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Administrar as organizações a partir  
do conhecimento da natureza e sua dinâmica

Por que é importante conhecer e entender 
a natureza e suas dinâmicas para o bem-estar 
e desenvolvimento sustentável da sociedade? 
Poderíamos acreditar que o conhecimento das 
variáveis e fenômenos da natureza é um tema 
reservado às instituições acadêmicas e de pes-
quisa. No entanto, cada vez resulta mais relevan-
te para as pessoas, organizações e comunida-
des em geral aproximar-se de maneira prática 
ao conhecimento dos recursos e das restrições 
da natureza como base sólida para alcançar um 
autêntico progresso econômico e social.

Os processos de urbanização transfor-
maram a natureza alcançando o meio ambien-
te do qual fazemos parte, integrado pelo meio 
natural com os desenvolvimentos humanos, 
tais como a infraestrutura de serviços públicos 
e comunicações, os sistemas de transporte, as 
construções residenciais, comerciais e indus-
triais. Tudo o que fazemos transforma o meio 
ambiente no qual vivemos e por isso o plane-
jamento baseado nas capacidades da natureza 
torna-se essencial para conquistar estilos de 
vida e modelos de produção que contribuam 
para o equilíbrio ecológico.

Os avanços no conhecimento da nature-
za através de técnicas de análise, sistemas de 
monitoramento e captura de dados, unidos ao 
desenvolvimento de tecnologias comprovadas 
de construção e sistemas de produção são ele-
mentos decisivos no planejamento e na tomada 
de decisões adaptadas aos recursos, condições 
e dinâmica da natureza, que permitem às or-
ganizações identificar oportunidades de medir 
seus impactos e reduzir a incerteza.

Para um projeto de desenvolvimento novo 
ou para a modificação de um projeto existente 
em uma área determinada é necessário ava-
liar, por um lado, os recursos naturais finitos 
existentes, tais como fontes hídricas, matérias 

primas, riqueza biológica, minerais, alimentos, 
capacidades do solo, beleza da paisagem, para 
conquistar uma gestão sustentável desses va-
liosos recursos com visão a longo prazo e, por 
outro lado, devem ser considerados os fenô-
menos e a dinâmica das variáveis naturais que 
podem ter influência no lugar. Dessa maneira, 
os potenciais e restrições da natureza devem 
servir como base do planejamento do desen-
volvimento, de tal forma que contribuam para 
o uso razoável dos recursos e para progressos 
técnicos que conduzam a modelos de cresci-
mento que partam da convicção de que tudo 
está interconectado no mundo natural.

Por isso, a Suramericana, através da Gestão 
de Tendências e Riscos, enfocou-se em tornar 
visíveis não apenas os avanços no conhecimento 
da natureza, mas também os desenvolvimentos 
da ciência e da técnica disponíveis que permitam 
que as pessoas, as organizações e os projetos 
de investimento se adaptem às oportunidades 
e riscos da natureza. Essa gestão compreende 
elementos decisivos para avaliar as atividades 
e os projetos, as obras de proteção necessárias, 
os sistemas de construção ou reabilitação e os 
mecanismos de aproveitamento responsável dos 
recursos naturais. Por isso, a SURA, convencida 
desses desafios, através desta publicação mostra 
uma imagem positiva das grandes oportunidades 
que a natureza oferece se decidirmos administrar 
seus recursos, fenômenos e variáveis de tal 
maneira que contribuam verdadeiramente para o 
bem-estar das pessoas hoje e também no futuro.

GONZALO ALBERTO PÉREZ ROJAS
Presidente da Suramericana S.A.
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Gestão de Tendências  
e Riscos da Natureza: 
fonte de recursos e oportunidades

A SURA, em seu modelo de Gestão de Tendências e Riscos, 
reconhece que a natureza, através da combinação de seus poten-
ciais (fontes de recursos) e restrições (fenômenos naturais), ofe-
rece capacidades que potencializam e, ao mesmo tempo, delimi-
tam o desenvolvimento e as atividades humanas. A sociedade e os 
desenvolvimentos da tecnologia geraram modificações positivas e 
negativas no meio ambiente e isso se deve ao fato de que as capa-
cidades do meio natural nem sempre foram entendidas e tratadas 
adequadamente. Por isso, o conhecimento dos recursos e fenô-
menos da natureza é essencial no direcionamento estratégico dos 
negócios, mediante a consideração do meio natural que abarque a 
Terra com todas as suas interações e variáveis em nível dos conti-
nentes, dos oceanos, da atmosfera e do espaço exterior. 

As interações entre as forças do meio ambiente, a sociedade 
e a tecnologia geraram transformações de caráter global e pro-
gressivo, mas com impactos muito marcados que se refletem nas 
megatendências de urbanização, variabilidade e mudança climá-
tica, escassez de recursos naturais, mudanças demográficas, hi-
perconectividade, globalização, poder e governo global.

A variabilidade e a mudança climática, a escassez de recur-
sos naturais e a urbanização são megatendências que provocam 
respostas da natureza a formas de exploração e uso indiscrimina-
do dos recursos, emissões de gases de efeito estufa e degradação 
ambiental que, ao mesmo tempo, geram necessidades de desen-
volvimento sustentável das cidades, considerando a distribuição 
da população, as capacidades do solo, a quantificação e gestão das 
variáveis e fenômenos da natureza.

Administrar as tendências e os riscos da natureza
Ao administrar as tendências e riscos da natureza, as orga-

nizações podem entender melhor os fenômenos e variáveis asso-
ciados, medir seus impactos, reduzir a incerteza, antecipar-se e 
criar valor.

Nas forças do meio ambiente estão imersos os fenômenos 
naturais e variáveis de origem geofísica (terremotos, deslizamen-
tos, tsunamis), hidrometeorológica (inundações, chuvas torren-
ciais, granizos, furacões, tornados, secas) e cósmica (tormentas 

solares, queda de meteoritos), assim como a flora, a 
fauna e, logicamente, o homem. Por isso, o conheci-
mento da natureza converte-se em uma fonte de opor-
tunidades e riscos para administrar os negócios, as 
comunidades e a sociedade em geral.

É claro que as forças da natureza e o meio am-
biente têm um papel fundamental nas tendências do 
consumidor e dos negócios, por isso estudar suas  
inter-relações torna-se essencial.

As tendências do consumidor giram em função 
do conhecimento do entorno e é aí onde a natureza 
converte-se em um fator-chave. Os consumidores 
estão mais informados e suas decisões de compra de 
produtos e serviços estão cada vez mais determina-
das por argumentos relacionados com os valores das 
organizações quanto às tecnologias e aos processos 
adotados, consciência ambiental, ética, cumprimento 
das normas, talento humano, compromisso social e 
gestão de riscos, os quais se refletem nos impactos 
associados aos bens ou serviços que consomem. 

Visualizar essas tendências do consumidor nas 
empresas, entendê-las e antecipar-se a elas median-
te às mudanças necessárias na gestão dos negócios 
constitui um exercício fundamental para a sustentabi-
lidade a longo prazo. É por isso que a SURA desen-
volveu mapas de tendências que permitem entender o 
entorno, as forças e os grandes movimentos em nível 
mundial, que têm incidência no comportamento dos 
consumidores e na forma de reinventar os negócios.

O modelo de Gestão de Tendências e Riscos da SURA reconhece na natureza uma fonte de 
inter-relações com as atividades produtivas, o talento humano e os resultados financeiros das 
empresas que, se forem administrados de maneira adequada e oportuna, podem converter-se 
em fonte de oportunidades de desenvolvimento, sustentabilidade e competitividade.

A natureza é um fator-chave  
na Gestão de Tendências e Riscos”.
Juana Llano, vice-presidenta  
de Seguros Suramericana S.A.
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dos consumidores para utilizar 
de maneira proativa os avanços 
no conhecimento das variáveis 
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de mitigação e adaptação 
orientadas à sustentabilidade.

