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Objetivo 

   Destacar a importância do uso dos métodos 

geofísicos para auxiliar a caracterização e 

monitoramento de áreas de riscos. 

Os Desastres constituem um tema cada vez mais presente no 
cotidiano das pessoas, independentemente destas residirem ou 
não em áreas de risco. Ainda que em um primeiro momento o 
termo nos leve a associá-lo com terremotos, tsunamis, erupções 
vulcânicas, ciclones e furacões, os Desastres contemplam, 
também, processos e fenômenos mais localizados tais como 
deslizamentos, inundações, subsidências e erosão, que podem 
ocorrer naturalmente ou induzidos pelo homem. (Livro: Desastres 
Naturais – conhecer para prevenir) 



Desastres naturais 

Para entender: 

Evento natural  ≠ Perigo natural 

Desastres, RESULTADO do impacto de um 
Fenômeno extremo ou intenso sobre um sistema 

social, e que causa sérios danos e prejuízos que excedam 
a capacidade dos afetados em conviver com o impacto. 

Imprescindível presença do homem 







Desastres naturais: classificação 

Natureza 



Desastres naturais: classificação 

Intensidade 

Desastres de nível IV: desastres não são superáveis e suportáveis 
pelas comunidades, o restabelecimento da situação de normalidade 
depende da mobilização e da ação coordenada dos três níveis do 
Sistema Nacional de Defesa Civil — SINDEC e, em alguns casos, de 
ajuda internacional. 

Desastres de nível III: os danos causados são importantes e os 
prejuízos vultosos; a situação de normalidade pode ser restabelecida, 
mas com aporte de recursos estaduais e federais. 

Desastres de nível II: os danos causados são de alguma importância 
e os prejuízos, embora não sejam vultosos, são significativos. 

Desastres de nível I: prejuízos pouco vultosos, são mais facilmente 
suportáveis e superáveis pelas comunidades afetadas. 



Desastres naturais: classificação 

Evolução 

Desastres súbitos ou de evolução aguda 

Terremotos e inundações 

Desastres graduais ou de evolução crônica 

Estiagem 

Desastres por somação de eventos parciais 

Acidentes de trânsito 



Critérios do EM-DAT para considerar como desastre 

 
10 ou mais mortos 

 
100 ou mais pessoas afetadas 

 
Declaração de situação de emergência 

 
Necessidade de ajuda internacional 

O número de desastres ocorridos no Brasil é bem mais 
elevado do que os contabilizados no banco EM-DAT. 



Desastres naturais no Brasil 
 

 
No Brasil, os principais fenômenos relacionados a desastres 
naturais são derivados da dinâmica externa da Terra, tais 
como, inundações e enchentes, escorregamentos de solos 
e/ou rochas e tempestades.  
 
 
Estes fenômenos ocorrem normalmente associados a eventos 
pluviométricos intensos e prolongados, nos períodos chuvosos que 
correspondem ao verão na região sul e sudeste e ao inverno na 
região nordeste. 



Desastres naturais no Brasil 
 
 
 
De acordo com EM-DAT, o Brasil encontra-se entre os países do 
mundo mais atingidos por inundações e enchentes, tendo 
registrado 94 desastres cadastrados (segundo os critérios já 
comentados) no período de 1960 a 2008, com 5.720 mortes e mais 
de 15 milhões de pessoas afetadas (desabrigados/desalojados).  
 
 
Considerando somente os desastres hidrológicos que englobam 
inundações, enchentes e movimentos de massa, em 2008 o Brasil 
esteve em 10º lugar entre os países do mundo em número de 
vítimas de desastres naturais, com 1,8 milhões de pessoas afetadas 
(OFDA/CRED, 2009). 







Como o risco deve ser entendido? 



•As grandes cidades têm se tornado palco de vários tipos de risco. 
 
•Terremotos: colapso do sistema de abastecimento de água, 
rompimento de canos de refinarias de petróleo, ou provocar incêndios 
generalizados; 
 
•Inundações: rompimento de diques ou reservatórios; proliferação de 
doenças. 
 
•Escorregamentos: impedimento do tráfego de estradas e ferrovias, 
isolando comunidades inteiras. 
 
•Os moradores da Cidade do México têm mais receio da morte com 
explosões de gás, do que propriamente com os terremotos. 
A população ao morar nas cidades perde a consciência sobre os 
perigos? 



 Identificar áreas de risco e proibir a ocupação 
 

 Edificações e infra-estrutura preparadas para os perigos 
 

Preparar a população: cultura de prevenção de riscos 
 

 Desenvolver sistemas de alerta 

Como reduzir? 



Métodos geofísicos 



GPR 

Propagação de ondas eletromagnéticas 

Contrastes – propriedades físicas  

Reflexão do sinal EM 

Sinal amplificado, digitalizado e gravado 

Processamento dos dados 



GPR 



 Altas frequências – maior resolução vertical e menor profundidade de 
investigação. 

 

 Baixas frequências – menor  resolução vertical e maior profundidade de 
investigação. 

Freqüência Central 

(MHz) 

Profundidade Máxima de 

Penetração (m) 

500 1 

300 1.5 

200 2.5 

100 4.5 

Velocidade de Propagação  

Permissividade dielétrica do meio  

Constante de Atenuação   

Condutividade  elétrica do meio 

Coeficiente de reflexão  

Permissividade dielétrica, condutividade elétrica 
e permeabilidade magnética 



Eletrorresistividade 



Eletrorresistividade 



Eletrorresistividade 



Estudos Geofísicos 

















Os imageamentos elétricos 2D identificaram as camadas geoelétricas 
e sua distribuição lateral. Os materiais variam de cobertura argilosa 
saturada ou não até a rocha consolidada. Blocos e matacoes 

As seções de resistividade mostraram que os valores de resistividade 
entre 34 e 450 ohm.m são interpretados como sendo relativo ao 
material natural predominantemente argilo-arenoso. Já os valores 
entre 450 e de 900 ohm.m são interpretados como material rochoso 
alterado/fraturado. 

