada entre as estações da Linha Rubi.

1: Dados pluviométricos disponíveis em: <http://www.snirh.gov.br/hidroweb/serieshistoricas>. Acesso
em: 18 dez. 2019.
2: Dados pluviométricos disponíveis em: <http://www.cemaden.gov.br/mapainterativo/>. Acesso em:
20 dez. 2019.
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Figura 6 - Exemplo de ferrovia afetada por uma inundação: Linha 7 - Rubi da CPTM inundada entre as
estações Caieiras e Franco da Rocha.

Modificado de: Juliana Cardili/G1, 2011.

Essas são algumas das notícias que confirmam o transtorno que os passageiros
passaram durante esse tipo de evento: no dia 11/03/2016 “na linha 7- Rubi, os passageiros
passaram a madrugada ilhados dentro das estações ou dormindo dentro dos trens nas estações
Francisco Morato, Caieiras, Perus e Franco da Rocha [...] A cidade de Caieiras também ficou
debaixo d’água e as pessoas se deitaram no chão porque os trens deixaram de circular desde
2h40 devido alagamento na linha férrea” (G1, 2016). E no dia 01/12/2018 “os municípios de
Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato estão alagados nesta manhã. Franco da Rocha foi
uma das mais atingidas pela chuva [...] A principal alternativa de mobilidade da cidade é a
estação da CPTM, que também fica no Centro, e o passageiro tem dificuldades para
acessar o local devido aos alagamentos [...] Na cidade de Caieiras pelo menos nove
caminhões presos na enchente. Os motoristas estão presos no local e terão que esperar a água
baixar para se locomoverem” (G1, 2018) (Figura 7).

Figura 6 disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/01/alagamento-prejudicacirculacao-de-trens-em-franco-da-rocha.html>. Acesso em: 30 abr. 2019.
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Figura 7 - Caminhões presos em inundação em Caieiras, próximo a Linha Rubi da CPTM.

Modificado de: Reprodução TV Globo/G1, 2018.

Destaca-se também a ocorrência de escorregamentos em 2014 entre as estações Franco
da Rocha e Baltazar Fidélis e em 2017 entre as estações Perus e Caieiras (Figura 8). Ambos
interromperam a circulação dos trens. Além de prejudicar a viagem dos passageiros, esses eventos
também podem causar danos ao transporte de carga que há nessa linha férrea.
Figura 8 - Deslizamento de terra interrompe circulação de trens na Linha 7 da CPTM.

Modificado de: Reprodução/Twitter BandNews FM, 2017.
Figura 7 disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/12/01/temporal-provocaalagamentos-em-franco-da-rocha-caieiras-e-francisco-morato.ghtml>. Acesso em: 18 ago. 2019.
Figura 8 disponível em:
<https://www.band.uol.com.br/m/conteudo.asp?id=100000842144&Programa=Cidades>. Acesso em: 18
ago. 2019.
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3.2.3

Descrição da área de estudo

3.2.3.1 Recursos hídricos
O principal corpo hídrico da região é o Rio Juqueri, componente do Sistema
Cantareira de Abastecimento de Água que atende a Região Metropolitana de São Paulo –
RMSP, pertencente à Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – BAT. A Bacia Hidrográfica do
Alto Tietê é dividida em seis sub-bacias de drenagem com uma disponibilidade hídrica
superficial de 115,36 m3/s: Billings – Tamanduateí, Cabeceiras, Cotia – Guarapiranga,
Penha – Pinheiros, Pinheiros – Pirapora e Juqueri – Cantareira, essa última com os
Reservatórios Paiva Castro e Águas Claras, com uma área de 848,71 km2 e uma
disponibilidade hídrica per capita de 974,52 m3/hab/ano. Os municípios que constituem
a BAT são: Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia,
Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da
Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba,
Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires,
Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santana do Parnaíba, Santo André, São Bernardo do
Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra
(FABHAT, 2019).
O Rio Juqueri está muito assoreado e recebe grande parte do esgoto não tratado
dos municípios de Caieiras, Francisco Morato e Franco da Rocha durante anos
(PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS, 2017). Há vários cursos d’água ao redor
da Linha Rubi, com destaque a esse rio. Em Francisco Morato, os rios que cruzam a
cidade são os ribeirões Tapera Grande e Euzébio Matoso (CÂMARA MUNICIPAL DE
FRANCISCO MORATO, 2020). A linha férrea percorre o fundo de vale dos rios Tapera
Grande e Juqueri, recebendo a descarga de vários córregos afluentes, cujas bacias muito
ramificadas encontram-se tomadas por assentamentos urbanos, por vezes, precários. As
interferências com recursos hídricos são frequentes, ou seja, há uma alta incidência de
pontos de inundações ao longo da linha. (AMORIM et al., 2019).
É importante destacar que a Represa Paiva Castro pode agravar inundações e
alagamentos na região ao abrir suas comportas. Em 11 de março de 2016, a Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) abriu parcialmente as comportas da represa
devido ao risco de transbordamento, depois de um forte temporal atingir a Grande São Paulo,
liberando a água do Rio Juqueri (10 metros cúbicos por segundo), que corta os municípios de
Mairiporã, Franco da Rocha e Caieiras (Figura 9) (LEITE; PINHO, 2016).
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Como o volume de água que entrou no reservatório continuou aumentando por causa da
chuva, a descarga de água chegou a 50 metros cúbicos por segundo. Franco da Rocha foi uma
das cidades que sofreu mais prejuízos com a chuva: 210 moradias foram interditadas, 10 famílias
e 18 moradores de rua foram para abrigos, e uma pessoa morreu afogada (LEITE; PINHO, 2016).
Figura 9 - Sabesp abriu comportas da represa em 11 de março de 2016.

Modificado de: LEITE; PINHO, 2016.

3.2.3.2 Cobertura e uso do solo
O município de Caieiras está inserido no bioma da Mata Atlântica e tem 16,85%
de seu território com cobertura vegetal composta por Cerrado, Capoeira e Mata,
enquanto 20,64% da região é formada pelas áreas de silvicultura (eucaliptos)
(PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS, 2017). Em contrapartida, o município
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de Franco da Rocha é constituído de mata (27,09%), campo (22,09%), capoeira (8,66%),
vegetação de várzea (0,05%), além de áreas de reflorestamento (18,68%)
(FEHIDRO/EMPLASA, 2006). Quanto a Francisco Morato, o município é constituído
de capoeira (16,70%) e áreas de reflorestamento (1,34%) (SECRETARIA DO MEIO
AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2020).
A cobertura do solo da área de estudo (Figura 10) contempla classes como
Floresta Plantada, Formação Florestal, Infraestrutura Urbana, Mosaico de Agricultura e
Pastagem, Outras Lavouras Temporárias (exceto soja e cana), Outras Áreas não
Vegetadas (exceto mineração), Pastagem, além de Corpos Hídricos (PROJETO
MAPBIOMAS, 2020). A via férrea está localizada sobre áreas de Infraestrutura Urbana
e de Mosaicos de Agricultura e Pastagem, o que pode ser relacionado com as inundações
que ocorrem frequentemente na região, pois o uso e a cobertura do solo influenciam
diretamente o regime hidrológico de uma bacia hidrográfica; a urbanização e o
desmatamento (por exemplo, a substituição de áreas florestais por áreas agrícolas)
contribuem para a redução da infiltração de água no solo e, portanto, para o aumento do
escoamento (RODRIGUES et al., 2019).
É uma área com ocupação urbana dispersa, porém com zonas densamente
povoadas, principalmente nas regiões centrais de Francisco Morato e Franco da Rocha.
Detectou-se nessa área uma alta incidência de interferências da ferrovia com Áreas de
Preservação Permanente (APPs) e fragmentos de cobertura vegetal (AMORIM et al.,
2019). As APPs são “espaços territoriais legalmente protegidos, ambientalmente frágeis
e vulneráveis, podendo ser públicas ou privadas, urbanas ou rurais, cobertas ou não por
vegetação nativa” (MMA, 2020).
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Figura 10 - Mapa de Cobertura e Uso do Solo do Entorno da Linha 7 – Rubi.

Fonte: Elaboração própria, 2020.
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3.2.3.3 Relevo
A área de estudo se caracteriza pelo relevo predominantemente acidentado, com
presença de formas onduladas de morros e morrotes. As características geomorfológicas
dessa área da ferrovia sofreram significativas intervenções nas feições naturais do terreno
durante a implantação do traçado da ferrovia; portanto, é possível verificar uma sequência
de cortes de terreno e taludes artificiais, e, consequentemente, as mais graves incidências
de eventos geodinâmicos da Linha Rubi, resultando num continuum de áreas suscetíveis
à escorregamentos, que frequentemente ocasionam danos ao sistema ferroviário, podendo
provocar até paralisações dos serviços (AMORIM et al., 2019).
3.2.3.4 Transporte
Os núcleos urbanos de Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato encontramse estruturados ao longo da infraestrutura ferroviária – a Linha Rubi da CPTM – que
conecta essas cidades a São Paulo e seu sistema de metrô (PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAIEIRAS, 2017). Em 2010, as estações da Caieiras e Franco da Rocha da CPTM
foram tombadas pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico,
Artístico e Turístico – Condephaat (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2010).
E uma nova Estação Francisco Morato foi inaugurada em 31 de agosto de 2020,
na qual a CPTM construiu um “sistema antienchente” (constituído por diques e bombas
com a finalidade de drenar a água por debaixo da terra), um sistema de contenção de água
para não invadir a estação, além de outro sistema que transforma a água da chuva em um
“turbilhão” que retira a água do local, descendo pelas colunas da estação, para não
acumular água e evitar vazamentos. A CPTM fez essas obras com o intuito de reduzir os
riscos de interrupção na circulação de trens e, consequentemente, aumentar a segurança
dos passageiros em períodos de chuva (CPTM, 2020). O trem é o meio de deslocamento
mais importante na região, uma vez que a maioria dos moradores e trabalhadores da área
o utilizam diariamente.
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos oferece serviços de transporte
público para favorecer a mobilidade urbana no estado de São Paulo (CPTM, 2018a). A
CPTM foi criada em 28 de maio de 1992, pela autorização da Lei n° 7.861, para
substituir a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e a Ferrovia Paulista S/A
(FEPASA), com o objetivo de melhorar e garantir a continuidade dos sistemas de trens
da Região Metropolitana de São Paulo - RMSP (CPTM, 2018b). A CPTM possui 94
estações, com 273 km de extensão das linhas operacionais e transporta em média 2,8
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milhões de passageiros por dia útil. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
dispõe das seguintes linhas: a linha 7 - Rubi, linha 8 - Diamante, linha 9 - Esmeralda,
linha 10 - Turquesa, linha 11- Coral, linha 12 - Safira e a linha 13 - Jade (Figura 9 a
seguir) (CPTM, 2018c).
A Linha 7 – Rubi, a via férrea a ser considerada nessa pesquisa, apresenta 60,1 km
de extensão (AMORIM et al., 2019) e consiste nas seguintes estações: Luz, Palmeiras –
Barra Funda, Água Branca, Lapa, Piqueri, Pirituba, Vila Clarice, Jaraguá, Perus,
Caieiras, Franco da Rocha, Baltazar Fidélis, Francisco Morato, Botujuru, Campo Limpo
Paulista, Várzea Paulista e Jundiaí (CPTM, 2018c). A Linha 7 transporta cerca de 450
mil usuários por dia e se localiza em uma região caracterizada pelas deficiências em
acessibilidade por modos de transporte rodoviários; desse modo, a ferrovia desempenha
um papel fundamental na conexão desses municípios com a porção central da RMSP e
de Jundiaí, polos que concentram os empregos da população local (AMORIM et al.,
2019). É importante ressaltar que a preocupação desse estudo não é apenas os
escorregamentos e as inundações que afetam a via férrea, mas também como esses
eventos de desastres naturais interferem nas viagens dos passageiros da CPTM e no dia
a dia dos moradores e trabalhadores da região.

3.3 Levantamento de fontes/dados oficiais na área de estudo
Dados úteis foram considerados para este estudo, segundo a bibliografia consultada,
como: censo demográfico de 2010, relevo, geologia, hidrografia, cobertura e uso do solo, modelo
digital de superfície, divisão territorial, educação, saúde, imagens de satélite, ortofotos, mapas de
suscetibilidade e de risco de escorregamentos e inundações, ocorrências de escorregamentos e
inundações, sistema viário, rede urbana etc. Procurou-se levantar informações que fossem
pertinentes à análise de áreas suscetíveis a escorregamentos e inundações, e também
características físicas, ambientais, sociais e econômicas da área de estudo. Esse banco de dados
não só visa complementar as referências de um sistema de alerta de desastres, como também
apoiar os tomadores de decisão.
Buscou-se preferencialmente informações gratuitas, disponíveis para a população,
porém também se teve acesso a dados do IPT, da Defesa Civil dos municípios de Caieiras
e Francisco Morato e da CPTM. Os dados foram organizados no formato “.xlsx” e o
levantamento foi estruturado em 10 categorias:
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1. A primeira coluna é denominada “Categoria”, que se refere a informação geral do
dado; por exemplo: “Relevo do município de Caieiras”, “Hidrografia do Brasil”,
“Transporte do Estado de São Paulo” etc.;
2. A segunda coluna se refere a “Classe” do dado, especifica a informação; como
“Curvas de nível”, “Trechos de drenagem”, “Estações da CPTM”, entre outros;
3. A terceira coluna identifica o “Nome do Arquivo”, por exemplo:
“CurvaDeNivel”, “hid_trecho_drenagem_l” etc;
4. A coluna seguinte mostra o “Formato Primário” do dado: se é .csv (Commaseparated-values), .dbf (dBase), .ecw (Enhanced Compression Wavelet), .kml
(Keyhole Markup Language), .gdb (Geodatabase), .gpkg (GeoPackage), .lyr,
MapServer, .ovr, .shp (Shapefile), .tiff (Tagged Image File Format), WMS (Web
Map Service), .xlsx (Excel), .jpeg (Joint Photographics Experts Group), ou uma
página de site, entre outros formatos;
5. A quinta coluna mostra a “Feição” da informação: se é raster, vetor (ponto, linha
e polígono) e quando não se aplica (quando não possui um formato);
6. A próxima coluna informa sobre a “Escala” do dado; por exemplo, 1:10.000,
1:250.000 etc;
7. A sétima coluna é nomeada “Ano” e nos informa qual é o ano de publicação do
dado;
8. A coluna subsequente, “Fonte”, indica de onde as informações foram extraídas.
As seguintes fontes foram consultadas: Agência Nacional de Águas – ANA;
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL; Agência Nacional de
Transportes Terrestres – ANTT; Agência Espacial Europeia – ESA; Companhia
de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM; Centro de Estudos da Metrópole –
CEM; Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais Cemaden; Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM; Coordenadoria
Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo (Defesa Civil de
Caieiras e de Francisco Morato); Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
– Cetesb; Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo – DER;
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT; Departamento
de Águas e Energia Elétrica – DAEE; Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária – Embrapa; Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A
– Emplasa; Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP;
Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo –
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FF; Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE; Fundação SOS
Mata Atlântica; Google Earth; Google Earth Engine - GEE; Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE; Instituto Florestal – IF; Instituto Geográfico e
Cartográfico de São Paulo – IGC–SP; Instituto Geológico do Estado de São Paulo
– IG-SP; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE; Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT; Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade - ICMBio; Ministério da Saúde; Mapbiomas;
Ministério dos Transportes; Ministério do Meio Ambiente – MMA; Fundação
Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE; Secretaria da Saúde do Estado
de São Paulo; Secretaria de Estrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo;
United States Geological Survey – USGS; Secretaria da Educação do Estado de
São Paulo; Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo
– SSRH – SP; Sistema Ambiental Paulista – DataGeo; Universidade de São Paulo
– USP.
9. Na nona coluna aparece o link de onde a informação foi extraída;
10. E a última coluna mostra se o dado é gratuito, pago ou privado.