Grandes mudanças 
nos âmbitos social, 
econômico, político, 
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que demoram anos para 
serem formadas. Forças 
globais de transformação 
progressiva e impactos 
em organizações, 
na sociedade 
e no meio ambiente.
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Variabilidade e 
mudança climática

Singulares

No mundo, apresentam-se 
alguns sinais relacionados 
às demandas legais pelo 
desempenho de edificações  
e obras de engenharia frente  
a eventos da natureza:
• Reconhecimento de prejuízos 

punitivos (casos exemplares 
para enviar mensagens  
à sociedade)

• Prejuízos morais  
por danos materiais

• Não aplicar o estado da arte

Avanços tecnológicos em 
informática, comunicações, 
engenharia e a indústria em geral 
para adaptação e mitigação 
• Sistemas de proteção sísmica 

(isoladores e dissipadores)
• Reabilitação de estruturas
• Proteções contra inundação
• Produção mais limpa
• Alternativas para reduzir a 

emissão de gases contaminantes
• Avanços em sistemas de 

monitoramento de variáveis  
e fenômenos da natureza 
(satélites, radares, estações  
nos continentes e oceanos)

• Analítica: avaliação de correlações 
entre variáveis naturais  
e indicadores financeiros  
dos negócios que permitem  
se antecipar

• Sistemas de alerta precoce  
frente a eventos da natureza

• Geração de energia renovável 
solar, eólica ou geotérmica

• Urbanização: cidades 
autossustentáveis, construções 
mais amigáveis com o meio 
ambiente

  Mapa de tendências 
aplicado a
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Avaliação de fenômenos e riscos da natureza 
Com a Gestão de Tendências e Riscos da natureza 

busca-se evidenciar os fatores que têm maior influência na 
estratégia e nas operações de uma organização, permitindo 
assim priorizar aqueles em que confluem elementos que 
têm maior relevância para o negócio.

A análise das forças da natureza é abordada a partir 
de dois pontos: os fenômenos da natureza e a variabilidade 
e mudança c limática, que estão diretamente relacionados 
entre si.

Fenômenos naturais 
associados à ocorrência 
de mudanças 
geomorfológicas  
e à dinâmica tectônica 
terrestre. Mudanças do clima a curto 

prazo (períodos menores 
que 30 anos). Representam 
o ciclo normal e os 
eventos extremos de 
variáveis climáticas como 
temperatura, precipitação 
e umidade relativa.  
As temporadas de furacões 
e o ENSO (fenômenos  
El Niño e La Niña) fazem 
parte desses tipos 
de fenômenos.

Mudanças contínuas 
do clima a longo prazo 
(períodos maiores que 30 
anos), as quais ocorrem 
por causas naturais e 
ações humanas. Incidem 
no comportamento 
natural da variabilidade 
climática.

Fenômenos naturais 
originados no espaço, 
os quais podem afetar 
nosso planeta direta ou 
indiretamente.

SISMOS

DESLIZAMENTOS

TSUNAMIS

ERUPÇÕES 
VULCÂNICAS

FURACÕES

TORNADOS

INUNDAÇÕES
SECAS

CHUVAS  
DE GRANIZO

CHUVAS  
TORRENCIAIS

METEORITOS

TORMENTAS 
SOLARES

Variabilidade 
climática

Mudança 
climática

GEOFÍSICOS CÓSMICOSHIDROMETEOROLÓGICOS

  METODOLOGIA PARA A GESTÃO DE TENDÊNCIAS, 
RISCOS E VARIÁVEIS DA NATUREZA

A análise é realizada mediante um processo de fases:
• estudo regional e priorização dos imóveis, instalações ou 

terrenos, evidenciando aqueles que têm maior exposição a 
fenômenos da natureza, variabilidade e mudança climática;

• quantificação de oportunidades e riscos em imóveis com 
maior prioridade, considerando as interações com a natu-
reza e sua relevância para o negócio;

• análise custo-benefício como base para a tomada de decisões 
sobre medidas de adaptação, mitigação e transferência de 
riscos em que se estimem maiores impactos nos resultados 

do negócio, em termos de segurança das pessoas, talento 
humano, comunidades, lucros, utilidades, ativos, relações 
com fornecedores, perda de clientes, entre outros;

• implementação de medidas orientadas à sustentabilidade e 
competitividade que se reflitam em continuidade dos negó-
cios, estabilização de ingressos, oportunidades de mercado, 
fortalecimento de relações a longo prazo com fornecedores, 
posicionamento da marca, melhores indicadores de risco 
de qualificadores internacionais e uma reputação positiva 
crescente frente aos consumidores. 

Identificação 
de tendências

Análise  
de inter-relação 

de riscos

Valorização 
quantitativa  

de riscos

Matriz impactada 
de perdas

Ajuste do apetite 
de riscos da 
organização Tratamento 

riscos

Criação de 
soluções de 
reabilitação/

proteção/
mitigação

Vulnerabilidade 
qualitativa  

e priorização  
de instalações

Priorização em função 
da exposição

Matriz impactada 
de exposição 

(interconexões)

Análise individual e 
priorização de imóveis

Financiamento

Financiamento 
do risco

CONHECIMENTO 
ENTORNO

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

CAPACIDADE  
EM GESTÃO  

DE TENDÊNCIAS  
E RISCOS

Identificação 
de riscos

Inter-relações da natureza  
com as tendências e riscos dos negócios

Quando se avaliam as oportunidades e riscos da nature-
za de maneira isolada, obtém-se uma visão muito curta para 
alcançar sua gestão adequada. O enfoque da SURA para ava-
liar as inter-relações da natureza com as tendências e riscos 
dos negócios abre o espectro de tal maneira que torna visíveis 
novas oportunidades para alcançar uma maior eficiência nos 
processos, uso sustentável dos recursos naturais, adoção de 

tecnologias com menor impacto ambiental, identificação de 
pontos críticos nas redes de abastecimento, análise de novas 
formas de administrar os negócios, otimização dos investi-
mentos e criação de valor aos clientes, à sociedade e ao meio 
ambiente.

A SURA procura gerar consciência tornando visíveis as 
tendências e os riscos aos quais as organizações estão ex-
postas a partir de uma aproximação holística e interconecta-
da com a natureza.

FENÔMENOS E VARIÁVEIS DA NATUREZA

Eventos e variáveis que, por suas características, têm a capacidade de afetar 
instalações, processos, redes de abastecimento e pessoas.
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A natureza é uma fonte de recursos que traz consigo potencialidades  
e restrições. Conhecer suas inter-relações constitui a chave para aproveitar 
de maneira sustentável as oportunidades oferecidas por ela.

Os ciclones tropicais 
são associados a 
outros fenômenos 
naturais, como chuvas 
torrenciais, tornados  
e marés ciclônicas.

A radiação solar constitui o motor de todo 
o sistema climático, que afeta os ventos 
globais e locais, processos convectivos 
que dão lugar às chuvas torrenciais, 
processos de interação oceano-atmosfera 
que originam os ciclones tropicais  
e fenômenos macroclimáticos como  
o ENSO (El Niño e La Niña).

Os tsunamis e as 
marés ciclônicas 
aumentam 
significativamente 
a altura das ondas 
no mar e causam 
inundações costeiras.

Os oceanos armazenam 
uma grande quantidade 
de energia proveniente 
da radiação solar,  
a qual tem um papel 
determinante  
no comportamento 
climático global.

Os movimentos em massa 
sobre correntes naturais 
podem obstruir o fluxo 
e desencadear fluxos de 
escombros e avalanches.

Os bosques e as plantas 
verdes absorvem 
dióxido de carbono 
e liberam oxigênio 
durante seu processo de 
fotossíntese. Além disso, 
sua contribuição para a 
evapotranspiração é de 
suma relevância no ciclo 
hidrológico.

A energia liberada pelos 
sismos pode propiciar 

outros fenômenos 
naturais, como tsunamis  

e movimentos em massa.

As chuvas torrenciais associadas 
a furacões, fenômenos como o 
ENSO ou processos convectivos 
podem causar inundações  
e movimentos em massa.

As erupções vulcânicas  
podem gerar sismos e lahars  
(fluxos de materiais vulcânicos).  
Além disso, a emissão de gases 
e cinzas vulcânicas pode reduzir 
a radiação solar incidente, o que 
afeta o comportamento climático.

As atividades realizadas 
pelo homem geram 
emissões de gases de 
efeito estufa, o qual incide 
sobre a qualidade do  
ar e o comportamento  
do clima a longo prazo.

  A natureza, fonte de oportunidades e riscos  
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Imagine que a sua casa se apoia suavemente sobre um 
lago congelado sem aderir a ele, quando acontece um grande 
sismo. Além de notar alguma vibração menor, como você saberia 
que ocorreu um sismo? A ausência de uma conexão com a Terra  
permitiria ao gelo deslizar-se horizontalmente sem afetar a 
casa. Nem você, nem a sua casa, nem sequer a xícara de café 
sobre a mesa experimentariam os movimentos horizontais do 
terreno. Com esse cenário idealizado, o mestre Mason Walters, 
engenheiro estrutural da empresa Forell/Elsesser, da Califór-
nia, explica o conceito de “isolamento sísmico”.