Para a rocha sã a resistividade ficou acima dos 900 ohm.m. 
Também podemos inferir que o substrato tem forma ondulada. Esta 
forma ondulada gera planos preferenciais para movimentos de 
massa, principalmente no contato solo-rocha. 

A técnica da Sondagem Elétrica Vertical – SEV define a espessura dos 
materiais de cobertura, a zona saturada e a posição da rocha 
consolidada. 



Estudos Geofísicos 

 
 Tese de doutorado - Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo (2008) 



 
Uma das ferramentas utilizadas: Avaliação do método GPR 
para a determinação do perfil de umidade em solos residuais 
tropicais não saturados;  















 
Uma das ferramentas utilizadas: Avaliação do método GPR 
para a determinação do perfil de umidade em solos residuais 
tropicais não saturados;  

 
No presente estudo empregou-se antenas não blindadas, 
biestáticas (transmissora e receptora), de freqüências centrais 
de 50, 100 e 200 MHz.  





A partir das identificações dos tempos de percurso das ondas 
direta e refletida no radargrama CMP, buscou-se determinar 
as velocidades de propagação da onda eletromagnética nos 
diversos estratos geológicos ocorrentes nas áreas de estudo. 
  
 
 
Considerando o mesmo material geológico, as velocidades 
mais baixas indicam um aumento na quantidade de água, ou 
seja, acréscimo no teor de umidade do solo; velocidades 
mais altas implicam num teor de umidade mais baixo.  







Estudos Geofísicos 



Os problemas de colapso e subsidência em áreas cársticas podem 
ocorrer sob condições naturais no processo de evolução 
morfológica, como podem ser acelerados por atividades antrópicas, 
ou seja, induzidos. Os colapsos de solo e rocha e as subsidências 
são decorrentes do estágio de evolução do modelado cárstico, e do 
grau de dissolução da rocha, ligados à evolução de cavidades no 
subsolo, que podem trazer riscos e prejuízos econômicos e até 
mesmo perdas de vidas humanas, quando estas áreas são 
ocupadas. 

A aplicação dos métodos geofísicos na interpretação geológico-
geotécnica de terrenos cársticos apresenta recentemente uma 
crescente importância, pois permite identificar e dimensionar 
feições de dissolução como vazios ou cavidades preenchidas ou não 
por água ou sedimento. 



O presente trabalho foi desenvolvido pelo Grupo Geoeste, em 
solicitação da Arena Incorporadora e Construtora Ltda. Foi aplicada 
a técnica de Caminhamento Elétrico (CE) na área de interesse da 
Arena, para construção de um residencial em Nobres – MT, cuja 
área territorial situa-se sobre terrenos cársticos. O estudo geofísico 
foi aplicado com intuito de conhecer as condições geotécnicas do 
terreno, através da caracterização qualitativa das estruturas 
(falhas, vazios ou cavidades cársticas).  

Os perfis de caminhamento elétrico apresentam 700 metros de 
comprimento com separação de 15 metros entre os eletrodos de 
corrente e de potencial, em campo cada linha foi marcada com 
estacas de madeira no seu inicio e fim. A distância entre as 
linhas de caminhamento elétrico é de aproximadamente 60 m  



Geologicamente a área 
de estudo localiza-se ao 
SW do Cráton 
Amazônico, na zona 
externa da Faixa 
Paraguai, na região 
centro sul do Estado de 
Mato Grosso em uma 
área dominada por 
sedimentos 
proterozóicos.  











Estudos Geofísicos 









Estudos Geofísicos 

Brazilian Journal of Geophysics, Vol. 19(1), 2001 



O objetivo dos levantamentos foi o de delimitar a extensão da 
zona afetada por um colapso e desmoronamento do teto de um 
túnel em construção sob o Parque do Ibirapuera na capital paulista. 
São descritos e apresentados os resultados obtidos através do 
emprego dos métodos geofísicos geoelétricos e suas técnicas, em 
uma situação emergencial e de risco em uma área urbana na 
cidade de São Paulo. Também são comparadas as técnicas/arranjos 
de campo e a forma de apresentação e interpretação dos mesmos. 

Os métodos empregados foram a Eletrorresistividade, Polarização 
Induzida (IP) e Potencial Espontâneo (SP). Os trabalhos de campo 
e interpretação preliminar foram efetuados em apenas um fim de 
semana (sábado e domingo).  





 apresentaram uma boa definição da área do colapso, conforme é 
assinalado pelos valores de resistividade mais baixos, indicados 
pelo rebaixamento do relevo das perspectivas. 

Resultados: 

 uma área de aproximadamente 3 x 5m – foi afetada pelo colapso, 
apresentando valores de resistividade semelhantes aos do local 
comprovadamente atingido 

 nos mesmos locais anômalos indicados nas perspectivas de 
resistividade, a Polarização Induzida indicou que as porções do 
terreno afetadas pelo colapso apresentam valores de 
cargabilidade aparentes mais elevados. 

 O levantamento SP mostrou boa definição no sentido de mapear a 
porção do terreno afetada nos parâmetros porosidade/ 
permeabilidades. 



Muito obrigada! 