3.4 Ocorrência de eventos/Geocodificação automática
Para analisar a espacialização de eventos na região foram utilizados os dados de
localização das ocorrências de desastres naturais da Defesa Civil de Caieiras e Francisco
Morato, em formato “.xlsx”; excepcionalmente usou-se os dados de ocorrências de
escorregamentos e inundações, que ocorreram entre 2005 e 2013. Também se empregou
as ocorrências de escorregamentos e inundações da Linha 7, da CPTM (2019), em
formato shapefile. Posteriormente, esses pontos foram comparados com os mapas de
suscetibilidade de escorregamentos e inundações, de Caieiras (2013), de Franco da Rocha
(2017) e de Francisco Morato (2013), na escala 1:25.000, do IPT/CPRM, em formato
“.shp”.
Os endereços da Defesa Civil foram geocodificados automaticamente pela Autora
com a utilização dos softwares Microsoft Excel, R Studio, API do Google Maps e ArcGIS
10.2. A planilha Excel de endereços das ocorrências foi convertida no formato “.csv” que
foi inserido no R Studio, onde se operou a função “geocode” associada a “API key” do
API do Google Maps; após o processo de geocodificação no R, o “.csv” foi transformado
em “.xls” e geocodificado no ArcGIS 10.2, usando a ferramenta “Add XY Data”.
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Para verificar quais classes de suscetibilidade de escorregamentos e inundações
coincidiram com a área de estudo foi utilizada a função “Select by Attributes” do ArcGIS.
E para analisar a distribuição das ocorrências de escorregamentos e inundações em cada
classe de suscetibilidade, utilizou-se a opção “Select by Location” do software de SIG.

3.5 Relação de ocorrências de desastres naturais com cobertura e uso do solo
Nessa etapa analisou-se quais tipos de cobertura do solo coincidiram com as
ocorrências de escorregamentos e inundações. O objetivo dessa análise era identificar a
relação do uso e cobertura do solo com o número de ocorrências de desastres naturais na
área de estudo.
Utilizou-se os dados geocodificados do número de ocorrências de desastres
naturais da Defesa Civil de Caieiras e Francisco Morato (2013) e das ocorrências de
escorregamentos e inundações da Linha 7 da CPTM (2019), além dos dados de uso e
cobertura do solo, de ambos os municípios, do Projeto Mapbiomas (2020), do ano 2019,
Coleção 5, em formato .tif. Primeiramente, as informações foram recortadas para a área
de estudo, usando a ferramenta “Clip” do ArcGIS 10.2.
Após, o arquivo raster do uso do solo foi vetorizado através da ferramenta “Raster
to Polygon” do ArcMap para facilitar a análise com o arquivo vetorial das classes de
suscetibilidade. Posteriormente, foi realizada a interseção das classes de cobertura do solo
com os pontos de escorregamentos e inundações através das ferramentas “Select by
Attributes” e “Select by Location” do software de SIG.
Também se adicionou uma nova coluna chamada “Área” na tabela de atributos do
arquivo (shapefile) de uso do solo da área de estudo para calcular a área de cada classe de
cobertura do solo, utilizando a opção “Calculate Geometry” e escolhendo hectares como
unidade de medida. Para este estudo também era interessante verificar se as inundações
poderiam estar associadas à ocupação urbana em APPs de hidrografia.
Para fazer as APPs dos principais cursos hídricos da área de estudo (no caso, Rio
Juqueri e Ribeirão Tapera Grande) foi utilizada a ferramenta “Buffer” do ArcMap e
aplicou-se um buffer de 30 m para cada rio, pois de acordo com o inciso I do artigo 4° da
Lei nº 12.651 de 2012, “as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura
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mínima de 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de
largura” (BRASIL, 2012).

3.6 Relação das ocorrências de inundações e escorregamentos com o Índice
Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS – SEADE)
Esta pesquisa realizou uma análise do IPVS nos setores censitários na área de
estudo para verificar a vulnerabilidade social da população que mora entorno da via férrea
e, portanto, pode potencialmente, utilizar o trem como meio de transporte. Utilizou-se o
shapefile dos setores censitários do Estado de São Paulo, do IBGE (2010), e o .csv do
Índice Paulista de Vulnerabilidade Social do SEADE (2010).
Para gerar o resultado, usou-se o software ArcGIS e sua ferramenta “Join” para
unir as informações do .csv ao arquivo .shp. Posteriormente, esse mapa foi associado com
os pontos de inundações e de escorregamentos, através da função “Intersect” para
verificar se o maior número de ocorrências de desastres naturais está relacionado às áreas
de alta vulnerabilidade social.

3.7 Indicador de Lixo Acumulado
Para esta pesquisa era relevante conhecer quais setores censitários da área de estudo
possuíam lixo acumulado nos logradouros e averiguar se estes poderiam estar
relacionados a ocorrência de inundações e, consequentemente, a doenças transmissíveis
por água contaminada; portanto, analisou-se os locais em que os domicílios possuíam lixo
acumulado em seu entorno, com intuito de identificar os lugares com maior interferência
para a ocorrência de desastres naturais na ferrovia. Este estudo elaborou seus índices ao
nível dos setores censitários porque os setores são comumente utilizados para coletar e
analisar dados para políticas e planejamento no governo e na saúde pública (FLANAGAN
et al., 2011).
Assim, usou-se----- os dados do “Arquivo Entorno 01” do Censo do IBGE (2010).
As variáveis utilizadas foram escolhidas de acordo com a literatura consultada, onde os
critérios são explicados no item 2.5.3.1 desta Dissertação. As variáveis consideradas são:
a. V001: número de domicílios particulares permanentes;
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b. V056: número de domicílios particulares permanentes próprios – existe lixo
acumulado nos logradouros;
c. V058: número de domicílios particulares permanentes alugados – existe lixo
acumulado nos logradouros;
d. V060: número de domicílios particulares permanentes cedidos – existe lixo
acumulado nos logradouros.
Baseado na lógica do cálculo do “Indicador Sem Lixo Acumulado” de Fagundes
(2017), o Indicador de Lixo Acumulado foi calculado da seguinte forma (Equação 1):
Ind. Lixo = (V056 + V058 + V060) / V001

(1)

Posteriormente, os resultados desse indicador foram adequados para a proporção
de área dos setores censitários que estão dentro do buffer de 500 m (área de estudo). Nem
todos os setores censitários estão totalmente inclusos dentro do buffer; dessa forma, se
calculou a proporção da área de cada setor dentro do buffer em relação ao tamanho total
da área do setor censitário. As áreas dos setores censitários foram calculadas no QGIS
3.10: criou-se uma coluna “Área” na tabela de atributos, através da função “Novo
Campo”, e a área foi calculada pela opção “Calculadora de Campo” em unidades de
medida “hectares (ha)”. Depois, o valor da proporção de área do setor censitário foi
multiplicado pelo valor do Indicador de Lixo Acumulado do setor calculado
anteriormente.
Por fim, os resultados do Indicador de Lixo Acumulado foram normalizados entre
0 e 1. A normalização dos dados significa “uma conversão de escala para que todos os
dados estivessem ponderados pelo número total de casos no universo, gerando um valor
relativo, portanto, comparativo” (FAGUNDES, 2017, p.176). Para a construção dos
índices, a normalização dos dados seguiu critérios semelhantes aos adotados pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para o cálculo do Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH): “o valor de cada índice é igual ao quociente entre a
diferença entre o valor observado e o mínimo possível; e a diferença entre os limites
máximos e mínimos possíveis” (MORATO, 2008, p. 149).
No caso do Indicador de Lixo Acumulado, o valor 0 representa os setores
censitários com menor concentração de lixo acumulado nos logradouros, enquanto o valor
1 refere-se aos setores com maior concentração de lixo acumulado nas ruas. Os cálculos
foram realizados, primeiramente, no Microsoft Excel e, posteriormente, os dados das
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variáveis no Excel foram espacializados, unidos ao shapefile dos setores censitários da
região, no software QGIS 3.10, através da ferramenta “Uniões”, e os resultados foram
validados através da repetição dos cálculos na “Calculadora de Campo” da tabela de
atributos no QGIS. Enfim, os dados foram classificados em 5 classes (de menor
concentração de lixo para maior concentração), usando o método “Intervalos Iguais” no
QGIS. O método Intervalo Igual divide um intervalo de valores de atributo em
subintervalos de tamanhos iguais, permitindo que o usuário especifique o número de
intervalos, enquanto as quebras de classes são determinadas automaticamente pelo
software (ARCGIS PRO, 2020).

3.8 Indicador de Esgoto à Céu Aberto
Para este estudo era interessante verificar quais setores censitários da área
apresentavam esgoto à céu aberto e confirmar se estes estariam associados a uma provável
inundação insalubre, além da capacidade de deixar o terreno mais úmido, favorecendo
escorregamentos, principalmente em taludes; portanto, averiguou-se os setores em que os
domicílios apresentavam esgoto à céu aberto em seu entorno, com objetivo de identificar
os locais com maior interferência para a ocorrência de escorregamentos e inundações na
ferrovia. Desse modo, utilizou-se os dados do “Arquivo Entorno 01” do Censo 2010.
Escolheu-se as variáveis utilizadas de acordo com a literatura consultada, onde os
critérios são explicados no item 2.5.3.2 desta Dissertação. As variáveis consideradas são:
a. V001: número de domicílios particulares permanentes;
b. V050: número de domicílios particulares permanentes próprios – existe esgoto a
céu aberto;
c. V052: número de domicílios particulares permanentes alugados – existe esgoto a
céu aberto;
d. V054: número de domicílios particulares permanentes cedidos – existe esgoto a
céu aberto.
Com base na lógica do cálculo do “Indicador Sem Esgoto à Céu Aberto” de
Fagundes (2017), o Indicador de Esgoto à Céu Aberto foi calculado do seguinte modo
(Equação 2):
Ind. Esgoto = (V050 + V052 + V054) / V001

(2)
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Após, os resultados desse indicador foram adequados para a proporção de área
dos setores censitários; as áreas dos setores censitários foram calculadas no QGIS; e a
seguir, o valor da proporção de área do setor censitário foi multiplicado pelo valor do
Indicador de Esgoto à Céu Aberto do setor calculado.
Depois, os resultados do Indicador de Esgoto à Céu Aberto foram normalizados
entre 0 e 1. Para o Indicador de Esgoto à Céu Aberto, o valor 0 representa os setores
censitários com menor concentração de esgoto aberto no entorno dos domicílios,
enquanto o valor 1 refere-se aos setores com maior concentração de esgoto à céu aberto.
Enfim, os dados foram classificados em 5 classes (de menor concentração de esgoto
aberto para maior concentração), usando o método “Intervalos Iguais” no QGIS.

3.9 Indicador de Abastecimento por Água Não-Encanada
Para esta pesquisa era relevante conhecer quais setores censitários não tinham
acesso à um abastecimento de água da rede geral, pois esses locais podem estar
relacionados à criação de poços e fossas, que têm potencial para favorecer
escorregamentos, principalmente em taludes, e potenciais inundações insalubres. Para
essa finalidade, foram utilizados os dados do “Arquivo Domicílio” do Censo
Demográfico do IBGE (2010). No Censo 2010 não há dados sobre os domicílios que não
possuem abastecimento de água da rede geral, mas ele fornece informações sobre os
domicílios particulares que têm abastecimento de água da rede geral.
As variáveis utilizadas foram escolhidas de acordo com a literatura consultada,
onde os critérios são explicados no item 2.5.3.3 desta Dissertação. As variáveis
consideradas são:
a. V002: número de domicílios particulares permanentes;
b. V012: número de domicílios particulares permanentes com abastecimento de água
da rede geral.
Baseado no cálculo do “Indicador de Água Encanada” de Fagundes (2017),
primeiramente calculou-se um Indicador de Abastecimento de Água da seguinte forma
(Equação 3):
Ind. Abastecimento de Água = V012 / V002

(3)
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Porém, para criar um Indicador de Água Não-Encanada, o Indicado de
Abastecimento de Água teve que ser classificado do menor ao maior valor porque, ao
contrário das outras variáveis, um valor mais alto indica mais domicílios com
abastecimento de água da rede geral e, portanto, menor interferência externa à ferrovia.
Então, o cálculo utilizado para essa inversão de valores foi (Equação 4):
Ind. Não Abastecimento de Água = 1 – (V012 / V002)

(4)

Posteriormente, os resultados do Indicador de Água Não-Encanada foram
adequados para a proporção de área dos setores censitários. Por fim, os resultados do
Indicador de Água Não-Encanada foram normalizados entre 0 e 1, onde o valor 0
representa os setores censitários com menor concentração de domicílios com
abastecimento de água não encanada, enquanto o valor 1 refere-se aos setores com maior
concentração de moradias com abastecimento de água não encanada. Os dados foram
classificados em 5 classes usando o método “Intervalos Iguais”.

3.10

Indicador de Baixa Renda

Para esta Dissertação, interessava saber quais setores censitários da área de estudo
apresentavamuma menor renda salarial e verificar se seus moradores estariam mais
expostos à ocorrência de desastres naturais, e, concomitantemente, se a população desses
locais também poderia contribuir para a ocorrência de escorregamentos e inundações
entorno da ferrovia; portanto, considerou-se os setores em que os domicílios particulares
permanentes recebiam, no máximo, até um salário-mínimo. Desse modo, foram utilizados
os dados do “Arquivo de Renda dos Domicílios” do Censo Demográfico do IBGE (2010).
Escolheu-se as variáveis de acordo com a literatura consultada, onde os critérios
são explicados no item 2.5.3.4 desta Dissertação. As variáveis consideradas são:
a. V001a: número de domicílios particulares permanentes;
b. V001b: número de domicílios particulares improvisados;
c. V005: número de domicílios particulares com rendimento nominal mensal
domiciliar per capita de até 1/8 salário-mínimo;
d. V006: número de domicílios particulares com rendimento nominal mensal
domiciliar per capita de mais de 1/8 a 1/4 salário-mínimo;
e. V007: número de domicílios particulares com rendimento nominal mensal
domiciliar per capita de mais de 1/4 a 1/2 salário-mínimo;
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f. V008: número de domicílios particulares com rendimento nominal mensal
domiciliar per capita de mais de 1/2 a 1 salário-mínimo;
g. V014: número de domicílios particulares sem rendimento nominal mensal
domiciliar per capita.
Com base na lógica do Indicador Rendimento Per Capita Maior 1 S.M. calculado
por Fagundes (2017); o Indicador de Baixa Renda foi calculado da seguinte forma
(Equação 5):
Ind. Renda = (V005 + V006 + V007 + V008 + V014) / (V001a + V001b)

(5)

Normalizou-se os resultados do Indicador de Baixa Renda entre 0 e 1, onde o valor
0 representa os setores censitários com uma menor concentração de domicílios com renda
baixa, enquanto o valor 1 refere-se aos setores com maior concentração de moradias que
têm uma baixa renda. Enfim, os dados foram classificados em 5 classes, usando o método
“Intervalos Iguais”.