Está claro que a realidade do isolamento sísmico não é tão 
ideal se levarmos em consideração os limites legais da proprie-
dade que cada edificação ou estrutura pode ocupar, o que impli-
ca tanto restrições de quanto a estrutura isolada pode mover-se 
durante o evento sísmico de projeto quanto um mecanismo para 
que a estrutura recupere sua posição original depois do sismo.

O engenheiro Ivan Skinner foi o pioneiro do isolamento sís-
mico. Esse eminente engenheiro dizia: “queremos dar um suave 
passeio à estrutura”. Ele propôs a ideia do isolamento sísmico 
no final dos anos 70 e tudo o que era necessário para iniciar  
o projeto tornou-se realidade na década seguinte. O primeiro 
projeto de obra com isolamento sísmico foi o edifício William 
Clayton, em Wellington, na Nova Zelândia.

Como funciona
O isolamento sísmico consiste em substituir a conexão 

direta e rígida da estrutura com o terreno de apoio por um 

conjunto de apoios flexíveis em sentido horizontal, que 
permitem que o prédio se mantenha sem maior pertur-
bação, ainda que o terreno de apoio se mova violenta-
mente. Os apoios responsáveis por separar a estrutura 
do terreno são chamados “isoladores”, os quais são pro-
jetados para os requisitos de resistência, flexibilidade e 
dissipação de energia específicos de cada projeto. Dessa 
maneira, como explica o engenheiro Mario Lafontaine, 
da empresa chilena René Lago Engineers, em toda obra 
com solução de isolamento sísmico existe o chamado 
“plano de isolamento”, que se define como o limite entre 
o que está sobre os isoladores (estrutura protegida) e o 
que está abaixo dos isoladores (que se move juntamen-
te com o terreno). Esse plano de isolamento possibilita 
um deslocamento horizontal relativo entre a estrutura e 
o terreno – o que muda as condições de dinâmica hori-
zontal da estrutura em relação às condições que teria se 
fosse construída de maneira convencional – e permite:
• que a estrutura que esteja sobre os isoladores fique 

protegida de grandes deslocamentos relativos entre 
andares, que são a principal causa de danos nas estru-
turas convencionais;

• reduzir significativamente a força horizontal na base e 
o overturning moment na estrutura isolada, em rela-
ção à que experimentaria se fosse construída de ma-
neira convencional, o que se traduz em uma menor 
força horizontal de projeto base;

O isolamento sísmico é uma tecnologia comprovada que 
permite a uma estrutura “dançar” de maneira segura com a terra 
em vez de lutar contra ela. Isolar uma estrutura qualquer do 
movimento sísmico é a forma mais efetiva de proteger, além de 
seus conteúdos e funcionalidades, acima de tudo, a vida de seus 
ocupantes, o que minimiza as perdas associadas à suspensão  
de operações e aos eventos geradores de responsabilidade.

Isolamento sísmico: 
tecnologia de ouro  
para a resiliência sísmica

• redução das acelerações nos andares, que são a principal 
causa do dano aos conteúdos e aos elementos eletromecâ-
nicos que cumprem funções vitais em certas edificações. 

As estruturas isoladas precisam de alguns detalhes 
nas conexões de elementos estruturais e não estruturais, 
tais como:

• as tubulações e cabos devem ter uniões flexíveis entre a 
estrutura protegida e o que está abaixo dos isoladores, de 
tal maneira que acomodem com folga os deslocamentos 
no plano de isolamento durante um sismo;

• as entradas, conexões entre pontes, escadas e elevadores 
devem ter folgas para evitar que se choquem durante o 
evento sísmico.

Isolador na 
posição original

Posição original
 do edifício

Posição 
original 
do edifício

Praticamente não
há deslocamentos

relativos entre andares

Edifício antes do sismo

Aceleração do terreno
Excitação sísmica

Amplificação da aceleração 
na cobertura

Redução da aceleração
na cobertura

Edifício antes do sismo Comportamento do edifício durante um evento sísmico

Comportamento do edifício durante um evento sísmico

Deslocamentos relativos 
entre andares, 

os quais ocasionam danos

Fundação

Queda 
de objetos

Danos em
elementos 
estruturais 
e não estruturais

movimento do terreno

CASO 1: EDIFÍCIO CONVENCIONAL (COM BASE FIXA)

CASO 2: EDIFÍCIO COM ISOLAMENTO SÍSMICO
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isolamento sísmico

1,0 2,0 4,00,5 3,0

Imagem adaptada de “Seismic Isolation 
– The Gold Standard of Seismic Protection”, 
(Walters Mason, 2015)

Força lateral gerada 
no edifício convencional (caso 1)

Força lateral gerada no edifício 
com isolamento sísmico (caso 2)

Resposta edifício convencional

Resposta edifício com isolamento sísmico

Excitação sísmica
Aceleração do terreno

movimento do terreno

1 1

2

2

  Comparativo entre o comportamento sísmico de um edifício 
isolado e de um edifício convencional (fixo na base)

Período da estrutura T (s):  
propriedade da estrutura que 
depende de seus materiais e ca-
racterísticas geométricas e que 
está relacionada com sua forma 
de vibrar quando é submetida a 
um sismo.

Fator de carga lateral (%):  
é a porcentagem de carga hori-
zontal proveniente do sismo que 
chega à estrutura.
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Isoladores: elementos-chave 
O desenvolvimento dos tipos de isoladores que viabilizam 

essa tecnologia de ouro evoluiu drasticamente desde sua ideia 
inicial. Hoje compreende-se muito melhor suas propriedades 
mecânicas, sua aplicação prática e suas características de 
desempenho real. Além disso, os tamanhos, capacidades de 
deslocamento e dissipação de energia dos isoladores aumen-
taram consideravelmente.

Os requisitos básicos que os isoladores devem cum-
prir são:
• isolar a estrutura do terreno;
• suportar o peso da estrutura;
• amortecer a resposta sísmica da estrutura;
• recuperar a posição original da estrutura depois  

do sismo.

 Tipos de isoladores sísmicos

• Disco de teflon que se desliza sobre uma placa  
de aço inoxidável. Usa-se como apoio de 
elementos leves, por isso deve ser combinado 
com outros dispositivos. 

• Deve estar acompanhado de um mecanismo 
adicional que o permita voltar à posição inicial 
depois de um sismo.

 Deslizante plano

Material deslizante

Placa base
resistente  
à corrosão

Borracha natural 
multicamada

• É formado por uma peça esférica que  
se desliza sobre uma superfície côncava  
e gera movimentos de pêndulo. A dissipação  
de energia é causada pela fricção entre esses  
dois elementos.

• Não precisa de mecanismos adicionais para 
voltar à posição original depois de um sismo.

 Pêndulo de fricção

Placa esférica

Disco móvel

Material deslizante

Placa esférica

Superfície  
deslizante

• É formado por quatro superfícies côncavas e três 
pêndulos independentes. A dissipação de energia 
é causada pela fricção entre esses elementos.

• Não precisa de mecanismos adicionais para 
voltar à posição original depois de um sismo.

 Pêndulo de atrito triplo

Deslizantes

Placa deslizante 
exterior

Placa deslizante 
exterior

Placa deslizante 
interior

Placa deslizante 
interior

Núcleo interior 
deslizante

Isoladores para estantes

• Sistema que proporciona isolamento sísmico 
na direção transversal da estante incorporando 
elastômeros amortecidos e placas de fricção.

Moldura de coluna 
padrão

Placa base

Direção de isolamentoProtetor

Suporte horizontal

Placa de apoio

Pernas de ancoragem

Isolador

  Isolador de alto amortecimento (HDR)

Placa superior de aço Perfurações

Borracha Placa inferior  
de aço Placas de aço

• Formados por um conjunto de placas de elastômero 
(borracha) intercalado com lâminas de aço, coberto 
em suas extremidades por duas placas de aço 
conectadas à estrutura e à cimentação.

• Não precisa de mecanismos adicionais para voltar  
à posição original depois de um sismo.

• Não tem partes móveis desmontáveis.

• O núcleo de chumbo no 
centro proporciona maior 
capacidade de dissipação 
de energia. 

• Não precisa de 
mecanismos adicionais 
para voltar à posição 
original depois  
de um sismo.

• Não tem partes móveis 
desmontáveis.