3.11

Indicador de Idosos

Para este estudo também era interessante conhecer a proporção de idosos em cada
setor censitário região, pois quanto mais idosos, maior seria a dificuldade em uma
possível evacuação por causa de um evento de desastre natural. Deste modo, verificou-se
o número de pessoas residentes, em domicílios particulares e domicílios coletivos, a partir
de 65 anos de idade. Utilizou-se os dados do “Arquivo Idade” do Censo Demográfico do
IBGE (2010).
As variáveis utilizadas foram escolhidas de acordo com a literatura consultada,
onde os critérios são explicados no item 2.5.3.5 desta Dissertação. As variáveis
consideradas são:
a. V001: número de pessoas residentes em domicílios particulares e domicílios
coletivos;
b. V099: número de pessoas com 65 anos de idade;
c. V100: número de pessoas com 66 anos de idade;
d. V101: número de pessoas com 67 anos de idade;
[...]
e. V134: número de pessoas com 100 anos ou mais de idade.
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O Indicador de Idosos foi calculado da seguinte maneira (Equação 6):
Ind. Idosos = (V099 + V100 + V101 [...] + V134) / V001

(6)

Os resultados do Indicador de Idosos foram normalizados entre 0 e 1, onde o valor
0 representa os setores censitários com uma menor concentração de idosos, enquanto o
valor 1 refere-se aos setores com maior concentração de pessoas idosas. Os dados foram
classificados em 5 classes, usando o método “Intervalo Igual”.

3.12

Indicador de Crianças

Para esta pesquisa, era relevante averiguar a taxa de crianças em cada setor
censitário da área de estudo, pois quanto mais crianças, maior seria a dificuldade de elas
serem retiradas de um possível evento de desastre natural e de pedir ajuda. Assim,
verificou-se o número de pessoas residentes, em domicílios particulares e domicílios
coletivos, menores de 5 anos de idade. Considerou-se os dados do “Arquivo Idade” do
Censo Demográfico do IBGE (2010).
As variáveis utilizadas foram escolhidas de acordo com a literatura consultada,
onde os critérios são explicados no item 2.5.3.6 desta Dissertação. As variáveis
consideradas são:
a. V001: número de pessoas residentes em domicílios particulares e domicílios
coletivos;
b. V022: número de pessoas com menos de 1 ano de idade;
c. V035: número de pessoas de 1 ano de idade;
d. V036: número de pessoas com 2 anos de idade;
e. V037: número de pessoas com 3 anos de idade
f. V038: número de pessoas com 4 anos de idade.
O Indicador de Crianças foi calculado do seguinte modo (Equação 7):
Ind. Crianças = (V022 + V035 + V036 + V037 + V038) / V001

(7)

Os resultados do Indicador de Crianças foram normalizados entre 0 e 1, onde o
valor 0 representa os setores censitários com uma menor concentração de crianças,
enquanto o valor 1 refere-se aos setores com maior concentração de crianças. Enfim, os
dados foram classificados em 5 classes (de menor concentração de crianças para maior
concentração), usando o método “Intervalos Iguais”.
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3.13

Indicador de Analfabetismo

Para esta pesquisa era interessante conhecer a proporção de pessoas nãoalfabetizadas em cada setor censitário da área de estudo, pois quanto mais nãoalfabetizados, maior seria a dificuldade deles em se ter informação suficiente para
interpretar avisos ou cartilhas de prevenção de riscos de desastres, preparação inadequada
para fugir, além da restrição de mobilidade, caso ocorresse algum evento de desastre
natural. Desse modo, verificou-se o número de pessoas não-alfabetizadas em relação ao
número total de moradores. Considerou-se os dados do “Arquivo Alfabetização” e do
“Arquivo Idade” do Censo Demográfico do IBGE (2010). No Censo 2010 não há dados
sobre os moradores que não possuem alfabetização, mas ele fornece informações sobre
os moradores que são alfabetizados.
As variáveis utilizadas foram escolhidas de acordo com a literatura consultada,
onde os critérios são explicados no item 2.5.3.7 desta Dissertação. As variáveis
consideradas são:
a. V001: número de pessoas alfabetizadas com 5 ou mais anos de idade;
b. V062: número de pessoas alfabetizadas com 65 anos de idade;
c. V063: número de pessoas alfabetizadas com 66 anos de idade;
[...]
d. V077: número de pessoas alfabetizadas com 80 anos ou mais de idade;
e. V039: número de pessoas com 5 anos de idade;
f. V040: número de pessoas com 6 anos de idade;
[...]
g. V098: número de pessoas com 64 anos de idade.
Primeiro, calculou-se um Indicador de Alfabetização, porém nesse indicador não
poderia estar incluído os idosos alfabetizados, pois todos idosos já foram considerados no
“Indicador de Idosos”. Assim, subtraiu-se o número de idosos alfabetizados (pessoas
alfabetizadas a partir de 65 anos de idade) do número total de pessoas alfabetizadas.
Posteriormente, o número de pessoas alfabetizadas (com exceção dos moradores até 4
anos e a partir dos 65 anos) foi dividido pelo número de pessoas entre 5 anos e 64 anos
de idade (Equação 8):
Ind. Alfabetização = [V001 - (V062 + V063 ... + V077)] / (V039 + V040... + V098)

(8)
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Porém, para criar um Indicador de Analfabetismo, o Indicador de Alfabetização
teve que ser classificado do menor ao maior valor porque, ao contrário das outras
variáveis, um valor mais alto indica mais pessoas alfabetizadas e, portanto, menor
vulnerabilidade social. Então, o cálculo utilizado para essa inversão de valores foi
(Equação 9):
Ind. Analfabetismo = 1 – {[V001 - (V062 + V063 ... + V077)] / (V039 + V040... + V098)}

(9)

Os resultados do Indicador de Não-Alfabetizados foram normalizados entre 0 e 1,
onde o valor 0 representa os setores censitários com uma menor concentração de pessoas
não-alfabetizadas, enquanto o valor 1 refere-se aos setores com maior concentração de
pessoas que não possuem alfabetização. Os dados foram classificados em 5 classes,
usando o método “Intervalos Iguais”.

3.14

Indicador dos Residentes Sem Moradia Própria

Para esta pesquisa era relevante averiguar a proporção de pessoas que não
possuíam moradia própria na área de estudo, em cada setor censitário, pois quanto mais
pessoas sem moradia própria, maior seria a carência financeira dessas pessoas, o que
aumentaria a vulnerabilidade desses moradores a ocorrências de desastres naturais.
Utilizou-se os dados do “Arquivo Domicílio, características gerais” do Censo
Demográfico do IBGE (2010).
As variáveis utilizadas foram escolhidas de acordo com a literatura consultada,
onde os critérios são explicados no item 2.5.3.8 desta Dissertação. As variáveis
consideradas são:
a. V002: número de domicílios particulares permanentes;
b. V007: número de domicílios particulares permanentes próprios em aquisição
(refere-se aos domicílios que eram de propriedade, total ou parcial, de um ou mais
moradores e ainda não estava integralmente pago (IBGE, 2011));
c. V008: número de domicílios particulares permanentes alugados (refere-se aos
domicílios que eram alugados e o aluguel era pago por um ou mais moradores
(IBGE, 2011));
d. V009: número de domicílios particulares permanentes cedidos por empregador
(refere-se aos domicílios que eram cedidos por empregador de qualquer um dos
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moradores, ainda que mediante uma taxa de ocupação ou conservação (IBGE,
2011));
e. V010: número de domicílios particulares permanentes cedidos de outra forma
(refere-se aos domicílios cedidos gratuitamente por pessoa que não era moradora
ou por instituição que não era empregadora de algum dos moradores, ainda que
mediante uma taxa de ocupação ou de conservação (IBGE, 2011));
f. V011: número de domicílios particulares permanentes em outra condição de
ocupação (quando o domicílio era ocupado de forma diferente das anteriormente
relacionadas (IBGE, 2011)).
O Indicador de Residentes Sem Moradia Própria foi calculado da seguinte maneira
(Equação 10):
Ind. Moradia = (V007 + V008 + V009 + V010 + V011) / V002

(10)

Os resultados do Indicador de Residentes Sem Moradia Própria foram
normalizados entre 0 e 1, onde o valor 0 representa os setores censitários com uma menor
concentração de domicílios que não são próprios, enquanto o valor 1 refere-se aos setores
com maior concentração de domicílios que não são próprios. Os dados foram
classificados em 5 classes (de menor concentração de domicílios não-próprios para maior
concentração), usando o método “Intervalos Iguais”.

3.15

Índice de Interferência Socioeconômica à Ferrovia

O Índice de Interferência Socioeconômica Externa à Ferrovia (IISEF) foi criado
com a intenção de conhecer quais locais da área de estudo possuem fatores
socioeconômicos externos que podem contribuir para a ocorrência de escorregamentos e
inundações. As variáveis consideradas são:
a. Indicador de Lixo Acumulado: os setores mais próximos do valor 1 teriam maior
concentração de lixo acumulado nos logradouros e, portanto, representariam uma
interferência maior para a ocorrência de desastres naturais na região;
b. Indicador de Esgoto à Céu Aberto: os setores mais próximos do valor 1 possuiriam
maior concentração de esgoto à céu aberto no entorno e, portanto, apresentariam
uma interferência maior para a ocorrência de desastres naturais na área de estudo;
c. Indicador de Abastecimento por Água Não-Encanada: os setores mais próximos
do valor 1 teriam maior concentração de domicílios com abastecimento de água
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sem ser da rede geral de distribuição (poços, nascentes, cisternas etc.) e, portanto,
representariam uma interferência maior para a ocorrência de desastres naturais na
região;
d. Indicador de Baixa Renda: os setores mais próximos do valor 1 possuiriam maior
concentração de domicílios com baixa renda e, portanto, estariam associados a
uma interferência maior para a ocorrência de desastres naturais na área de estudo.
Converteu-se ps arquivos vetoriais de cada indicador em arquivos matriciais
através da ferramenta “Polygon to Raster” do ArcGIS 10.3. Posteriormente, os dados
raster foram transferidos para o Google Earth Engine através dos “Assets > GeoTiff” e
depois utilizou-se o algoritmo “ee.Image”. Três métodos foram utilizados e comparados
neste estudo:
3.15.1 Média Aritmética Simples
No ArcGIS, utilizando a ferramenta “Raster Calculator”, o Índice de Interferência
Socioeconômica Externa foi calculado pela média aritmética simples dos indicadores de
lixo acumulado, esgoto à céu aberto, não-abastecimento de água e de baixa renda
(Equação 11); sendo que todas as variáveis possuem, supostamente, a mesma importância
para composição do IISEF:
IISEF = (Ind. Lixo Acumulado + Ind. Esgoto Aberto + Ind. Não-Abastecimento Água + Ind. Baixa Renda)
/4

(11)

Por fim, os dados foram classificados em 3 classes (Interferência Baixa,
Interferência Média e Interferência Alta), utilizando o método de classificação
“Geometrical Interval” do ArcGIS. O Intervalo Geométrico cria quebras de classe
baseando-se em intervalos de classe que possuem uma série geométrica; o algoritmo cria
intervalos geométricos, minimizando a soma dos quadrados do número de elementos em
cada classe, garantindo que cada intervalo de classe tenha aproximadamente o mesmo
número de valores em cada classe e que a mudança entre os intervalos seja razoavelmente
consistente. Esse método é um meio-termo entre o Intervalo Igual, Quebras Naturais
(Jenks) e Quantis; a sua maior vantagem é que ela funciona bem em dados que não são
distribuídos normalmente (ARCGIS PRO, 2020).
No GEE não foi possível realizar um método de classificação da simbologia do
dado (como no software de SIG). Portanto, considerou-se os intervalos de valores
fornecidos pelo software de SIG e elaborou-se um fatiamento dos valores do histograma,
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com as funções “ee.Image”, “.mask” e “.toByte”, usando os métodos para corte “.lte” e
“.gte” .
3.15.2 Outliers
Segundo Carey et al. (1997), os outliers, que estão presentes em um conjunto de
dados, são como um subconjunto de observações que parecem ser inconsistentes com as
demais observações que seguem uma distribuição hipotética. Os outliers são exibidos
graficamente - junto com o centro dos dados, a amplitude dos dados e a assimetria ou
simetria dos dados – em boxplots. Eles se localizam abaixo do limite inferior do boxplot
ou acima do seu limite superior (SIM; GAN; CHANG, 2012).
Para identificar os outliers de cada índice foram elaborados boxplots no software
R Studio, utilizando a função “boxplot (dados)”. No software de SIG, considerou-se
somente os setores censitários outliers dos indicadores de baixa renda, de lixo acumulado,
de esgoto aberto e de não-abastecimento de água encanada. Os outliers foram
considerados, dependendo dos valores, como “Interferência Alta” ou “Interferência
Média”. Classificou-se os setores censitários que não eram outlierscomo “Interferência
Baixa”. O método de classificação utilizado também era o “Geometrical Interval”, que
definiu a quebra das classes.
3.15.3 Análise de Componente Principal de Objetos Espaciais
A Análise de Componentes Principais (ACP) é um método linear, na qual a
transformação entre os dados originais e a nova representação dimensional reduzida é
uma projeção linear. A sua principal finalidade é a redução da dimensionalidade, mas
também pode ser usada para explorar relações entre variáveis. Assim como a ACP, a ACP
de Objetos Espaciais (Spatial Objects PCA), que é empregada nesta Dissertação, é
comumente utilizada para redução de dimensionalidade ou como um método de préprocessamento de dados, como acontece com qualquer aplicativo não espacial (Demšar
et al., 2013).
Exemplos podem ser encontrados em muitas áreas das geociências e nas ciências
sociais. Uma aplicação comum nas ciências sociais é para desenvolver índices sociais
compostos para o desenvolvimento, saúde, ou qualidade de vida por meio das primeiras
CPs usando variáveis de entrada sociodemográficas (Demšar et al., 2013), como é o caso
nesta Dissertação.
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A ACP foi realizada no R Studio, utilizando os pacotes plyr, magrittr, readr, dplyr,
tidyr, tibble, ggplot2, dplyr, tidyverse, ggstatsplot, RColorBrewer, scales, GGally,
pander, rpart, rpart.plot, tidyverse, VennDiagram, DiagrammeR, factoextra e ggpubr. A
ACP foi baseada na matriz de correlação amostral entre os quatro indicadores (Renda,
Lixo, Esgoto e Abastecimento) e a função usada era “res.pca.cor”. Por fim, os resultados
das CPs de cada setor censitário foram classificados em 3 classes (Interferência Baixa,
Interferência Média e Interferência Alta), usando o método de classificação “Geometrical
Interval”.