  Isolador com núcleo  
de chumbo (LRB)

Placas de aço

Borracha 

Placa superior  
de aço

Placa inferior 
de aço

Núcleo de chumbo

Elastoméricos 
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Desenvolvimento em nível mundial

Número de estruturas com isolamento 
sísmico em 2015

Código sísmico com seção específica  
de isolamento sísmico

Laboratórios para testes de isoladores

Fabricantes

Países que implementaram a tecnologia

O uso do isolamento sísmico au-
mentou consideravelmente em di-
ferentes países do mundo, motivado 
pelo bom desempenho de estruturas 
isoladas durante eventos sísmicos de 
grande intensidade. 

No Japão, essa tecnologia massi-
ficou-se depois do devastador sismo de 
Kobe, em 1995, que demonstrou o ex-
celente desempenho de estruturas iso-
ladas, como é o caso do Instituto de In-
vestigação Técnica Matsumura-Gumi,  
que não sofreu nenhum dano. Esse 
auge do isolamento sísmico no Japão 
fica evidente no fato de que em 2014 
o país contava com aproximadamente 
7.800 edificações desse tipo (3.942 edi-
fícios e 3.858 casas).

De acordo com a opinião do pro-
fessor José Ignacio Restrepo, dou-
tor da Universidade da Califórnia, em 
San Diego, o crescimento de estrutu-
ras com isolamento sísmico no Chile 
é similar ao que aconteceu no Japão 
logo depois do sismo de Kobe (1995), 
porque depois de ocorrer o sismo de 
Maule, em 2010, as poucas estruturas 
que estavam isoladas se comportaram 
perfeitamente – por exemplo, o Hos-
pital Militar de Santiago, uma clínica 
em Viña del Mar e o píer sul do Por-
to Coronel, que não sofreram danos. 
“Essa situação fez com que as pessoas 
se sensibilizassem e se interessassem 
em implementar a tecnologia de isola-
mento sísmico, a qual tem conquistado 
um grande interesse nesse país atual-
mente”, acrescenta o professor José 
Ignacio Restrepo.

Evolução de edifícios no Japão  
com isolamento sísmico

Número de edifícios existentes  
com isolamento sísmico

GEOCIÊNCIAS SURA
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• Preservação de edifícios históricos
• Continuidade no desenvolvimento de 

operações de edificações indispensáveis 
• Proteção do investimento

• Continuidade na operação de linhas vitais, como pontes e viadutos
• Redução do risco de explosão em tanques que contenham líquidos 

inflamáveis 
• Probabilidade mínima de dano em tanques

 Proteção da vida  Continuidade operacional posterior a eventos sísmicos
   Construção de edificações e estruturas especiais  Reabilitação de estruturas afetadas por sismos 

  Reabilitação efetiva de estruturas existentes com pouca intervenção na arquitetura original

 Estruturas especiais

  Comportamento de conteúdos

Isoladores sísmicos Isoladores sísmicos

Isoladores 
sísmicos

Isoladores
sísmicos

 Sem dano em conteúdos
 Danos menores em conteúdos
 Dano significativo em conteúdos
 Dano massivo em conteúdos

CONTEÚDOS: elementos que se 
encontram dentro das edificações, 
como móveis, maquinaria, 
equipamentos, estantes, etc.

  Sem danos em elementos estruturais e não estruturais
  Sem dano estrutural, mas possivelmente com algum 

dano em elementos não estruturais
  Sem danos significativos em elementos estruturais 

nem dano massivo em elementos não estruturais 
  Danos em elementos estruturais e não estruturais,  

mas sem colapso

ELEMENTOS ESTRUTURAIS: elementos responsáveis por 
manter a estabilidade da estrutura frente às forças a que 
possa estar exposta durante sua vida útil (forças associadas  
a seu uso, cargas transitórias, como sismo e vento). 

ELEMENTOS NÃO ESTRUTURAIS: muros divisores, fachadas, 
tetos falsos, janelas, redes, ductos de ventilação, etc.

Aplicações

Portos marítimos

Pontes e viadutosTanques

Co
nteú

dos em estruturas convencionais (f xas na base)

Sismos  
severos

Sismos 
de pouca 

intensidade

Sismos  
de intensidade  

moderadaCo
nt

eú
dos em estruturas com isolamento sísmico

Isoladores sísmicos

Estruturas convencionais (f xas na base)

Sismos  
severos

Sismos 
de pouca 

intensidade

Sismos  
de intensidade  

moderada 

Estru
turas com isolamento sísmico

Estantes

 Edifcações

Os sistemas de isolamento sísmico demonstra-
ram a sua eficácia durante o sismo de 11 de marco de 
2011, em Tonohu-oki, com uma magnitude de 9,0 (Mw), 
considerado o quinto maior sismo registrado mundial-
mente e o de maior duração registrado na história do 
Japão. Durante esse evento, as edificações construí-
das com isolamento sísmico tiveram um excelente 
desempenho, como é o caso de um edifício comercial 
de nove andares construído em concreto reforçado, em 
Sendai, no ano de 1981, e reabilitado em 2009 median-
te a implementação de isoladores sísmicos.

Em relação às aplicações do isolamento sísmico 
em edifícios, o engenheiro René Lagos explica: “Quan-
do falamos de solos rígidos e solos flexíveis, de edi-
fícios rígidos ou edifícios flexíveis, todos são termos 
relativos, ou seja, o isolamento sísmico procura con-
centrar toda a deformação nos isoladores e aumentar 
o período de vibração da estrutura em relação ao que 
teria se não estivesse isolada, de tal maneira que não 
se encontre na extensão onde está localizada a máxi-
ma resposta sísmica do solo”.

Casos de sucesso
Na atualidade existem muitos tipos de estruturas construí-

das com isoladores sísmicos no mundo. Alguns deles já foram 
submetidos a eventos sísmicos severos e tiveram um excelente  
desempenho. Um claro exemplo é o Hospital USC, que após o 
sismo de Northridge, em 1994, continuou em operação porque 
não sofreu nenhum tipo de dano. Por outro lado, o Centro Médi-
co do Condado de Los Angeles, cuja estrutura era convencional 
e estava localizada a menos de 1.6 km de distância do Hospital 
USC, sofreu danos estimados em 400 milhões de dólares e não 
pôde continuar em funcionamento depois do sismo.

Outro exemplo de bom desempenho em estruturas com 
sistemas de isolamento sísmico é o píer sul do Porto Coronel, no 
Chile, o qual continuou em operação depois do sismo de Maule, 
em 27 de fevereiro de 2010. Por outro lado, alguns dos portos 
próximos a esse, que não contavam com sistemas de isolamento, 
sofreram fortes danos relacionados com a inclinação das pilhas, 
falhas nos muros de contenção, danos nas conexões entre as 
pilhas e o revestimento do piso, perdas da cobertura do concreto, 
golpes em estruturas limítrofes, assim como danos em elemen-
tos não estruturais, como gruas e sistemas de amarração.

Solo rígido (duro) Solo flexível

Espessura variável

Rocha
Solo duro

Rocha
Solo flexível

Caso  
1

Caso  
2 Qualquer estrutura que precise  

de continuidade operativa é 
candidata a usar sistemas de 
isolamento sísmico. Por exemplo, 
em estruturas industriais o custo  
de interromper a produção por dano 
após um sismo é muito alto, o que 
motiva o uso dessa tecnologia”.

Engenheiro Mario Lafontaine,  
da René Lagos Engineers, no Chile
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no edifício convencional (caso 1)
Força lateral gerada 
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Força lateral gerada no edifício 
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Edifício convencional

Solo flexível

Edifício com 
isolamento sísmico 

em solo rígido

Edifício com isolamento 
sísmico em solo flexível

Caso  
2

Caso  
1 Solo duro

 Comportamento das estruturas de acordo com o solo de apoio
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  Comportamento de estruturas que cumprem  
com a flosofa de projetos resistentes a sismos
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Relação custo-benefício
O custo do ciclo de vida de uma estrutura é equi-

valente ao custo total distribuído durante sua vida útil 
esperada, o que inclui os custos iniciais de investimen-
to, manutenção e reparação, assim como os custos as-
sociados a perdas ocasionais como as produzidas por 
eventos sísmicos.

A redução das perdas ocasionais pode ser consegui-
da mediante o isolamento sísmico, o qual implica em um 
pequeno aumento do custo de investimento inicial, mas 
em uma redução significativa das perdas associadas ao 
sismo e isso se traduz em um menor custo do ciclo de vida 
da estrutura. 