3.16

Índice de Vulnerabilidade Social à Ocorrências de Desastres Naturais

O Índice de Vulnerabilidade Social à Ocorrências de Desastres Naturais (IVSDN)
foi elaborado com o objetivo de identificar quais setores censitários demonstravam uma
maior concentração de pessoas vulneráveis aos eventos de escorregamentos e inundações,
para utilizá-lo no monitoramento de desastres e examinar seu valor potencial. As variáveis
consideradas são:
a. Indicador de Idosos: os setores mais próximos do valor 1 teriam maior
concentração de idosos (com 65 anos ou mais) e, portanto, representariam uma
vulnerabilidade maior em relação à ocorrência de desastres naturais na região;
b. Indicador de Crianças: os setores mais próximos do valor 1 apresentariam maior
concentração de crianças (até 4 anos de idade) e, assim, estariam associados a uma
vulnerabilidade maior em relação à ocorrência de desastres naturais na área de
estudo;
c. Indicador de Analfabetismo: os setores mais próximos do valor 1 teriam maior
concentração de analfabetos e, portanto, representariam uma vulnerabilidade
maior em relação à ocorrência de desastres naturais na região;
d. Indicador de Sem Moradia Própria: os setores mais próximos do valor 1
apresentariam maior concentração de domicílios que não são próprios e, assim,
estariam associados a uma vulnerabilidade maior em relação à ocorrência de
desastres naturais na área de estudo;
e. Indicador de Baixa Renda: os setores mais próximos do valor 1 teriam maior
concentração de domicílios com baixa renda e, portanto, representariam uma
vulnerabilidade maior em relação à ocorrência de desastres naturais na região.

74

Os arquivos vetoriais de cada índice também foram convertidos em arquivos
raster, para, posteriormente, serem inseridos no GEE. Utilizou-se e comparou-se três
métodos nesta pesquisa:
3.16.1 Média Aritmética Simples
No software de SIG, utilizando a ferramenta “Raster Calculator”, o Índice de
Vulnerabilidade Social à Ocorrências de Desastres Naturais foi calculado pela média
aritmética simples (Equação 12):
IVSDN = (Ind. Idosos + Ind. Crianças + Ind. Analfabetismo + Ind. Sem Moradia Própria + Ind. Baixa Renda)

/5

(12)

Ao final, os dados foram classificados em 3 classes (Vulnerabilidade Baixa,
Vulnerabilidade Média e Vulnerabilidade Alta), usando o método de classificação
“Geometrical Interval”.
3.16.2 Outliers
Para identificar os outliers de cada índice, foram elaborados boxplots no software
R Studio com a função “boxplot”. No software de geoprocessamento, considerou-se
somente os setores censitários outliers dos indicadores de baixa renda, de idosos, de
crianças, de analfabetos e de domicílios não-próprios. Os outliers foram considerados,
dependendo dos valores, como “Vulnerabilidade Alta” ou “Vulnerabilidade Média”. Os
setores censitários que não eram outliers foram classificados como “Vulnerabilidade
Baixa”. O método de classificação utilizado também foi o “Geometrical Interval”.
3.16.3 Análise de Componente Principal de Objetos Espaciais
A Análise de Componente Principal foi realizada no R Studio, utilizando os
pacotes já apresentados anteriormente. A ACP baseou-se na matriz de correlação amostral
entre os cinco indicadores (Idosos, Crianças, Analfabetismo, Moradia e Renda) e a função
usada era “res.pca.cor”. Por fim, os resultados das CPs de cada setor censitário foram
classificados em 3 classes (Vulnerabilidade Baixa, Vulnerabilidade Média e
Vulnerabilidade Alta), utilizando o método de classificação “Intervalos Geométricos”.
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3.17

Inserção e visualização dos dados de um ambiente SIG para um

ambiente Big Data
3.17.1 GeoMesa: implementação e passagem dos dados
Para a instalação do GeoMesa é necessário instalar um sistema Linux e para isso deve-se
escolher uma distribuição - ou distro (uma versão desse sistema operacional pronta e
disponível para o usuário). Existem diversas distribuições para o Linux como Mint,
Debian, Fedora, Slackware, entre outras; para este estudo foi escolhido a distro Ubuntu
por ser mais “amigável” para usuários iniciantes. Inicialmente a imagem do Ubuntu 20.04
(UBUNTU, 2018) deve ser baixada e depois deve-se criar um pen drive com essa
imagem. Após, é preciso acessar a BIOS (Sistema Básico de Entrada e Saída) do
computador para habilitar o boot (refere-se ao processo de inicialização do computador)
através do USB. Assim, é possível realizar a instalação do Ubuntu.
Para trabalhar com o Ubuntu deve-se instalar uma linguagem de programação.
Uma das mais utilizadas é a linguagem Python (PYTHON, 2020). Através do terminal do
computador, instala-se o Python 2.7. Também é fundamental instalar o Java: outra
linguagem de programação e uma plataforma computacional (JAVA, 2020). Para isso,
deve-se instalar o OpenJDK (uma implementação open source do Java) no terminal do
Linux.
Posteriormente, deve-se instalar um banco de dados. Um dos mais conhecidos é o
Apache Cassandra (APACHE CASSANDRA, 2016), um sistema NoSQL (dados nãoestruturados), que possui alta escalabilidade e disponibilidade, além de uma grande
tolerância a falhas. Para instalar o Cassandra é necessário escolher um método de
instalação; o mais simples para a maioria dos usuários é o “tarball binário”. O download
da versão 3.11.6 deve ser realizada no site oficial, o arquivo deve ser descompactado e
criar-se-á uma variável de ambiente para finalizar a instalação (GEOMESA, 2020b).
Após a instalação do Cassandra é necessário integrá-lo ao GeoMesa. Um espaço
chave deve ser criado no Cassandra e definir-se uma variável de ambiente. Os objetos do
GeoMesa Cassandra devem ser baixados da versão binária mais recente (3.0.0) do
GitHub1. O GeoMesa Cassandra inclui um plug-in GeoServer para adicionar repositórios
de dados Cassandra no GeoServer (GEOMESA, 2020b). O GeoServer é um servidor de
mapas funcional, que possibilita a visualização e edição de dados geoespaciais, sendo um
servidor de Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS) e de Web Coverage

1”

GitHub é um site de hospedagem de código colaborativo desenvolvido com base do sistema de controle
de versão git “ (Kalliamvakou et al., 2014).
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Service (WCS). Os arquivos do plug-in serão instalados por script através do terminal do
Ubuntu, assim como os arquivos JARs do Cassandra.
Para a inserção dos dados no GeoMesa-Cassandra, inicialmente, deve-se subir o
Cassandra, através do comando “cassandra” e verificar se obteve conexão através do
comando “cqlsh”, e o Geoserver, indo até o diretório através do comando “cd geoserver2.17.1/bin” e inicializando-o através do comando “sh startup.sh”, no terminal do Ubuntu.
Em seguida, acessa-se o site do Geoserver (localhost:8080/geoserver/web) para verificar
se a conexão foi estabelecida. Logo após, é possível fazer a ingestão dos dados através do
GeoMesa.
No terminal do Ubuntu, deve-se escrever “geomesa-cassandra” para aparecer todos os
comandos disponíveis; no caso, utilizaremos o comando “ingest” para a passagem dos
dados. Para fazer a inserção de um shapefile, no terminal do Ubuntu (com o Cassandra e
o Geoserver ativados), deve-se escrever o script “geomesa-cassandra ingest diretório do
arquivo/nome do arquivo.shp -k nomedokeyspace – c nomedocatalog -P 127.0.0.1:9042”,
onde o keyspace e o catalog se referem ao banco de dados utilizado. Para se fazer a
ingestão de um .csv, deve-se adequá-lo a uma tabela de atributos através de um conversor,
pelo comando: “geomesa-cassandra ingest diretório do arquivo/nome do arquivo.csv -k
nomedokeyspace – c nomedocatalog -P 127.0.0.1:9042 -s nomedosfts - C
nomedoconversor”, onde -s e -C correspondem, respectivamente, à tabela de atributos e
conversor criados no arquivo “application.conf” do GeoMesa. O GeoMesa, por padrão,
aceita os seguintes tipos de arquivos: Delimited text (.csv, .tsv), JSON (JavaScript Object
Notation), XML (Extensible Markup Language), Avro (Apache Hadoop), Parquet
(Apache Hadoop), Shapefile, Data Fixed-Width Text e JDBC (Java) (GEOMESA,
2020b).
3.17.2 Google Earth Engine: inserção dos dados
O Google Earth Engine – GEE, a princípio, aceita arquivos no formato tif.,
tfrecord. + json., shapefile e csv. Para fazer a transferência de um shapefile para o GEE,
deve-se ir ao editor de código, em “Assets” e selecionar a opção “Shapefiles”. Ao
selecionar um arquivo shp., deve-se selecionar todos os arquivos dbf., shx. e prj.
relacionados; caso um arquivo prj. não seja fornecido, o GEE assumirá como padrão as
coordenadas WGS84 (GEE GUIDE, 2020a).
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Para fazer a passagem de um .csv deve-se também clicar em “Assets”, na opção
“CSV file” e selecionar o arquivo desejado. O .csv deve conter uma linha para cada recurso
e o mesmo número de colunas que forem as propriedades ou variáveis do conjunto de
recursos. Se os recursos forem geoespaciais, eles devem ter uma geolocalização definida
por uma string de geometria (GeoJSON, WKT) ou propriedades de posição X e Y; o GEE
detectará uma coluna de geometria primária e, caso não seja especificado de outra forma,
assumirá que a projeção de dados é WGS84 (GEE GUIDE, 2020a).
Para importar um .tif, é necessário clicar em “Assets” e depois em “GeoTIFF ou
TFRecord”. É possível fazer upload de arquivos de imagem GeoTIFF de até 10 GB para
a pasta de usuário (GEE GUIDE, 2020b). A Figura 11 a seguir mostra os métodos do
GeoMesa e do GEE apresentados de forma resumida.
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Figura 11 - Método da passagem de dados de um ambiente SIG para o GeoMesa e GEE.

Fonte: Correia et al., 2020.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A seguir serão apresentados os resultados obtidos e suas discussões.
4.1 Análise bibliométrica
Na etapa da Identificação (Anexo B), encontrou-se 36.727 registros com a
pesquisa por palavra-chave no banco de dados, além de 23 registros adicionais de livros,
documentos e sites oficiais (totalizando 36.750 publicações). Posteriormente, 121 artigos
duplicados foram removidos, resultando em 36.629 registros (CORREIA; CORSI;
QUINTANILHA, 2020).
Na etapa da Triagem (Anexo C), um filtro foi aplicado para retornar apenas os
estudos publicados entre 2008 e 2019, e outro filtro para considerar os idiomas português,
inglês e espanhol. Esses filtros reduziram o total de resultados para 23.959 (além dos 23
registros adicionais). Na etapa de Elegibilidade (Anexo D), os 20 primeiros artigos mais
relevantes foram utilizados como critério para determinar estudos nos quais o resumo, os
objetivos e a conclusão eram mais semelhantes ao tema da pesquisa. Dessa forma, 23.801
registros foram excluídos por não estarem relacionados ao tema deste estudo, produzindo
158 resultados finais (CORREIA; CORSI; QUINTANILHA, 2020).
A etapa final compreende os estudos utilizados na pesquisa. Após análise
qualitativa e quantitativa, 90 referências foram incluídas nessa pesquisa (67 registros na
base de dados e 23 registros adicionais). Na análise qualitativa, observou-se que existem
muitos artigos relacionados à identificação de desastres naturais, principalmente
escorregamentos e inundações, mas ainda há um número limitado de estudos relacionados
à aplicação de técnicas de Big Data na análise de desastres naturais, particularmente em
referência a ferrovias. Ainda falta conhecimento sobre as informações geoespaciais nos
ambientes de Big Data, particularmente sobre desastres naturais e transporte ferroviário
(CORREIA; CORSI; QUINTANILHA, 2020).
Em relação aos temas desastres naturais, Big Data e aprendizado de máquina,
tiveram um aumento de pesquisas desde 2008, com um pico em 2019 (135 citações).
Quando comparado a desastres naturais (ND), sensoriamento remoto (RS) e SIG (GIS),
é notável que houve um aumento no número de artigos nessa área (148 em 2008 e 255
em 2019). Com relação ao tema de desastres naturais e ferrovias, alguns estudos aparecem
nos anos posteriores, com mais publicações em 2014 (22). Portanto, há um crescimento
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no período entre 2008 e 2019, com um pico em 2018 (Gráfico 3) (CORREIA; CORSI;
QUINTANILHA, 2020).
Gráfico 3 - Número de publicações encontradas entre 2008 e 2019.
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Elaborado por: Correia; Corsi; Quintanilha, 2020.

Também se pesquisou na base de dados Scopus, quais países tiveram publicações
sobre o tema de estudo nos últimos anos. Nesse caso, todos os idiomas foram
considerados, desde a primeira publicação em 2014, resultando em um total de 23
registros (Tabela 2) (CORREIA; CORSI; QUINTANILHA, 2020).
Tabela 2 - Número de registros sobre o tema de estudo por país.
Países

N° de Estudos

EUA

3

Indonésia

3

Taiwan

2

Europa

9

Ásia

5

Indefinido

1

Elaborado por: Correia; Corsi; Quintanilha, 2020.

Essa análise bibliométrica foi publicada, em 01 de abril de 2020, em forma de
artigo científico, na revista Smart Cities, edição especial Geographic Knowledge
Discovery and Big Data Analytics in Smart Cities, com o título “Big Data for natural
disasters in an urban railroad neighborhood: A Systematic Review” (Anexo E).
Uma revisão sistemática similar sobre Big Data, escorregamentos e técnicas de
machine learning, utilizando o software Parsifal, também foi submetida, no dia 22 de
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fevereiro de 2020, para o XIII Simpósio Internacional de Deslizamentos em Cartagena,
na Colômbia, cujo título é “A Systematic Review: Big Data Analytics and Landslides”
(Anexo F) e foi aprovada em 07 de julho de 2020. Este estudo teve como objetivo
investigar os principais features utilizados nas técnicas de aprendizado de máquina para
predição de escorregamentos e identificou que a técnica de aprendizado de máquina mais
utilizada (nos estudos selecionados) foi a máquina de vetores de suporte (support vector
machine). Os autores também apontaram que estudos sobre Big Data, machine learning
e predição de escorregamentos ainda são escassos, principalmente no Brasil; porém,
notou-se um crescimento sobre o tema nos últimos anos (AZEVEDO et al., 2020)

4.2 Levantamento de fontes/dados oficiais na área de estudo
Esta Dissertação selecionou 165 informações relacionadas à área de estudo
pertinentes à finalidade dessa pesquisa (Anexo G). Esses dados se distinguem quanto aos
tipos de formatos de arquivos entre .csv (1,2%), .ecw (0,6%), .lyr (0,6%), .ovr (7,9%),
.shp (67,3%), páginas de sites (2,4%), .tif (6,7%), WMS (9,7%) e .xlsx (3,6%) (Gráfico
4); em relação ao formato primário dessas fontes, 72,7% são dados vetoriais (sendo 50%
em forma de polígonos, 30% como linhas e 20% como pontos), 22,4% são dados do tipo
raster e 4,8% das informações não apresentava feição (Gráfico 5). Quanto à
disponibilidade das fontes, 96% dos dados são gratuitos e 4% são informações privadas
(como Defesas Civis Municipais de Caieiras e de Francisco Morato, IPT e CPTM).
Gráfico 4 - Formatos primários dos dados levantados.
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Fonte: elaboração própria, 2020.
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Gráfico 5 - Tipos de formatos dos dados selecionados.
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Fonte: elaboração própria, 2020.

4.3 Ocorrência de eventos/Geocodificação automática
4.3.1

Escorregamentos

A área de estudo possui 1.771 hectares; identificou-se que a classe baixa de
suscetibilidade de escorregamentos está presente em 77% (1371,6 ha) da área de estudo,
a classe média está em 14% (248,92 ha) da área e a classe alta, em 9% (149,65 ha) da área
de estudo. Dos 379 pontos de escorregamentos obtidos da Defesa Civil de Caieiras e de
Francisco Morato e da CPTM, 124 intersectavam a área de estudo. Acreditava-se que a
maioria destes pontos cruzariam com as áreas de alta suscetibilidade de escorregamento,
por apresentarem um maior potencial de ocorrência deste tipo de desastre natural; mas,
somente 2 eventos de escorregamento (2%) intersectavam as zonas de alta
suscetibilidade, enquanto 117 pontos (94%) estão nas áreas de baixa suscetibilidade e 5
(4%) sobrepõem as áreas de média suscetibilidade de escorregamento (Figura 12). Os
escorregamentos podem ter ocorrido, em maior parte, em áreas de baixa suscetibilidade
devido ao fato da maioria da área de estudo ser composta por locais de baixa
suscetibilidade à escorregamentos, mas também podem estar relacionados à fatores como
cobertura e uso do solo, e aspectos socioeconômicos, o que será verificado nos próximos
resultados.
Em relação à ferrovia, percebeu-se que ela está em sua maior parte sobre zonas de
baixa suscetibilidade à escorregamentos, porém apresenta áreas de média e alta
suscetibilidade em seu entorno, o que explica as ocorrências de escorregamentos que
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afetam a Linha Rubi. É importante ressaltar que alguns pontos estão sobrepostos, o que
significa que houve mais de uma ocorrência de escorregamento no mesmo local e em
datas diferentes.
Figura 12 - Mapa de suscetibilidade e de ocorrências de escorregamentos na área de estudo.

Fonte: elaboração própria, 2020.
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4.3.2

Inundações

Dos 1.771 hectares do buffer de estudo, a classe baixa de suscetibilidade de
inundações ocorre em 6% (110 ha) da área de estudo, a classe média está presente em 7%
(132,85 ha) da área e a classe alta, em 9% (158,35 ha) da área de estudo. Dos 61 pontos
de inundações fornecidos pela Defesa Civil de Caieiras e da CPTM, 19 coincidem com a
área de estudo. Assim como os escorregamentos, pressupunha-se que a maioria destes
pontos cruzariam com as áreas de alta suscetibilidade de inundação, mas, somente 2
ocorrências de inundações (10%) intersectaram as zonas de alta suscetibilidade, enquanto
11 pontos (58%) estão nas áreas de baixa suscetibilidade e 6 (32%) sobrepõe as áreas de
média suscetibilidade de inundação (Figura 13).
As inundações que ocorreram em áreas de baixa suscetibilidade à inundação podem
estar relacionadas à fatores como cobertura e uso do solo, e aspectos socioeconômicos, o
que será apresentado a seguir. Quanto à ferrovia, notou-se que ela está em sua maior parte
sobre áreas de alta suscetibilidade a inundações, o que pode explicar as ocorrências de
inundações que atingem a Linha 7 da CPTM. Vale destacar que, assim como os
escorregamentos, existe a coincidência de alguns pontos, o que significa que houve mais
de uma ocorrência de inundação no mesmo lugar e em períodos distintos.
Em relação aos dados de suscetibilidade e aos pontos de ocorrências de
escorregamentos e inundações, é importante ressaltar que há uma diferença de escala
entre os dados; portanto o resultado pode não ter 100% de precisão, mas é possível se ter
uma ideia da distribuição das ocorrências de escorregamentos e de inundações nas classes
de suscetibilidade a esses tipos de desastres naturais. Este estudo teve acesso aos dados
de ocorrências de desastres naturais da Defesa Civil de Caieiras e de Francisco Morato,
mas não obteve até o momento os dados de ocorrências do município de Franco da Rocha;
portanto, esse resultado é uma visão parcial da distribuição dos eventos de
escorregamentos e de inundações na área de estudo.
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Figura 13 - Mapa de suscetibilidade e de ocorrências de inundações na área de estudo.

Fonte: elaboração própria, 2020.
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4.4 Relação de ocorrências de desastres naturais com cobertura e uso do solo
Verificou-se que 66% da área de estudo é constituída por área urbana, 17% da
área é composta por mosaicos de agricultura e pastagem, 14% é formada por florestas,
1% é representa por florestas plantadas, 0,7% por pastagem, 0,4% por lavouras
temporárias, 0,2% por hidrografia e 0,06% por áreas não vegetadas.
4.4.1

Escorregamentos

Na análise espacial foi detectado que 93% dos escorregamentos ocorreram em
área urbana e 7% dos escorregamentos, em mosaicos de agricultura e pastagem (Quadro
2). Esse resultado pode estar relacionado ao fato de áreas de intensa urbanização, com
planejamento de uso e ocupação do solo inadequados, além de locais onde foram
instaladas obras de engenharia de grande porte, nesse caso a ferrovia, serem ambientes
favoráveis a ocorrências de escorregamentos (MINISTÉRIO DAS CIDADES/IPT,
2007).
Identificou-se 2 pontos de escorregamentos, na área de estudo, que estão próximos
aos taludes de cortes nos maciços ou a ocupação irregular do local, que, associados a
chuvas intensas, podem desencadear movimentos de massa. Também se verificou que
22% das ocorrências de escorregamentos estão associadas a elementos da paisagem como
as estações da CPTM (Estações Caieiras, Franco da Rocha, Baltazar Fidélis e Francisco
Morato) e a Rodovia SP-023. Além do risco desses locais serem afetados por
escorregamentos, os seus passageiros podem ser afetados negativamente por estes
eventos, como por exemplo, atrasos nas viagens e até acidentes. Também se notou que os
escorregamentos ocorrem em uma faixa de 59 m a 2.500 m de distância das estações de
trem.
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Quadro 2 - Proporção de uso do solo e de ocorrências na área de estudo (buffer de 500 m).
Uso do Solo

Área

Escorregamentos

Inundações

Infraestrutura Urbana

1167,78 ha

116

18

Mosaico de Agricultura e Pastagem

297,66 ha

8

1

Formação Florestal

256,24 ha

-

-

Floresta Plantada

26,59 ha

-

-

11 ha

-

-

Outras Lavouras Temporárias

7,06 ha

-

-

Hidrografia

3,49 ha

-

-

Outras Áreas Não Vegetadas

1,01 ha

-

-

Total

1771 ha

124

19

Pastagem

Fonte: elaboração própria, 2020.

4.4.2

Inundações

Esse estudo identificou que 95% das inundações ocorreram em área urbana
enquanto 5% delas coincidem em mosaicos de agricultura e pastagem (Figura 14). Essa
análise é validada pelo fato que a urbanização impermeabiliza os solos (como o
asfaltamento), provocando o aumento do volume e da velocidade da água escoada
superficialmente, e a redução do tempo de resposta da bacia hidrográfica, tornando essa
bacia mais sensível a precipitações mais curtas e intensas (MINISTÉRIO DAS
CIDADES/IPT, 2007). Quanto às ocorrências nas áreas de pastagens, as inundações
podem estar relacionadas a compactação do solo devido à passagem do gado e de
máquinas, provocando uma menor infiltração da água de chuvas e, consequentemente,
maior escoamento superficial, que pode ser intensificado pelo aumento da declividade e
da pouca presença de vegetação na superfície do solo (MIGUEL; VIEIRA; GREGO,
2009).
15% das inundações na área de estudo intersectaram Áreas de Preservação
Permanente (APPs) de hidrografia (referentes aos Rios Juqueri e Ribeirão Tapera
Grande), além da própria ferrovia. Dentre as diversas funções das APPs estão a proteção
dos corpos hídricos a fim de evitar enchentes, assoreamento dos rios e poluição das águas,
e a manutenção da permeabilidade do solo e do regime hídrico, prevenindo enxurradas e
inundações (MMA, 2020).
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26% das inundações no entorno da ferrovia estão próximas a trechos de drenagem
que cruzam a linha férrea, o que indica a probabilidade de haver uma tubulação mal
dimensionada nesses locais, causando um refluxo de água, proporcionado por uma
possível obra não adequada na ferrovia ou isso acontece devido ao aumento da densidade
demográfica e, consequentemente, o grau de impermeabilização do solo (UFRRJ, 2020).
16% das ocorrências de inundações estão associadas a elementos da paisagem como as
estações da CPTM e a Rodovia SP-023. Também se verificou que as inundações ocorrem
em uma faixa de 55 m a 2.915 m de distância das estações de trem, ou seja, se houver
uma paralisação da viagem de trem por causa de uma inundação e o passageiro for
obrigado a retornar à estação, esse passageiro pode ter que andar sobre a linha férrea por
até 2,9 km até a estação ferroviária mais próxima.
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Figura 14 - Relação de cobertura e uso do solo com ocorrências de escorregamentos e inundações na área
de estudo.

Fonte: elaboração própria, 2020.
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4.5 Relação das ocorrências de inundações e escorregamentos com o Índice
Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS do SEADE)
A área de estudo intersecta as classes de vulnerabilidade social do IPVS (SEADE,
2010): muito baixa (24%), baixa (18%), média (8%), alta (28%), muito alta (2%) e não
classificado (20%) (Figura 15 a seguir). Os setores “não classificados” podem não ter sido
categorizados porque, provavelmente, não possuem no mínimo 50 domicílios particulares
permanentes (um dos requisitos para se elaborar o IPVS de um local), o que faz sentido
já que se observou que esses setores estão sobrepostos em sua maior parte por florestas.
Esta pesquisa identificou que 53% dos escorregamentos coincidem com setores
de vulnerabilidade social baixa e muito baixa, assim como 85% das inundações ocorreram
em áreas de vulnerabilidade social muito baixa (Quadro 3). Essas ocorrências em áreas
de baixa vulnerabilidade social estão, na verdade, relacionadas ao uso do solo: todos esses
pontos coincidem com a área urbana, o que explica que os eventos de escorregamentos e
inundações, podem estar relacionados ao crescimento desordenado das cidades, incluindo
ocupação em áreas impróprias (TOMINAGA, 2009).
Quadro 3 - Relação IPVS com escorregamentos e inundações na área de estudo.
Classe IPVS

Área

Escorregamentos

Inundações

Vuln. Alta (urbanos)

485,19 ha

24

1

Vuln. Muito Baixa

426,70 ha

35

16

Não Classificado

369,88 ha

11

1

Vuln. Baixa

313,37 ha

31

-

Vuln. Média

148,53 ha

18

1

Vuln. Muito Alta

26,89 ha

5

-

(aglomerados subnormais)
Fonte: elaboração própria, 2020.

Detectou-se também que 23% dos escorregamentos da área de estudo ocorreram
em locais de alta e muito alta vulnerabilidade social. Apesar de todos os cidadãos que
vivem em áreas de risco serem considerados como vulneráveis, os impactos sociais da
exposição ao risco são desproporcionais sobre as pessoas ou grupos mais vulneráveis da
sociedade, como crianças, idosos, pobres e pessoas com deficiência. Estes grupos são os
menos preparados para uma situação de emergência, pois eles têm menos recursos
financeiros para se preparar a uma situação de perigo; tendem a viver nos locais de maior
risco, em habitações precárias; e pouco sabem sobre as conexões sociais e políticas
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necessárias para usufruir dos recursos que poderiam os auxiliarem na sua recuperação em
uma situação de desastre (NRC, 2006; DUNNING, 2009; CAMARINHA, 2016).
Lembrando que há uma diferença de escala entre os dados; portanto o resultado
não pode ter 100% de precisão, mas é possível se ter uma ideia da distribuição das
ocorrências de escorregamentos e de inundações nas classes do IPVS; além deste estudo
não obter até o momento os dados de ocorrências do município de Franco da Rocha;
portanto, esse resultado é uma visão parcial da distribuição dos eventos de
escorregamentos e de inundações na área de estudo.
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Figura 15 - Mapa do IPVS da área de estudo.

Fonte: elaboração própria, 2020.