De acordo com o engenheiro René Lagos, no Chile os 
custos iniciais de construção de uma edificação com isola-
dores são 2% ou 3% maiores do que os de uma construção 
convencional (fixa na base). Esses custos incluem estudos 

FONTES
José Ignacio Restrepo
Professor da Universidade da Cali-
fórnia, em San Diego, e professor da 
Escola de Redução do Risco Sísmico 
(Rose School), em Pavia, na Itália. 
O professor Restrepo é engenheiro 
civil formado pela Universidade 
de Medellín e fez seus estudos de 
doutorado em Engenharia Sísmi-
ca na Universidade de Canterbury, 
na Nova Zelândia. Atualmente, 
dedica-se ao desenvolvimento de 
metodologias para redução da vul-
nerabilidade sísmica de edificações, 
pontes e portos. Foi o engenheiro lí-
der do projeto do simulador sísmico 
de maior importância nos Estados 
Unidos, onde realizou uma série de 
testes de escala natural ou de gran-
de escala de estruturas civis e edifi-
cações. Seus trabalhos de pesquisa 
receberam vários prêmios, entre 
eles, o prêmio Chester Paul Siess 
do Instituto Americano do Concreto 
(ACI) e os prêmios Alfred Noble e 
Charles Pankow de Inovação da So-
ciedade Americana de Engenheiros 
Civis (ASCE).

Mario Lafontaine
Engenheiro civil da Universidade do 
Chile, vinculado desde 2008 à em-
presa René Lagos Engineers, é atual-
mente diretor de novas tecnologias.

e projetos de engenharia, isoladores, conexões, sistemas de vigas de-
baixo do sistema de isolamento e aumento total na altura do edifício 
devido ao espaço adicional que fica entre a cimentação e a estrutura, o 
qual pode ser de um metro ou mais se a estrutura for muito alongada.

As maiores perdas econômicas quantificadas em edifícios con-
vencionais logo após um sismo forte não estão relacionadas apenas 
aos custos diretos associados com danos nas estruturas, mas tam-
bém aos custos gerados pela interrupção de negócios por períodos 
de tempo significativos, os quais incluem custos de produção ou ope-
ração, perdas de ingressos e perdas de conteúdos, entre outros.

É por isso que o isolamento sísmico é considerado uma tec-
nologia de ouro, já que permite aumentar a resiliência das pessoas, 
organizações e comunidades frente a eventos sísmicos, ou seja, gera 
capacidade de afrontar, adaptar-se e recuperar-se de maneira eficien-
te, o que possibilita a continuidade de operações e a redução de perdas 
diretas e indiretas.

PÓS-SISMO

 Sistemas de isolamento sísmico
 Detalhes de arquitetura para incorporar  

       o sistema de isolamento
 Detalhes mecânicos e elétricos especiais
 Custo de projeto adicionais

  Economias associadas à redução de especificações 
técnicas em elementos estruturais e não estruturais,  
de acordo com a norma de projetos resistentes a sismos 
de cada país

  Redução de perdas associadas a danos estruturais  
e não estruturais

  Redução de perdas de conteúdos
  Redução de perdas de ingressos e utilidade do negócio
  Redução de possíveis eventos geradores de responsabilidade
  Proteção de imagem e marca

Fase Aumento de custos Redução de custos/perdas

INVESTIMENTO 
INICIAL

 Custo do ciclo de vida de estruturas com isolamento sísmico

Inundações fluviais: estão associadas ao transbordamento do fluxo 
de correntes naturais devido ao trânsito de crescentes que excedem 
a capacidade hidráulica do canal natural. São geradas quando um 
volume considerável de água, proveniente das chuvas ou dos pro-
cessos de degelo, chega às correntes principais das bacias hídricas 
a uma velocidade tal que supera a capacidade dos leitos para tran-
sitar o fluxo.

Inundações costeiras: associadas ao aumento do fluxo das ondas 
devido a outro tipo de fenômenos naturais, como tsunamis e marés 
ciclônicas, essas últimas ocasionadas quando a trajetória e veloci-
dade dos ventos de um ciclone tropical aumentam a altura das on-
das sobre solos continentais, o que inunda zonas próximas à costa.

Inundações pluviais: relacionadas com a insuficiência na capaci-
dade de eliminação das redes de águas pluviais, seja por erros nos 
projetos ou na construção do sistema, ou pela ocorrência de pre-
cipitações extraordinárias que superam os parâmetros de design.

As inundações fazem parte do ciclo natural da água e trazem consigo grandes benefícios 
ambientais – como recarregar os aquíferos, criar ambientes propícios para os ecossistemas, 
fertilizar os solos e aliviar os excessos de vazão de uma crescente, o que evita inundações 
abaixo do lugar onde ocorrem. No entanto, é necessário administrar adequadamente  
os riscos associados, já que representam um dos fenômenos naturais mais frequentes.

Inundações fluviais:
estimativa e controle

Natureza e causas 
As inundações são, possivelmente, os fenômenos mais 

recorrentes na natureza e podem ser desencadeados devido 
a múltiplos fatores de origem natural, como tormentas tropi-
cais, tsunamis, fenômenos macroclimáticos de grande escala   

– como o ENSO (El Niño Oscilación del Sur, em espanhol), 
principalmente em suas fases El Niño e La Niña –, e chuvas 
torrenciais geradas pela dinâmica climática local. Dependen-
do de sua origem, as inundações podem ser classificadas 
principalmente em costeiras, pluviais e fluviais.

Existem outros tipos de mecanismos naturais que 
podem incidir na ocorrência de inundações, como desliza-
mentos induzidos por sismos ou por chuvas torrenciais em 
zonas de solos instáveis de alto declive.

Quando os deslizamentos ocorrem sobre a ladei-
ra de uma corrente, o leito pode ser obstruído devido ao 

deslocamento de um volume de solo e rochas e formar 
uma represa natural. Essa estrutura pode falhar poste-
riormente, fazendo com que o volume de água represa-
do acima seja liberado de maneira súbita, descendo com 
uma alta concentração de sólidos provenientes do material  
do deslizamento.

René Lagos
Engenheiro civil da Universidade do  
Chile, sócio e gerente geral da René 
Lagos Engineers, empresa responsável 
pelo cálculo estrutural de mais de 1.700 
obras. Até maio de 2015 foi o presidente 
da Associação de Engenheiros Civis  
Estruturais do Chile.
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As mudanças nos usos do solo por causa de 
processos de urbanização e desmatamento 
são fatores determinantes de origem humana 
que podem incidir no potencial de inundação 
natural das correntes uma vez que reduzem 
a capacidade de infiltração da água da chuva 
no solo.

Formação do escoamento
As inundações fluviais podem ser classificadas 
em lentas e rápidas.

As hidrógrafas são a representação gráfica do 
comportamento da crescente de um rio em 
função do tempo. Mudam dependendo de cer-
tas variáveis geomorfológicas ou do grau de 
intervenção humana na bacia.

As inundações lentas ocorrem tipicamente 
em bacias hídricas de grande extensão e bai-
xo declive, cujos usos do solo também não 
tenham sofrido tantas intervenções, portan-
to a bacia de drenagem tem a capacidade de 
amortecer a crescente.

As inundações rápidas costumam ocorrer em 
zonas amplamente interferidas, onde a urba-
nização, os tetos das edificações ou a forma 
das bacias de drenagem fazem com que o es-
coamento chegue rapidamente ao leito natu-
ral, portanto a bacia não tem tanta capacidade 
de amortecimento da crescente.

Q = Vazão

RURAL

CIDADE

SEMIURBANO

Uma bacia hídrica se define 
como uma porção da superfície 
terrestre que é drenada  
por uma corrente superficial  
e seus afluentes. Os limites  
que definem as bacias hídricas 
são denominados “divisórias”.

Divisão  
da bacia

Maior infltração
Mais armazenamento

Menor infltração
Menos armazenamento

Entrada
Entrada

Estimativa de zonas com potencial de inundação:  
escala regional e local

Existem basicamente três aproximações diferentes para  
estimar o potencial de inundação de um rio sobre um percurso es-
pecífico em sua bacia hídrica. Cada aproximação tem vantagens 
e limitações frente às outras e sua eleição depende da escala  
espacial (regional ou local) de interesse, da necessidade pontual do 
estudo e do nível de detalhe desejado, o que garante em todos os 
casos a validade da aproximação selecionada para a região especí-
fica que será analisada, conforme explica o mestre Jaime Trujillo.

 Características  Permitem realizar 
análise em uma maior escala espacial.

Devido ao tipo de informação 
requerida, sua análise é econômica 
e rápida.

 Fontes Topografia regional obtida 
a partir de sensores remotos como 
satélites.

Registros de níveis fluviais históricos.