93

4.6 Indicador de Lixo Acumulado
O Indicador de Lixo Acumulado (Figura 16) é representado em 5 classes, onde o
valor 0 (a cor verde mais clara) refere-se aos setores censitários com uma menor
concentração de domicílios com lixo em seu entorno, enquanto o valor 1 (a cor vermelha)
equivale aos setores com uma maior concentração de domicílios com lixo em seu entorno.
O Indicador de Lixo Acumulado mostra que, em média, apenas 2% dos setores censitários
da área de estudo apresentam lixo acumulado nos logradouros.
Em relação às ocorrências de desastres naturais, todos os pontos de inundações
intersectam com classes de baixa concentração de lixo acumulado, enquanto 99% dos
eventos de escorregamento também coincidem com valores baixos do Indicador de Lixo
Acumulado. Somente 1% dos escorregamentos ocorreram na classe mais alta do
Indicador de Lixo Acumulado, que coincidem com aglomerados urbanos subnormais.
No Brasil, os aglomerados subnormais são conhecidos por diferentes nomes,
como favelas, invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, loteamentos
irregulares, mocambos e palafitas etc. (IBGE, 2020). De acordo com Cynamon e
Monteiro (1985), o lixo constitui-se num problema social, econômico, sanitário e
ambiental de muitas favelas. Além da precariedade dos serviços sanitários, as companhias
de limpeza urbana têm dificuldades em recolher o lixo na área devido à falta de traçado
urbano, topografia irregular da região e dimensões incompatíveis com os equipamentos
convencionais.
Isso significa que 1% dos escorregamentos da área de estudo podem estar
relacionados a ausência ou precariedade da coleta de lixo. E as classes altas do Indicador
de Lixo Acumulado mostram setores censitários que podem oferecer uma maior
probabilidade de se ter escorregamentos de depósitos de lixo, pois o acúmulo de lixo em
bolsões pode causar a desestabilização dos mesmos; e também indica a maior
possibilidade de ter inundações, principalmente em épocas de chuva, devido ao
entupimento de canais e de redes de esgoto, além da obstrução do leito de rios provocada
pelo lançamento de lixo pelas populações de favelas situadas a suas margens
(CYNAMON; MONTEIRO, 1985).
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4.7 Indicador de Esgoto à Céu Aberto
O Indicador de Esgoto à Céu Aberto (Figura 16) é caracterizado em 5 classes,
onde o valor 0 (a cor verde mais clara) refere-se aos setores censitários com uma menor
concentração de domicílios com esgoto à céu aberto em seu entorno, enquanto o valor 1
(a cor vermelha) equivale aos setores com uma maior concentração de domicílios com
esgoto à céu aberto em seu entorno. O Indicador de Esgoto à Céu Aberto demonstra que,
em média, 13% dos setores censitários da área de estudo possuem esgoto à céu aberto no
entorno dos domicílios.
Quanto às ocorrências de desastres naturais, todos os pontos de inundações
coincidem com classes de baixa concentração de esgoto à céu aberto. Já os
escorregamentos, 88% intersectam as classes mais baixas do Indicador de Esgoto à Céu
Aberto (0 – 0,40), 7% correspondem a classe média do indicador (0,41 – 0,60) e 5%
sobrepõem as classes mais altas (0,61 – 1).
Os 5% de escorregamentos nas classes altas são compatíveis às áreas urbanas,
tendo uma ocorrência em um aglomerado subnormal. O esgoto a céu aberto pode estar
sendo lançado nos taludes de corte ou de aterro desse modo influenciam diretamente no
grau de umidade da área, além da associação com a ocupação desordenada e do modo de
ocupação da encosta.
E as classes altas do Indicador de Esgoto à Céu Aberto apontam os setores
censitários que têm uma maior chance de contribuir para a ocorrência de
escorregamentos, pois a infiltração de água servida (despejo irregular do esgoto, fossas
negras etc.) é um dos fatores mais comuns encontrados na maioria das áreas de risco a
escorregamentos no Brasil (CEMADEN, 2017); e também demonstram uma maior
probabilidade de se ter inundações insalubres porque nas áreas urbanas, principalmente
no período chuvoso, as inundações são o principal fator de risco para a ocorrência de
doenças transmissíveis pela água, como a leptospirose (GUIMARÃES et al., 2014).
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Figura 16 - Indicadores de Lixo Acumulado nos Logradouros e de Esgoto à Céu Aberto na área de estudo.

Fonte: elaboração própria, 2020.
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4.8 Indicador de Abastecimento por Água Não-Encanada
O Indicador de Abastecimento por Água Não-Encanada (Figura 17) é
representado em 5 classes, onde o valor 0 (a cor verde mais clara) refere-se aos setores
censitários com uma menor concentração de domicílios com abastecimento de água nãoencanada, enquanto o valor 1 (a cor vermelha) equivale aos setores com uma maior
concentração de domicílios com abastecimento de água não-encanada (ou seja, mais
moradias com abastecimento de água por poços, nascentes, água de chuva em cisterna
etc.). O Indicador de Abastecimento por Água Não-Encanada mostra que, em média, 6%
dos setores censitários da área de estudo têm abastecimento de água sem ser da rede geral
de distribuição.
Em relação às ocorrências de desastres naturais, 95% das inundações ocorrem nas
classes mais baixas do Indicador de Abastecimento por Água Não-Encanada e, portanto,
5% encontram-se na classe mais alta do índice. Quanto aos escorregamentos, 93%
localizam-se nas classes mais baixas do indicador e 7% na classe intermediária (0,41 –
0,60). As classes altas do Indicador de Abastecimento por Água Não-Encanada mostram
setores censitários que podem estar relacionados a uma maior probabilidade de se ter
escorregamentos, uma vez que a distribuição de mangueiras nas encostas pode contribuir
na taxa de umidade delas.

4.9 Indicador de Baixa Renda
O Indicador de Baixa Renda (Figura 17) é caracterizado em 5 classes, onde o valor
0 (a cor verde mais clara) refere-se aos setores censitários com uma menor concentração
de domicílios com renda baixa, enquanto o valor 1 (a cor vermelha) equivale aos setores
com uma maior concentração de domicílios com renda baixa. O Indicador de Baixa Renda
mostra que, em média, 53% dos domicílios recebem no máximo 1 salário-mínimo.
Quanto às ocorrências de desastres naturais, 95% dos pontos de inundações
coincidem com as classes de mais baixas concentração Indicador de Baixa Renda (0 –
0,20 e 0,21 – 0,40), enquanto 5% sobrepõem a classe mais alta do indicador (0,81 – 1).
Já os escorregamentos, 67% intersectam as classes mais baixas do Indicador de Baixa
Renda (0 – 0,40), 27% correspondem a classe intermediária do indicador (0,41 – 0,60) e
6% coincidem com as classes mais altas (0,61 – 1).
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As classes de 0,41 a 0,60 e 0,61 a 0,80 do Indicador de Baixa Renda correspondem
a aglomerados subnormais, o que faz sentido já que os moradores dessas áreas possuem
uma menor renda. De acordo com o IBGE (2019), em 2010, considerando o rendimento
nominal domiciliar per capita, 31,6% da população brasileira residente em aglomerados
subnormais estava na faixa de até meio salário-mínimo.
As classes altas do Indicador de Baixa Renda apontam os setores censitários que
têm uma maior probabilidade de contribuir para a ocorrência de escorregamentos e
inundações através da ocupação de áreas com uma suscetibilidade maior devido ao
empobrecimento geral da população, implicando em falta de recursos para aquisição de
terrenos em áreas mais aptas a ocupação urbana. Ao mesmo tempo, as classes mais altas
do Indicador de Baixa Renda apresentam os setores censitários com maior
vulnerabilidade à ocorrência de desastres naturais. A dificuldade do acesso à terra e a
moradia em áreas urbanas, mais a baixa atuação do poder público, levou a um quadro de
ocupação irregular dessas áreas, principalmente nos grandes centros urbanos, e isso
mostra que a degradação ambiental está vinculada a pobreza da população e a não
aquisição de terras, tornando a população de baixa renda a mais vulnerável a desastres
naturais (MAFFRA; MAZZOLA, 2007).
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Figura 17 - Indicadores de Não-Abastecimento por Água Encanada e de Baixa Renda na área de estudo.

Fonte: elaboração própria, 2020.
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4.10

Indicador de Idosos

O Indicador de Idosos (Figura 18) é caracterizado em 5 classes, onde o valor 0 (a
cor verde mais clara) refere-se aos setores censitários com uma menor concentração de
moradores idosos, enquanto o valor 1 (a cor vermelha) equivale aos setores com uma
maior concentração de moradores idosos. O Indicador de Idosos mostra que, em média,
5% dos moradores são idosos a partir de 65 anos de idade.
Em relação às ocorrências de desastres naturais, 58% das inundações ocorrem nas
classes mais baixas do Indicador de Idosos (0 – 0,20 e 0,21 – 0,40) e 42% encontram-se
na classe intermediária do indicador (0,41 – 0,60). Quanto aos escorregamentos, 92%
localizam-se nas classes mais baixas do indicador (de 0 a 0,40) e 8% na classe
intermediária (0,41 – 0,60).
As classes mais altas do Indicador de Idosos mostram os setores censitários que
têm uma população mais vulnerável às ocorrências de desastres naturais, nesse caso, os
idosos. Os idosos que vivem nos setores com Indicador de Idosos mais próximo de 1,
principalmente quando estes estão associados aos pontos de escorregamentos e
inundações, por apresentarem um declínio da capacidade funcional, terão variáveis como
percepção de risco, estado de alerta, atenção e mobilidade reduzidas, aumentando a
vulnerabilidade do indivíduo e a probabilidade de ele ser vitimado por um desastre natural
(BODSTEIN; LIMA; BARROS, 2014).

4.11

Indicador de Crianças

O Indicador de Crianças no mapa (Figura 18) é caracterizado em 5 classes, onde
o valor 0 (a cor verde mais clara) refere-se aos setores censitários com uma menor
concentração de moradores crianças, enquanto o valor 1 (a cor vermelha) equivale aos
setores com uma maior concentração de moradores crianças. O Indicador de Crianças
mostra que, em média, 7% dos moradores são crianças menores que 5 anos.
Em relação às ocorrências de desastres naturais, 95% das inundações ocorrem nas
classes mais baixas do Indicador de Crianças (0 – 0,20 e 0,21 – 0,40) e 5% encontram-se
na classe mais alta do indicador (0,81 – 1). Quanto aos escorregamentos, 74% localizamse nas classes mais baixas do indicador (de 0 a 0,40), 25% na classe intermediária (0,41
– 0,60) e 1% nas classes mais altas (0,61 – 1).
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As classes mais altas do Indicador de Crianças mostram os setores censitários que
têm uma população mais vulnerável às ocorrências de desastres naturais, nesse caso, as
crianças. As crianças que vivem nos setores com Indicador de Crianças mais próximo de
1, principalmente quando estes estão associados aos pontos de escorregamentos e
inundações, têm sua vida, seus direitos e suas necessidades ameaçados: a perda de meios
de subsistência pode acarretar à pobreza extrema, à evasão escolar e à desnutrição
(MUDAVANHU, 2014); sendo assim, as crianças fazem parte das populações
vulneráveis a desastres, o que se confirma pela quantidade de mortes, nas consequências
no pós desastre e na dificuldade em obter ajuda (OLIVEIRA, 2018).

.
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Figura 18 - Indicadores de Idosos e de Crianças na área de estudo.

Fonte: elaboração própria, 2020.
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4.12

Indicador de Analfabetismo

O Indicador de Analfabetismo (Figura 19) é caracterizado em 5 classes, onde o
valor 0 (a cor verde mais clara) refere-se aos setores censitários com uma menor
concentração de moradores analfabetos, enquanto o valor 1 (a cor vermelha) equivale aos
setores com uma maior concentração de moradores analfabetos. O Indicador de
Analfabetismo mostra que, em média, 9% dos moradores não são alfabetizados.
Em relação às ocorrências de desastres naturais, 95% das inundações ocorrem nas
classes mais baixas do Indicador de Analfabetismo (0 – 0,20 e 0,21 – 0,40) e 5%
encontram-se na classe mais alta do indicador (0,81 – 1). Quanto aos escorregamentos,
96% localizam-se nas classes mais baixas do indicador (de 0 a 0,40), e 4% na classe
intermediária (0,41 - 0,60).
As classes mais altas do Indicador de Analfabetismo mostram os setores
censitários que têm uma população mais vulnerável às ocorrências de desastres naturais,
nesse caso, os analfabetos. As pessoas não-alfabetizadas que vivem nos setores com
Indicador de Analfabetismo mais próximo de 1, principalmente quando estes estão
associados aos pontos de escorregamentos e inundações terão capacidade restrita de
compreender informações de alerta e acesso a informações de recuperação (CUTTER et
al., 2003).

4.13

Indicador de Residentes Sem Moradia Própria

O Indicador de Residentes Sem Moradia Própria (Figura 19) é caracterizado em 5
classes, onde o valor 0 (a cor verde mais clara) refere-se aos setores censitários com uma
menor concentração de domicílios que não são próprios, enquanto o valor 1 (a cor
vermelha) equivale aos setores com uma maior concentração de domicílios não-próprios.
O Indicador de Residentes Sem Moradia Própria mostra que, em média, 24% dos
domicílios não são próprios.
Em relação às ocorrências de desastres naturais, todas as inundações e
escorregamentos coincidem com as classes mais baixas do Indicador de Residentes de
Sem Moradia Própria (do 0 a 0,20 e do 0,21 a 0,40). Porém, as classes mais altas do
Indicador de Residentes de Sem Moradia Própria mostram os setores censitários que têm
uma população mais vulnerável às ocorrências de desastres naturais, nesse caso, as
pessoas que não têm casa própria.
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As pessoas que não possuem casa própria (como moradores de casas alugadas)
que vivem nos setores com Indicador de Residentes de Sem Moradia Própria mais
próximo de 1, principalmente quando estes estiverem associados a eventos de
escorregamentos e inundações, se encontram em situação transitória ou não têm recursos
financeiros para adquirir casa própria. Desse modo, muitas vezes falta acesso às
informações sobre ajuda financeira durante a recuperação pós-desastre; nos casos mais
graves, esses moradores não terão renda suficiente para pagar hospedagens temporárias
(CUTTER et al., 2003; AVILA, 2015).
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Figura 19 - Indicadores de Analfabetismo e de Residentes Sem Moradia Própria na área de estudo.

Fonte: elaboração própria, 2020.
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4.14

Índice de Interferência Socioeconômica Externa à Ferrovia (IISEF)

4.14.1 Média Aritmética Simples
O Índice de Interferência Socioeconômica Externa à Ferrovia calculado através
do método da média aritmética simples mostra que a maior parte da área de estudo (57%)
é constituída pelas classes de média interferência externa, seguido pelas classes de alta
interferência (35%) e de baixa interferência (8%). Em relação aos pontos de inundações,
84% sobrepõem a classe média do IISEF, enquanto 16% correspondem à classe alta.
Quanto aos eventos de escorregamentos, 61% ocorrem na classe média do índice de
interferência, 33% intersectam a classe alta do IISEF e 6% coincidem com a classe baixa.
Identificou-se também que todos os aglomerados urbanos subnormais da área de
estudo coincidem com a classe alta do IISEF, o que pode ser explicado pela maior
concentração de domicílios de baixa renda, esgoto a céu aberto, abastecimento por água
não encanada e lixo acumulado nesses locais. Os setores censitários com um alto IISEF
apontam os locais que possuem maior relação com a ocorrência de escorregamentos e
inundações na área de estudo; nota-se que o trecho ferroviário em Francisco Morato
sobrepõe com muitas classes de alta interferência socioeconômica, o que faz sentido já
que esse trecho é frequentemente destacado na mídia pelos transtornos causados aos
passageiros da CPTM devido à ocorrência de desastres naturais (Figura 22).

4.14.2 Outliers
Para identificar os outliers, primeiro observou-se os boxplots de cada índice
(Figura 20). No Indicador de Baixa Renda, os outliers são os setores censitários com o
valor de indicador igual a 1; o Indicador de Lixo Acumulado mostra que quase todos os
setores da área de estudo têm lixo coletado, portanto, os outliers indicam os locais onde
têm lixo acumulado no entorno; no Indicador de Esgoto à Céu Aberto, os outliers referemse aos setores censitários com valor de indicador a partir de 0,2 a 1; e o Indicador de
Abastecimento por Água Não-Encanada mostra que a grande maioria dos setores
possuem abastecimento de água via rede geral de distribuição, ou seja, os outliers indicam
os lugares onde não há abastecimento de água encanada.
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Figura 20 - Boxplots dos indicadores que compõem o IISEF.

Elaborado por: Michelle Trintinalia, 2020.