 Usos  Estudos regionais  
de inundação.

Estudos de planificação e 
desenvolvimento urbano.

Validação de estudos  
hidrológicos e hidráulicos.

Análise de pré-viabilidade de projeto 
de obras de controle de inundações.

 Limitações  Somente é possível 
obter manchas de inundação 
aproximadas.

Não são aptos ao projeto detalhado 
de obras hidráulicas.

 Características  Permitem 
determinar zonas inundáveis  
em função da ocorrência  
de eventos recentes.

 Fontes  Fotografias aéreas 
tomadas de zonas inundadas  
a partir de satélites,  
voos tripulados ou drones.

 Usos  Estudos regionais  
de inundação.

Estudos de planificação  
e desenvolvimento urbano.

Validação de estudos  
hidrológicos e hidráulicos.

 Limitações  Por si só não 
permitem associar a zona afetada  
à recorrência do evento.

Não é possível identificar  
o potencial de inundação  
em zonas não afetadas pelos 
eventos históricos ante eventos 
com uma menor probabilidade  
de excedência.

 Características  Representam  
as condições físicas que dão lugar 
aos processos que originam 
as inundações fluviais.

Permitem obter parâmetros-chave 
para o design de obras hidráulicas, 
como a velocidade  
e profundidade do fluxo.

É a aproximação que permite obter 
resultados com um melhor  
nível de detalhe.

 Fontes  Levantamento topográfico 
do leito e das planícies de 
inundação.

Registros históricos de informação 
hidrométrica da corrente  
que será analisada.

 Usos  Estudos de detalhe para  
o design de obras hidráulicas.

Estudos de planificação e 
desenvolvimento urbano.

APROXIMAÇÕES 
GEOMORFOLÓGICAS

MODELOS  
MATEMÁTICOS

RECONSTRUÇÕES  
DE GRANDES  
INUNDAÇÕES RECENTES

É importante garantir o uso de 
modelos físicos validados em nosso 
meio para a estimativa de zonas 
com potencial de inundação”.
Jaime Trujillo, mestre especialista  
em hidrologia e hidráulica 

Tempo

Tempo
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Estimativa da frequência das inundações
Na linguagem da engenharia relacionada com análises 

hidrológicas e hidráulicas é comum usar a expressão “período 
de retorno” para fazer referência à probabilidade de ocorrência 
de uma crescente de certa magnitude. Mas, o que isso signi-
fica? O conceito de “período de retorno” pode ser frequente-
mente confuso, já que costuma ser mal interpretado como a 
recorrência exata de uma crescente em um período de tempo 
específico. Por exemplo, quando falamos de uma crescente 
com um período de retorno de 100 anos acreditamos que esta-
mos nos referindo a um evento que ocorre uma vez a cada 100 
anos, o que não é totalmente correto.

Na verdade, o período de retorno é uma estimativa do 
intervalo médio de ocorrência de uma crescente superior ou 

igual a certa magnitude. Assim, por exemplo, quando fala-
mos de crescentes com períodos de retorno de dez anos, 
estamos nos referindo ao fato de que quando fizemos a 
média dos intervalos de tempo em que ocorreram eventos 
de igual ou maior magnitude obtivemos um intervalo mé-
dio de ocorrência de aproximadamente dez anos. No en-
tanto, é possível que ocorra mais de um evento de igual ou 
maior magnitude em um período de tempo menor.

Isso significa que uma crescente com um período de 
retorno de 100 anos tem uma probabilidade de 1% de ser 
igualada ou excedida em um ano qualquer e uma crescen-
te com um período de retorno de 50 anos tem uma probabi-
lidade de 2% de ser igualada ou excedida em qualquer ano.

A estimativa da probabilidade de excedência anual de uma crescente depende de fatores como a quan-
tidade e qualidade de registros históricos, usos do solo na bacia e da existência de obras hidráulicas 
sobre as correntes, portanto, devem ser recalculados periodicamente.

A probabilidade de ocorrência de uma crescente aumenta quando considera-se um tempo de exposição 
maior a um ano. A título de exemplo, uma crescente com período de retorno de 100 anos aumenta sua 
probabilidade de excedência anual de 1% a 18% ao considerar um período de exposição de 20 anos.

A adoção do período  
de retorno para o projeto 
de obras estruturais pensadas 
para o controle de inundações 
depende das características  
e do valor econômico  
dos bens expostos”.
Jaime Trujillo, mestre especialista  
em hidrologia e hidráulica

Na década de 1960, o governo 
dos Estados Unidos adotou uma 
probabilidade de excedência anual 
de 1 em 100 (período de retorno 
de 100 anos) como base para a 
definição do Programa Nacional 
de Seguros por Inundação. Desde 
então essa probabilidade vem sendo 
amplamente adotada em diferentes 
países para o projeto de obras de 
proteção e planificação territorial. 
Recentemente foram consideradas 
probabilidades de excedência anual 
mais baixas, 1 em 500 (0,2% ou um 
período de retorno de 500 anos), com 
o objetivo de reduzir a tolerância ao 
risco e otimizar as proteções contra 
inundações devido a seu potencial de 
afetação e a sua frequência crescente 
nas últimas décadas.

PERÍODO DE RETORNO 
DE 100 ANOS

Uma crescente com uma probabilidade de excedência anual de 10% (período de retorno de 10 anos) 
tem uma recorrência média a longo prazo de 10 anos. No entanto, podem ocorrer eventos dessa 
magnitude em períodos muito menores.

Crescente com probabilidade de excedência anual de 1%  
(período de retorno de 100 anos)
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de excedência anual de 1% 

(período de retorno  
de 100 anos)

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 
ur

ba
no

Medidas para o controle e a mitigação de inundações
Existem diferentes situações nas quais é inevitável ocu-

par zonas que apresentam algum potencial de inundação. A 
maneira em que alguns centros povoados são estruturados 
ou simplesmente os requerimentos específicos associados 
às atividades realizadas por alguns tipos de indústrias são 
exemplos disso. Por esse motivo, é muito importante enten-
der a ameaça de inundação e dessa maneira realizar a ges-
tão das ações propensas a mitigá-la.

Talvez o mecanismo mais eficaz para controlar a ame-
aça por inundações em centros povoados seja mediante os 
instrumentos de planificação urbana, os quais servem para 
definir e restringir os usos do solo em uma zona urbana ou 
rural a partir de suas capacidades e diferentes níveis de ris-
co. No entanto, é possível encontrar zonas que, mesmo com 
esse primeiro controle por parte das entidades governamen-
tais, apresentam um risco de inundação fluvial importante. 
Então, o que fazer?

Existem diferentes medidas estruturais e não estru-
turais para mitigar a ameaça por inundação nas zonas que 
poderiam ser afetadas diante de um evento dessa natureza.

As medidas estruturais estão orientadas à definição, 

projeto e construção de obras civis que permitam mitigar 
a ameaça caso ela se materialize. Barreiras, terraplena-
gens, diques, muros de contenção, represas, reservatórios, 
dragados no leito e canalizações são algumas das medi-
das estruturais que, sob uma concepção adequada, uso dos 
materiais competentes e um processo construtivo correto 
podem ser determinantes na mitigação do risco. Adicional-
mente, existem outros tipos de medidas complementares 
que podem garantir a resiliência das instalações localiza-
das em zonas com determinado risco por inundação, como 
a distribuição e disposição de painéis elétricos em lugares 
altos, a instalação de válvulas antirretorno nos sistemas de 
eliminação e o uso de materiais resistentes ao contato com 
a água durante longos períodos.

Por outro lado, as medidas não estruturais se concen-
tram na gestão do risco associado a esse tipo de fenômeno. 
Os estudos de avaliação de ameaça por inundação, os ins-
trumentos de planificação urbana, as campanhas de cons-
cientização em áreas de proteção ambiental, os sistemas 
de monitoramento e prognóstico de inundações fluviais e 
a elaboração de planos de ação e contingência fazem parte 
desse tipo de medida.

Análise regional  
da ameaça
Priorização da 
ameaça regional 
por inundação 
a partir da 
localização, 
distância  
e diferença 
altimétrica das 
instalações em 
relação às correntes 
mais próximas.

Avaliação da 
vulnerabilidade
Análise da 
vulnerabilidade 
das instalações 
críticas a partir de 
estudos regionais, 
configuração 
estrutural de 
cada instalação 
e existência de 
obras de proteção.

Acompanhamento 
da etapa de projeto
Acompanhamento 
durante a etapa de 
projeto hidráulico, 
estrutural e 
geotécnico de 
alternativas para  
as obras de controle 
de inundações.