O Índice de Interferência Socioeconômica Externa calculado através do método
de outliers mostra que a maioria da área de estudo (42%) é composta pelas classes de alta
interferência externa, seguido pelas classes de baixa interferência (27%) e de média
interferência (31%). Em relação aos pontos de inundações, 63% sobrepõem a classe baixa
do IISEF, 21% correspondem à classe média e 16%, a classe alta de interferência. Quanto
aos eventos de escorregamentos, 42% ocorrem na classe alta do índice de interferência,
37% intersectam a classe baixa do IISEF e 27% coincidem com a classe média.
Identificou-se também que todos os aglomerados urbanos subnormais da área de
estudo coincidem com a classe alta do IISEF, o que pode ser explicado pela maior
concentração de domicílios de baixa renda, esgoto a céu aberto, abastecimento por água
não-encanada e lixo acumulado nesses locais. Os setores censitários com maior IISEF
indicam os lugares que possuem maior relação com a ocorrência de escorregamentos e
inundações na área de estudo; e percebe-se que a via férrea entre as estações Baltazar
Fidélis e Francisco Morato tem muitos setores com classificados com alta interferência
externa ao seu redor, confirmando as notícias de ocorrências de desastres naturais que
afetam esse trecho (Figura 22).
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4.14.3 Análise de Componente Principal de Objetos Espaciais
O percentual das variâncias nos mostrou que a primeira componente principal CP1 explica 46% da variabilidade dos dados, seguida pela segunda componente principal
– CP2 (26%), pela terceira componente principal – CP3 (18%) e pela quarta componente
– CP4 (10%). A matriz de correlação dos dados nos permitiu observar que as variáveis
que têm maior relação entre si são: Indicador de Esgoto à Céu Aberto e Indicador de Lixo
Acumulado (0,45), Indicador de Esgoto à Céu Aberto e Indicador de Baixa Renda (0,37),
e Indicador de Lixo Acumulado e Indicador de Baixa Renda (0,30).
O Quadro 4 mostra os resultados das quatro componentes principais. Dentre todas
as componentes, a CP1 foi escolhida para a elaboração do IISEF, pois, além de ela
representar a maior variabilidade dos dados, os seus resultados são mais interessantes para
este estudo do que as outras componentes. A CP1 indica que os setores censitários que
têm renda baixa, também possuem esgoto à céu aberto; o que faz sentido já que as áreas
com moradias de baixa renda podem apresentar precariedade dos serviços sanitários,
como coleta de esgotos (CYNAMON; MONTEIRO, 1985).
Quadro 4 - Matriz das componentes principais das variáveis do IISEF.

Elaborado por: Michelle Trintinalia, 2020.

O Índice de Interferência Socioeconômica calculado através do método da ACP
mostra que a maior parte da área de estudo (49%) é constituída pelas classes de média
interferência externa, seguido pelas classes de baixa interferência (36%) e de alta
interferência (15%). Em relação aos pontos de inundações, 68% sobrepõem a classe
média do IISEF, enquanto 32% correspondem à classe alta. Quanto aos eventos de
escorregamentos, 58% ocorrem na classe média do índice de interferência, 27%
intersectam a classe baixa do IISEF e 6% coincidem com a classe alta.
Identificou-se também que 90% dos aglomerados urbanos subnormais da área de
estudo coincidem com a classe alta do IISEF, enquanto os 10% sobrepõem a classe média
do índice; isso pode ser explicado pela maior concentração de domicílios de baixa renda,
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esgoto a céu aberto, abastecimento por água não encanada e lixo acumulado nesses locais.
Os setores censitários com um alto IISEF apontam os locais que possuem maior relação
com a ocorrência de escorregamentos e inundações na área de estudo; nota-se que o trecho
ferroviário entre as estações Francisco Morato e Baltazar Fidélis possui uma maior
concentração de setores com interferência externa alta no entorno (Figura 22).
4.14.4 Comparação entre os métodos
O IISEF calculado pelos outliers possui a maior área da classe de alta de
interferência socioeconômica à ferrovia e também a maior concentração de
escorregamentos na classe alta do índice; porém, o maior número de ocorrências de
inundações está presente na classe média do índice de interferência externa calculado pela
média aritmética. Vale ressaltar que há uma diferença de escala entre os dados; portanto
o resultado não pode ter 100% de precisão, mas é possível se ter uma ideia da distribuição
das ocorrências de escorregamentos e de inundações em cada classe do IISEF. A classe
alta do IISEF calculado pela média e pelos outliers coincidem com todos os setores
censitários que possuem vulnerabilidade social muito alta (aglomerados urbanos),
enquanto a classe alta do IISEF dos outliers corresponde com uma maior proporção de
setores com vulnerabilidade social alta (urbanos).
Ambos apresentam uma maior concentração de setores censitários com alto IISEF
entre as estações Baltazar Fidélis e Francisco Morato, enquanto os IISEF calculados pelos
outliers e pela ACP mostram uma maior concentração de setores com baixo IISEF entre
as estações Caieiras e Franco da Rocha. Como a ACP está invertida, porque se trata da 1a
CP, no IISEF da ACP os setores em amarelo (classe média) ficariam iguais ao verde
(classe baixa) e o vermelho, igual aos locais em amarelo. No IISEF de outliers, à exceção
de área inferior à esquerda que é amarela no de médias, já está contido no IISEF de médias
(o IISEF de médias corresponde ao IISEF de outliers mais outras áreas), porém o índice
de outliers registra os piores casos, ou seja, uma possível intervenção começaria nesses
setores censitários, mesmo na área não indicada no índice de médias, mas que tem valor
médio no índice da ACP. Em relação à ACP, ela priorizou as áreas com esgoto à céu
aberto e as áreas de baixa renda que, dependendo do parâmetro, pode ajudar a estabelecer
um critério para intervenção, considerando esses 2 indicadores como prioritários.
Em suma, os locais da classe alta do IISEF estão associados ao acúmulo de lixo
nas ruas, ao não tratamento de esgoto, ao não-abastecimento de água via geral de
distribuição e às moradias de baixa renda, que, segundo a literatura, são fatores que podem
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contribuir para a ocorrência de escorregamentos e inundações, principalmente em
ocupações de áreas de maior suscetibilidade; e que também podem interferir na via férrea
(Figura 22). Ou seja, além dos passageiros da CPTM estarem expostos a transtornos
durante a viagem, como atrasos e até paralisação do trem (que também podem ser
causados por um escorregamento que afeta a linha de eletricidade da ferrovia), eles podem
ter que se arriscar ao enfrentar uma inundação insalubre, por causa do lixo e esgoto aberto,
sendo capaz de até adquirirem doenças, como leptospirose.
Todos os métodos utilizados são válidos e proporcionaram resultados de IISEF
semelhantes, mas caso seja necessário escolher apenas um deles, recomenda-se, por
precaução, escolher o método que apresentou o pior cenário; assim não haverá o risco de
uma área com alta interferência socioeconômica ser considerada como uma área de baixa
interferência. O método que apresentou o pior cenário é o IISEF calculado com os
outliers, pois ele apresenta uma maior proporção de área de classes altas de interferência
externa, uma maior concentração de escorregamentos na classe alta do índice, e também
uma maior sobreposição da classe alta do índice de interferência com áreas de alta e muito
alta vulnerabilidade social. Os três métodos do IISEF também foram inseridos no GEE e
apresentaram visualização semelhante ao do software de SIG (Figura 21).
Figura 21 - Exemplo do IISEF, método dos outliers, no GEE.

Fonte: elaboração própria, 2021.
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Figura 22 - Comparação do IISEF para cada método.

Fonte: elaboração própria, 2021.
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4.15

Índice de Vulnerabilidade Social à Ocorrência de Desastres Naturais

(IVSDN)
4.15.1 Média Aritmética Simples
O Índice de Vulnerabilidade Social à Ocorrência de Desastres Naturais calculado
através do método da média aritmética simples mostra que a maior parte da área de estudo
(43%) é constituída pelas classes de média vulnerabilidade social, seguido pelas classes
de alta vulnerabilidade (40%) e de baixa vulnerabilidade (17%). Em relação aos pontos
de inundações, 74% sobrepõem a classe média do IVSDN, 16% correspondem a classe
baixa e 10%, a classe alta. Quanto aos eventos de escorregamentos, 46% ocorrem na
classe alta do índice de vulnerabilidade social, 40% intersectam a classe média do IVSDN
e 14% coincidem com a classe baixa.
Identificou-se também que a classe alta do IVSDN coincide com todos os
aglomerados urbanos subnormais da área de estudo. Os setores censitários com um alto
IVSDN apontam os locais que possuem maior relação com a ocorrência de
escorregamentos e inundações na área de estudo; nota-se que o trecho ferroviário entre as
estações Franco da Rocha e Francisco Morato sobrepõe com muitas classes de alta
vulnerabilidade social, o que sentido é coerente já que esse trecho é frequentemente
destacado na mídia pelos transtornos causados aos passageiros da CPTM devido à
ocorrência de escorregamentos e inundações (Figura 25).

4.15.2 Outliers
Para identificar os outliers, primeiro observou-se os boxplots de cada índice
(Figura 23). No Indicador de Idosos, os outliers são os setores censitários com os valores
de índices entre 0,4 e 1; o Indicador mostra que os outliers são os setores com valor igual
a 1; no Indicador de Sem Moradia Própria, os outliers referem-se aos setores censitários
com valor de índice a partir de 0,5 a 1; o Indicador de Analfabetismo mostra que a grande
maioria dos setores possuem moradores alfabetizados, ou seja, os outliers indicam os
lugares onde não há pessoas alfabetizadas; e o Indicador de Baixa Renda não possui
outliers, portanto ele não foi incluído neste método.
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Figura 23 - Boxplots dos indicadores que compõem o IVSDN.

Elaborado por: Michelle Trintinalia, 2020.

O Índice de Vulnerabilidade Social calculado através do método de outliers
mostra que a maioria da área de estudo (80%) é composta pelas classes de baixa
vulnerabilidade social, seguido pelas classes de alta vulnerabilidade (11%) e de média
vulnerabilidade (9%). Em relação aos pontos de inundações, 53% sobrepõem a classe
baixa do IVSDN, 42% correspondem à classe média e 5%, a classe alta de interferência.
Quanto aos eventos de escorregamentos, 85% ocorrem na classe baixa do índice de
vulnerabilidade, 12% intersectam a classe média do IVSDN e 3% coincidem com a classe
alta.
Identificou-se também que 30% dos aglomerados urbanos subnormais da área de
estudo coincidem com a classe alta do IVSDN. Os setores censitários com maior IVSDN
indicam os lugares que têm uma população mais vulnerável a escorregamentos e
inundações na área de estudo; percebe-se que os setores de alto IVSDN estão próximos
da Estação Caieiras e da Estação Francisco Morato (Figura 25).
4.15.3 Análise de Componente Principal de Objetos Espaciais
O percentual das variâncias nos mostrou que a primeira componente principal CP1 explica 65% da variabilidade dos dados, seguida pela segunda componente principal
– CP2 (15%), pela terceira componente principal – CP3 (11%), pela quarta componente
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– CP4 (6%) e pela quinta componente – CP5 (3%). A matriz de correlação dos dados nos
permitiu observar que as variáveis que têm maior relação entre si são: Indicador de
Crianças com Indicador de Baixa Renda (0,92), Indicador de Crianças e Indicador de
Residentes Sem Moradia Própria (0,55), e Indicador de Baixa Renda e Indicador de
Residentes Sem Moradia Própria (0,51).
O Quadro 5 mostra os resultados das cinco componentes principais. Dentre todas
as componentes, a CP3 foi escolhida para a elaboração do IVSDN, pois os seus resultados
são mais interessantes para este estudo do que as outras componentes. A CP3 indica que
os setores censitários que apresentam um maior número de analfabetos, também têm uma
maior concentração de domicílios não-próprios; o que faz sentido já que os analfabetos
têm menos chances de conseguirem empregos melhores, portanto recebem salários
menores, o que dificulta a aquisição de uma casa própria.
Quadro 5 - Matriz das componentes principais das variáveis do IVSDN.

Elaborado por: Michelle Trintinalia, 2020.

O Índice de Vulnerabilidade calculado através do método da ACP mostra que a
maior parte da área de estudo (67%) é constituída pelas classes de média vulnerabilidade
social, seguido pelas classes de alta vulnerabilidade (19%) e de baixa interferência (14%).
Em relação aos pontos de inundações, 78% sobrepõem a classe média do IVS, enquanto
11% correspondem à classe alta e 11%, à classe baixa. Quanto aos eventos de
escorregamentos, 77% ocorrem na classe média do índice de vulnerabilidade, 19%
intersectam a classe baixa do IVSDN e 4% coincidem com a classe alta.
Identificou-se também que todos aglomerados urbanos subnormais da área de
estudo coincidem com a classe alta do IVSDN; isso pode estar relacionado a maior
concentração de analfabetismo, de domicílios não-próprios e de baixa renda nesses locais.
Os setores censitários com um alto IVSDN apontam os locais que possuem maior
vulnerabilidade aos eventos de escorregamentos e inundações na área de estudo; nota-se

114

que o trecho ferroviário entre as estações Francisco Morato e Baltazar Fidélis possui uma
maior concentração de setores com vulnerabilidade social alta no entorno (Figura 25).
4.15.4 Comparação entre os métodos
O IVSDN calculado pela média aritmética simples possui a maior área da classe
de alta de vulnerabilidade social; a maior concentração de inundações ocorre na classe
média do IVSDN do método da ACP e a maior proporção de escorregamentos está
presente na classe baixa do IVSDN calculado pelos outliers. É importante lembrar que
esta pesquisa não obteve até o momento os dados de ocorrências do município de Franco
da Rocha; portanto, esse resultado é uma visão parcial da distribuição dos eventos de
escorregamentos e de inundações na área de estudo, mas é possível se ter uma noção de
proporção de escorregamentos e inundações em cada classe do IVSDN.
A classe alta do IVSDN calculado pela média aritmética e pela componente
principal coincidem com todos os setores censitários que possuem o IPVS (do SEADE)
muito alto (aglomerados urbanos). O IVSDN dos métodos da média e da ACP apresentam
uma maior concentração de setores censitários com alto IVSDN entre as estações Baltazar
Fidélis e Francisco Morato, enquanto o IVSDN calculado pelos outliers mostram uma
maior concentração de setores com baixo IVSDN por quase toda a linha férrea. O IVSDN
dos outliers está diferente dos outros métodos provavelmente porque há poucos outliers,
sendo que todos os dados não-outliers foram considerados como baixa vulnerabilidade;
além disso, esse método não considerou o Indicador de Baixa Renda, pois este não
apresentou outliers.
A ACP por sua vez, priorizou as áreas com crianças e as áreas de baixa renda que
dependendo do parâmetro, pode ajudar a estabelecer um critério para intervenção,
considerando esses 2 indicadores como prioritários.
Todos os métodos utilizados são válidos, mas somente os métodos de média
aritmética e ACP proporcionaram resultados de IVSDN semelhantes. Caso seja
necessário escolher apenas um deles, recomenda-se, por precaução, escolher o método
que apresentou o pior cenário; assim não haverá o risco de uma área com alta
vulnerabilidade social ser considerada como uma área de baixa vulnerabilidade. O
método que apresentou o pior cenário é o IVSDN calculado pelo método da média
aritmética simples, pois ele apresenta uma maior proporção de área de classes alta de
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vulnerabilidade social e uma grande sobreposição da classe alta do IVSDN com
aglomerados subnormais (Figura 25).
Em suma, os locais da classe alta do IVSDN estão associados à maior
concentração de idosos, de crianças, de analfabetos, de moradias não-próprias e de
domicílios de baixa renda, que, segundo a literatura, são grupos mais vulneráveis à
ocorrência de escorregamentos e inundações, pois possuem maior dificuldade de
evacuação e acessibilidade a informações durante um evento de desastre e maior
dificuldade de recuperação financeira no pós-desastre. O mapeamento desses dados
revela padrões geográficos de população potencialmente vulneráveis aos desastres e
podem ser usados na mitigação, preparação, resposta e recuperação (MORROW, 1999).
Os três métodos do IVSDN também foram inseridos no GEE e apresentaram visualização
semelhante ao do software de SIG (Figura 24).
Figura 24 - Exemplo do IVSDN, método da média aritmética, no GEE.

Fonte: elaboração própria, 2021.
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Figura 25 - Comparação do IVSDN para cada método.

Fonte: elaboração própria, 2021.
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4.16

Inserção e visualização dos dados de um ambiente SIG para um ambiente Big

Data
4.16.1 GeoMesa: visualização dos dados e dificuldades encontradas
Em relação às dificuldades encontradas na passagem dos dados de um ambiente
SIG para um ambiente Big Data, no GeoMesa, há a passagem de um dado no formato
shapefile, onde as colunas não podem ter o nome “ID” na tabela de atributos, sendo assim,
as colunas IDs dos shapefiles tiveram que ser renomeadas; no .csv deve-se configurar um
conversor e uma nova tabela de atributos de acordo com o GeoMesa antes de subi-lo no
GeoServer; e para os arquivos WMS e GeoTiff é necessário um maior conhecimento em
programação para se fazer a inserção dos dados. Outro problema encontrado relaciona-se
com o ambiente cluster, que é um equipamento caro para se adquirir, não é tão fácil de
encontrar e necessita de conhecimento técnico para usá-lo. Portanto, a inserção dos dados
do GeoMesa foi realizada em single node, apresentando uma menor capacidade de
armazenamento e processamento de dados comparado a um cluster (CORREIA et al.
2020).
Todos os dados nos formatos .shp e .csv foram visualizados no Geoserver (Figura
26 a seguir). O GeoMesa apresentou uma grande capacidade de armazenamento dos
dados (foi possível subir para o Geoserver dados representados em todo território
brasileiro) e com uma ótima velocidade de processamento. 110 layers (67% dos dados
totais) foram transferidos para esse tipo de ambiente Big Data geoespacial. Não se
percebeu nenhuma modificação nos dados espaciais depois da passagem para o GeoMesa
(como distorções, perda de georreferenciamento, problemas no sistema de projeção etc).
Figura 26 - Visualização de parte dos dados em SIG no GeoMesa/GeoServer.

Elaborado por: Lucas Sandre, 2020.
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4.16.2 GEE: visualização dos dados e dificuldades encontradas
No GEE, para obter a visualização dos dados inseridos, é necessário utilizar a
função Map.addLayer através do comando “Map.addLayer (nome da variável,
{parâmetros de visualização}, ‘nome do layer’)” (GEE, 2020). Em relação às
dificuldades encontradas no GEE, por enquanto não foi possível fazer a inserção de um
WMS na plataforma; quanto as informações tipo .csv, foi possível transferir o dado,
porém é um processo extremamente trabalhoso fazer com que o GEE reconheça a
geometria da feição (ponto, linha e polígono) e a posição geográfica do dado (latitude e
longitude); portanto, é mais rápido e simples converter o .csv em .shp para subi-lo na
ferramenta. Outro problema encontrado refere-se a impressão do console do editor de
código limitada a 5.000 elementos, ou seja, os dados que apresentavam mais de 5.000
layers (por exemplo, eixos de logradouro da RMSP) não foram representados em sua
totalidade; nesses casos, foi necessário filtrar apenas aqueles elementos que intersectavam
na área de estudo (CORREIA et al. 2020).
Somente foi possível realizar a passagem dos dados .shp e .tif para o GEE,
representando 76% dos dados totais (125 camadas) (Figura 27 a seguir). Vale ressaltar
que dados como imagens Landsat, Sentinel e os dados de cobertura do solo do Mapbiomas
não foram exatamente importados; estes foram carregados diretamente do GEE, pois se
encontram disponíveis na plataforma e o GEE permite um upload de Geotiff até 10 GB.
Assim como o GeoMesa, não se notou nenhuma alteração nos dados espaciais após a
passagem para o GEE.
Figura 27 - Visualização de alguns dados em SIG no GEE.

Fonte: elaboração própria, 2020.
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Estes resultados foram apresentados no relatório “Do SIG ao Big Data:
Estruturação dos Dados Espaciais do Entorno das Estações Ferroviárias Caieiras e
Francisco Morato, SP” no 34° ANPET e publicado nos anais do evento em 14 de
dezembro de 2020 (Anexo H).

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Nesta Dissertação percebeu-se que a Linha 7 – Rubi da CPTM está em sua maior
parte sobre zonas de baixa suscetibilidade à escorregamentos, mas com áreas de alta
suscetibilidade no seu entorno, enquanto a maioria da via férrea está sobre áreas de alta
suscetibilidade a inundações, o que explica a ocorrência destes tipos de desastres naturais
na região, que frequentemente afetam a ferrovia. Esta pesquisa também identificou que a
todos os escorregamentos da área de estudo ocorreram em área urbana e de pastagem, que
pode estar relacionado à um planejamento inadequado de uso e ocupação do solo. Notouse também que todas as inundações ocorreram em área urbana e de pastagem, o que pode
estar associado à impermeabilização dos solos.
Este trabalho criou dois índices: um Índice de Interferência Social Externa à
Ferrovia (IISEF), para avaliar quais fatores socioeconômicos podem contribuir para a
ocorrência de desastres naturais no entorno da via férrea, e um Índice de Vulnerabilidade
Social à Ocorrência de Desastres Naturais (IVSDN), para se obter um perfil da população
mais afetada pelos eventos de escorregamentos e inundações. Os índices foram calculados
e comparados a partir de três métodos: média aritmética simples, outliers e análise de
componente principal (ACP).
O método outliers proporcionou um melhor resultado do IISEF, mostrando as
regiões com maior interferência externa à escorregamentos e inundações ao redor da
Linha 7 da CPTM, que indicam lixo acumulado nos logradouros, presença de esgoto à
céu aberto, abastecimento de água sem ser da rede de distribuição geral e domicílios de
baixa renda. Esses fatores, que associados a ocupação de áreas de risco, urbanização
acelerada e a chuvas intensas, podem colaborar para a ocorrência de escorregamentos e
inundações.
Em contrapartida, o método da média aritmética gerou um melhor resultado do
IVSDN, indicando os locais com maior concentração de cidadãos mais vulneráveis aos
eventos de desastres naturais no entorno da Linha Rubi, como idosos, crianças,

120

analfabetos, pessoas sem moradia própria e domicílios de baixa renda. Essas variáveis
estão relacionadas com a dificuldade desses grupos evacuarem, de ter acesso à informação
durante um evento de desastre e de se recuperarem financeiramente em um pós-desastre.
Em suma, a população que já é carente de recursos financeiros, de saneamento
básico, é ainda mais afetada a cada evento que interrompe a linha férrea. Os passageiros
da CPTM ficam sem transporte, terão que andar pela via férrea, se expondo mais ainda a
escorregamentos, a inundações insalubres etc. O IISEF e o IVSDN podem auxiliar os
órgãos municipais e estaduais (como a Defesa Civil e o IPT) preocupados com todas as
fases do ciclo de desastre natural.
Os índices foram elaborados em ambiente SIG e depois inseridos em ambiente
Big Data Geoespacial. Uma desvantagem desses índices é que se utilizou os dados do
Censo 2010 do IBGE, que, apesar de ser a informação mais recente desse tipo, já faz mais
de 10 anos que foram elaborados. Portanto, esses índices podem não condizer com a
realidade atual, porém eles nos permitem obter uma estimativa da situação
socioeconômica da região. Outro fator negativo era a indisponibilidade de informações
na escala dos setores censitários, como o número de moradores que vivem em unidades
residenciais superlotadas, o número de pessoas vulneráveis que precisam de assistência
social e de assistência previdenciária, número de residentes que possuem algum tipo de
deficiência física, portanto teriam uma maior vulnerabilidade aos eventos de desastres
etc. Houve a indisponibilidade de alguns dados utilizados, nem todos eram públicos,
como as ocorrências de escorregamentos e de inundações da Defesa Civil Municipal de
Caieiras e de Franco da Rocha e da CPTM.
Esta Dissertação demonstrou como uma abordagem mais holística da avaliação
da vulnerabilidade social, que utiliza dados socioeconômicos e espaciais, e pode apontar
quais comunidades são mais vulneráveis aos eventos de desastres naturais. Conhecendo
a localização dos lugares com maior interferência externa e das comunidades socialmente
vulneráveis, os gestores podem direcionar e apoiar de modo mais eficaz os esforços
comunitários para mitigar e se preparar para as ocorrências de escorregamentos e
inundações. As fatalidades e os impactos na comunidade da área de estudo podem ser
reduzidos se as autoridades se prepararem para a evacuação daqueles que estão em risco
iminente.
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A maioria das análises foram feitas em ambiente SIG, mas o propósito era a
implementação de um ambiente Big Data estruturado que esbarrou em problemas como
uso do software livre, que requer várias configurações específicas, como um cluster, que
na maioria das vezes é pago e não é barato, e como conhecimento técnico nessa área;
ainda é difícil encontrar profissionais com esse conhecimento e, por enquanto, é uma área
bem complexa para programadores iniciantes, além de demandar tempo para se estruturar
um banco de dados nesse tipo de ambiente. Até o momento, apesar da dedicação e da
qualificação da equipe técnica, o IPT ainda não conseguiu realizar a estruturação de dados
em Big Data a tempo da defesa desta Dissertação. Esta pesquisa enfrentou dificuldades
na compatibilidade entre os dados: dados de diversos formatos, de diferentes anos, de
escalas distintas, de diferentes sistemas de referência, de legendas distintas e problemas
de qualidade na tabela de atributos dos dados.
Uma forma de contornar esse problema era inserir os dados analisados no SIG
para as ferramentas de Big Data Geoespacial: GEE e GeoMesa. O GeoMesa apresentou
uma maior capacidade para comportar uma maior quantidade de dados, mas o GEE
aceitou uma maior quantidade de formatos diferentes de dados. Porém, no GeoMesa o
processamento de dados dessa pesquisa poderia ter sido mais eficiente e rápido se
tivéssemos tido acesso a um cluster.
Esta pesquisa ressalta que utilizou, em sua maioria, softwares gratuitos (QGIS, R
Studio, GEE e GeoMesa) para mostrar que qualquer pessoa (independentemente de sua
situação financeira), as secretarias, prefeituras e outras de instituições, podem realizar
esse tipo de análise. Sugere-se buscar por outras ferramentas de Big Data e aproveitar
mais as vantagens que o Big Data pode proporcionar ao estudo, procurando dar
preferência a softwares gratuitos e livres.
Além disso, esta pesquisa constatou que faltam referências sobre o assunto,
principalmente no Brasil. Novos estudos sobre esse tema seriam de grande utilidade para
a mobilidade urbana, pois principalmente na Região Metropolitana de São Paulo há
ocorrências de escorregamentos e inundações nas ferrovias, que interrompem a circulação
dos trens.
Recomenda-se o desenvolvimento de novas pesquisas em outros municípios
(principalmente entorno de feições lineares, como ferrovias, rodovias, hidrovias, linhas
de transmissão de energia etc.), em outros anos, utilizando dados de relevo, modelos
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hidrológicos, usando outras variáveis para calcular os índices, elaborando outros métodos
e outras ferramentas de Big Data podem ser utilizadas. Após a finalização deste estudo,
pretende-se inserir os resultados dessa pesquisa na Infraestrutura de Dados Espaciais
Ambientais do Estado de São Paulo (DataGeo) ou no Repositório de dados científicos da
USP.
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ANEXOS

Anexo A – Notícias sobre eventos de desastres naturais que afetaram a Linha 7 – Rubi da CPTM.

Anexo B – Primeira seleção (Identificação). Elaborado por: Thaís Correia, 2019.
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Anexo B – Primeira seleção (Identificação). Elaborado por: Thaís Correia, 2019.
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Anexo C – Segunda seleção (Triagem). Elaborado por: Thaís Correia, 2019.
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Anexo D – Terceira seleção (Elegebilidade). Elaborado por: Thaís Correia, 2019.
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Anexo E – Artigo “Big Data for natural disasters in an urban railroad neighborhood: A Systematic
Review”, publicado em 01 de abril de 2020, na revista Smart Cities, edição especial Geographic
Knowledge Discovery and Big Data Analytics in Smart Cities.
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Anexo F – Artigo “A Systematic Review: Big Data Analytics and Landslides”, submetido no XII
Simpósio Internacional de Deslizamentos, em Cartagena, Colômbia; aceito em 07 de julho de 2020.
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Abstract
The landslides are among the natural disasters that most affect the population in Brazil and
around the world, that they’re responsible for human, economic, social and environmental losses.
High-resolution aerial and satellite imagery, that contribute to identify this type of event, are
valuable sources of information, even if they are not the only ones. Machine learning (ML)
techniques are often required to identify relevant patterns, as high performance computing and
data visualization are widely applied successfully to natural disaster-related data, specifically
for landslides. The greater the volume of data and its processing as machine learning occurs, the
better the accuracy of the results obtained. Among other reasons, Big Data (BD) has stood out
for its ability to integrate and generate a large volume of data from different sources and in
different formats. The use of BD concepts and techniques has become ordinary in several areas
of knowledge, in particular for the storage and analysis of data related to natural accidents and,
thus, helping to improve decision making as well as prevention.of disasters, for example. With the
emergence of the BD came the challenge of aligning decision making processes so that there is
no shortage of information or useless data for decision makers. In the case of Brazil and
considering, especially, applications to landslide data, there is a lack of articles dealing with the
subject. The aim of this study is to investigate the main features used on machine learning
techniques, to map the literature and point out new routes and opportunities in the field. In the
systematic review, the eligibility criteria adopted are studies published in the last 5 years (from
January 2015 to February 2020), in English, at national and international levels, including
publications in scientific events and relevant journals, through databases such as Scopus and
Web of Science. The search was performed in a structured form with the terms "big data*",
"machine learn*","landslid*","forecast*" and "predict*" and the like through the boolean
operator “AND” or “OR” in order to restrict the theme to the aspects to be discussed.
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Anexo H – Relatório “Do SIG ao Big Data: Estruturação dos Dados Espaciais do Entorno das
Estações Ferroviárias Caieiras e Francisco Morato, SP” apresentado no 34° ANPET e publicado nos anais
do evento em 14 de dezembro de 2020.