Análise detalhada 
da ameaça
Estimativa detalhada 
da ameaça de 
inundação a 
partir de análises 
hidrológicas e 
hidráulicas das 
correntes superficiais 
mais críticas.

Acompanhamento 
em construção
Assessoria em trâmites 
de licenças ambientais 
e verificação de 
materiais usados e 
processos construtivos 
de acordo com  
os projetos durante  
a execução da obra.

0 1 2 3 4
FASE FASE FASE FASE FASE

  Metodologia GTR para a avaliação de ameaça por inundação em instalações 

A Suramericana 
realiza um acompa-
nhamento integral 
a seus clientes para 
a avaliação e a 
gestão da ameaça 
por inundação de 
suas instalações 
dentro do modelo de 
negócio de Gestão 
de Tendências  
e Riscos (GTR). Tal 
acompanhamento é 
realizado mediante 
uma metodologia 
que compreende cin-
co etapas, nas quais 
é possível priorizar 
as instalações que 
apresentam uma 
maior ameaça e/ou 
vulnerabilidade por 
inundação, o que 
também permite 
aprofundar no nível 
do detalhe das análi-
ses à medida que  
se avança em cada 
uma dessas fases.
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Monitoramento e prognóstico 
Conhecer os mecanismos de monitoramento de va-

riáveis hidrométricas relacionadas com inundações e es-
tar informado sobre os prognósticos de inundação a curto 
e médio prazo constituem um aspecto-chave para a gestão 
adequada do risco por parte das entidades governamen-
tais, tanto quanto para os responsáveis pelas decisões nas 
empresas, pois o conhecimento dessa informação pode 
ser determinante para salvaguardar a vida das pessoas, 
diminuir o impacto econômico e material e garantir a con-
tinuidade dos negócios.

Graças aos avanços tecnológicos relacionados com a 
telemetria, vem sendo possível tirar proveito da informação 
obtida por satélites, radares e outros tipos de sensores hi-
drométricos, com o objetivo de realizar o monitoramento de 
variáveis físicas inerentes às inundações, como precipita-
ção, umidade do solo, níveis e vazões dos rios, o que permite 
se antecipar à ocorrência desse tipo de fenômeno.

A união desses sistemas de monitoramento cons-
titui a base dos sistemas de alerta precoce, os quais se 
encontram comumente localizados nas bacias hídricas 
onde existe um alto índice de ocupação urbana, e são os 
encarregados de processar a informação capturada pelos 

sensores e emitir alertas sobre a ameaça de transbordamento 
dos rios. Geralmente estão integrados aos serviços hidrológi-
cos e meteorológicos nacionais e locais.

Além dos alertas emitidos pelos sistemas de alerta pre-
coce, a incidência de certos fenômenos meteorológicos de 
macroescala1 sobre o comportamento climático regional e a 
possibilidade de monitorar esses fenômenos permitem to-
mar medidas de precaução ao saber suas consequências em 
nível regional. Um exemplo disso é a ocorrência do El Niño  
Oscilación del Sur, em espanhol em qualquer de suas duas fa-
ses extremas: El Niño e La Niña, as quais podem gerar chu-
vas persistentes por um longo período, dependendo da região 
geográfica. Esse fenômeno macroclimático apresenta seus 
primeiros sinais no Oceano Pacífico Equatorial antes que suas 
consequências sejam notadas em terra, por isso é possível 
monitorar seu estado atual e seu futuro impacto por meio de 
índices como o Índice de Oscilação do Sul (da sigla em inglês, 
SOI) e o Índice Multivariado do ENSO (da sigla em inglês, MEI) 
e dos boletins emitidos pela Administração Oceânica e Atmos-
férica Nacional dos Estados Unidos (NOAA, em inglês).

1 Um fenômeno meteorológico de macroescala compreende o clima de vastas zonas 
geográficas, de continentes e do mundo inteiro. Organização Meteorológica Mundial, 2011.  

RADAR METEOROLÓGICO 
Permite detectar a formação, trajetória, 
evolução e estrutura interna das nuvens  
e estimar, a partir dessas características, 
a quantidade de água precipitável  
que elas podem produzir na superfície.

SENSORES HIDROMETEOROLÓGICOS 
Registram a informação exata em tempo 
real de variáveis como precipitação, 
temperatura, velocidade e direção do vento. 
Seus registros são usados como entrada 
para modelos de prognóstico e para 
corrigir erros da informação hidroclimática 
registrada por sensores remotos,  
como satélites e radares climáticos.

INFORMAÇÃO 
DE SATÉLITES
Permite obter e 
complementar dados 
de variáveis climáticas 
em áreas onde a 
cobertura dos sensores 
hidrometeorológicos e 
dos radares é insuficiente.

SENSORES DE VAZÃO
Registram as vazões 
instantâneas das correntes 
monitoradas a partir da 
medição da elevação 
superficial da água no canal, 
utilizando relações entre a 
profundidade do fluxo e a 
vazão. Permitem identificar 
aumentos anormais da vazão, 
que geralmente ocorrem 
antes de uma inundação.

DISSEMINAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
A informação registrada pelos sensores 
que fazem parte da rede de monitoramento 
é transmitida a uma central, onde a 
informação é validada e os boletins de 
alerta são publicados para as entidades 
governamentais, unidades de atendimento 
de emergências e para a população.

  Componentes de um sistema de alerta precoce para inundações
Outro exemplo relacionado com o monitoramento de 

variáveis e fenômenos de macroescala que permite que nos 
antecipemos à ocorrência de inundações é o monitoramen-
to das trajetórias e características principais dos ciclones 
tropicais que ocorrem na bacia do Atlântico Norte e do Pa-
cífico Leste, realizado pelo Centro Nacional de Furacões da 
NOAA. Esse tipo de fenômeno atmosférico – além de outros 
tipos de ameaças que estão associadas, como a velocidade 
de seus ventos e as marés ciclônicas –, traz consigo chu-
vas torrenciais caracterizadas pela precipitação de um alto 
volume de água em um período de tempo muito curto, que 
podem gerar inundações rápidas em áreas geográficas que 
se encontram mais próximas a suas trajetórias, enquanto 
nas regiões mais afastadas podem gerar longos períodos 
de precipitação, devido à umidade que esse tipo de sistema 
carrega, e causar inundações.

Entre as principais funções dos serviços hidrológicos e me-
teorológicos nacionais encontra-se a realização de prognósticos 
operacionais para estimar a probabilidade de ocorrência de inun-
dações de uma determinada corrente. Esse tipo de prognóstico 
é elaborado para horizontes temporais de até seis meses para 
garantir uma incerteza razoável nos resultados e são estimados 
a partir de modelos hidrológicos conceituais, os quais correspon-
dem a uma representação matemática da resposta hídrica de 
uma bacia diante das variáveis que influenciam nos processos de 
geração de escoamento (precipitação, evapotranspiração e umi-
dade do solo). Essa informação, que deve estimar o intervalo de 
probabilidade das vazões do rio analisado na janela de prognósti-
co, é tomada a partir da informação do histórico ou dos resultados 
obtidos de modelos atmosféricos dinâmicos que permitem esti-
mar a precipitação esperada no mesmo lapso temporal no qual 
se pretende fazer o prognóstico de inundação.

COLÔMBIA
Instituto Nacional de Hidrologia, 

Meteorologia e Estudos 
Ambientais (IDEAM)

www.ideam.gov.co

BRASIL
Instituto Nacional de 
Meteorologia (INMET)
www.inmet.gov.br/portal

MÉXICO
Serviço Meteorológico Nacional (SMN)
smn.cna.gob.mx/es

REPÚBLICA DOMINICANA
Escritório Nacional de Meteorologia 
(ONAMET)
www.onamet.gov.doEL SALVADOR

Serviço Nacional de Estudos 
Territoriais (SNET)

www.snet.gob.sv/ver/meteorologia

ARGENTINA
Serviço Meteorológico 

Nacional
www.smn.gov.ar

URUGUAI
Instituto Uruguaio de 

Meteorologia (INUMET)
www.meteorologia.com.uy

CHILE
Direção Meteorológica do 

Chile (DMC)
www.meteochile.gob.cl

Estes são os principais 
serviços hidrológicos e 
meteorológicos nacionais 
na América Latina.
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Deslizamentos induzidos 
por sismo: uma realidade

Os deslizamentos normalmente ocorrem em diver-
sos pontos geográficos como parte da evolução natural da 
paisagem. Muitos deslizamentos acontecem em ladeiras 
naturais, mas também sucedem em declives construídos 
pelo homem. Suas causas variam, mas uma porcentagem 
importante deles é gerada pela ocorrência de eventos sís-
micos. Quando há um sismo, os movimentos produzidos no 
terreno são suficientes para causar uma falha em ladeiras 
ou declives que estavam em condições marginalmente 
estáveis ou moderadamente estáveis antes do sismo. Os 
danos associados podem variar desde insignificantes até 
centenas de grandes deslizamentos, dependendo da geo-
metria e das características dos materiais das ladeiras.

Um evento sísmico pode induzir deslizamentos?
Para responder a essa pergunta é necessário saber 

quais são os fatores que controlam a suscetibilidade de 
uma ladeira ou declive a um deslizamento, assim como os 

efeitos que as ondas sísmicas geram. Os registros históricos de 
deslizamentos induzidos por sismo são evidências muito úteis 
para entender seus mecanismos de ocorrência e, por conseguin-
te, para identificar as ações mais eficientes para sua mitigação.

Fatores que incidem na suscetibilidade  
de deslizamento de uma ladeira ou declive

O potencial de deslizamento de uma ladeira depende de 
muitos fatores, entre os quais se destacam suas condições 
geológicas e hidrológicas, usos do solo, topografia (altura, in-
clinações e direção das inclinações), clima, características de 
resistência do perfil do solo ou rocha e conteúdo de umidade. 
Quando existe uma combinação desfavorável desses fatores, 
o terreno está propenso a deslizar. No entanto, uma série de 
fatores externos – como eventos sísmicos, chuvas intensas e 
atividades humanas, como o desmatamento, a agricultura e a 
construção de infraestrutura – podem ser dissipadores de fenô-
menos de deslizamento.

Indicadores de instabilidade
É importante levar em consideração alguns indica-

dores de instabilidade de um declive ou ladeira que, se não 
forem administrados adequadamente, podem desencadear 

um deslizamento. As zonas onde se encontram tais mani-
festações são mais propensas a deslizar quando ocorre um 
evento sísmico.

Alta densidade de fraturas  
e descontinuidade ou evidência  
de desprendimento de material

Superfície de falha

Afundamento  
do cume do talude

Crescimento na base  
do talude ou ladeira

Árvores ou postes 
inclinados ou 
curvados

Fendas de tração no cume do 
talude ou ladeira delineando 

a superfície de falha

Inclinação de portas e 
janelas ou dificuldade 
para fechá-las

Fendas, assentamentos e 
inclinação de edificações

Ladeiras em solo Ladeiras em rocha

FENDA

SOLO

ROCHA

Fluxo do solo Declive

Deslizamento de rocha

Ruptura: liberação 
de energia sísmica

As ondas na rocha são atenuadas pela 
distância recorrida desde a ruptura

Amplifcação das ondas sísmicas  
ao se propagarem da rocha ao solo

Durante um sismo ocorre a 
liberação de energia em forma 
de ondas, as quais podem sofrer 
efeitos de amplifcação por duas 
condições:

   quando passam da rocha ao solo, 
pela diferença de rigidez entre 
esses materiais;

   quando se propagam dentro do 
declive, porque suas condições 
geométricas podem propiciar uma 
superposição de ondas.

Quando essas ondas sísmicas 
chegam às ladeiras, dependendo da 
intensidade das forças associadas, 
podem degradar sua capacidade 
resistente, romper suas condições 
de equilíbrio e gerar deslizamentos. 

Deslizamento induzido 
por sismo em talude 
rochoso suscetível pela 
presença de fraturas

Amplifcação topográfca: as ondas 
diretas do sismo chocam-se com  
as ondas refletidas nas superfícies  
do talude e se sobrepõe, aumentando  
a intensidade e a duração das vibrações

Lugar  
de reflexo 
na onda

Lugar  
de reflexo 
na onda

Ondas superfciais

Queda de blocos

Infraestrutura 
exposta por 
proximidade ao 
talude ou ladeira

Deslizamento 
rotacional

Onda refletida 
na ladeira  
do talude

Onda refletida no 
cume do talude

Os efeitos de 
amplifcação 
aumentam as forças 
sísmicas no talude

Onda direta do sismo
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Diversas pesquisas estudaram os deslizamentos 
induzidos por sismos através da história. O primeiro estudo 
científico formal no tema foi realizado em 1783 sobre os 
deslizamentos induzidos por uma série de sismos ocorridos 
em Calábria, na Itália. Mais recentemente, em 1984, David 
K. Keefer publicou um estudo no qual analisou a correlação 
entre mais de 300 sismos ocorridos nos Estados Unidos  
(1958-1980) e os deslizamentos induzidos por eles. Nesse 
estudo foram obtidas algumas correlações importantes entre 
a magnitude sísmica e variáveis como: a) áreas afetadas 
pelos deslizamentos induzidos, b) distância máxima entre os 
deslizamentos induzidos e o epicentro, c) tipos de deslizamentos 
gerados, entre outros. Esses estudos proporcionaram a base 
para um número crescente de pesquisas sobre as variáveis 
que desencadeiam deslizamentos associados a sismo, que 
continuam sendo realizados na atualidade.

A partir de suas investigações, Keefer (1984) propôs um 
primeiro gráfico para a estimativa das áreas potencialmente 
afetadas por deslizamentos para diferentes magnitudes sís-
micas (linha contínua). Posteriormente, estudos complemen-
tares, realizados por Rodríguez et al. (1999) e Keefer (2002), 
mostraram áreas maiores de deslizamentos induzidos por 
sismos em relação a magnitude do evento (linha pontilhada). 
As curvas representam o limite máximo para todos os da-
dos analisados de sismos reais e não um ajuste estatístico. 
Nota-se que algumas áreas afetadas por deslizamentos in-
duzidos por sismos excedem os limites estabelecidos pelos 
diferentes autores.

Deslizamentos rotacionais, 
translacionais e bloqueio de solo

 (a imagem representa o deslizamento rotacional)

Magnitude local Richter
Queda de rocha, deslizamentos 

de rocha, queda de solo

 Área afetada por deslizamentos (km2)

   Algumas evidências históricas  
de deslizamentos induzidos por sismos

ML4,0

Avalanches de solo

ML6,0

ML6,5

Avalanches de rocha

Fluxos de solo e efeitos  
de corrimento lateral

A distância epicentral máxima 
entre sismos históricos e as ladeiras 
nas quais deslizamentos foram in-
duzidos varia de acordo com o tipo 
de deslizamento (Keefer, 1984). As 
curvas representam o limite máximo 
para diferentes grupos de sismos 
analisados e não um ajuste estatísti-
co. Nota-se que algumas distâncias 
registradas entre o epicentro e des-
lizamentos induzidos por alguns sis-
mos estudados por Rodriguez (1999) 
e Keefer (2002) excedem os limites 
estabelecidos por Keefer (1984).

ML5,0

Inclusive sismos de baixa magnitude 
podem gerar deslizamentos em 
uma ladeira suscetível por suas 
características geométricas, resistência 
de materiais e condições de umidade.

  Distância máxima de deslizamentos de 
terra desde o epicentro do sismo (km)

Magnitude (Mw)
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Limite superior das áreas afetadas por 
deslizamentos de acordo com Rodríguez et al. (1999)

Limite superior das áreas afetadas por 
deslizamentos de acordo com Keefer (1984)

Sismo de Peria, Nova Zelândia (1963)

Sismo de Saguenay, Quebec (1988)

Dados reportados por Rodríguez et al. (1999)  
usando a Magnitude de Momento (Mw)

Deslizamentos de rocha 
recompilados por Rodríguez 
et al. (1999) e Keefer (2002) 
que apresentaram uma 
distância epicentral maior  
do que os limites propostos 
por Keefer (1984)

Deslizamentos de solo 
coesivo recompilados por 
Rodríguez et al. (1999) 
e Keefer (2002) que 
apresentaram uma distância 
epicentral maior do  
que os limites propostos  
por Keefer (1984)

Limite máximo para 
deslizamentos de rocha ou 
queda de rocha, Keefer (1984)

Limite máximo para solos 
coesivos, Keefer (1984)

Limite máximo para fluxos 
de solo e dispersões laterais, 
Keefer (1984)

ML4,5
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Deslizamentos induzidos por sismos  
em El Salvador

Diversos estudos sobre deslizamentos in-
duzidos por sismo ratificam a importância e o 
potencial de dano desses fenômenos no mundo. 
Um caso que podemos citar na América Central 
corresponde aos deslizamentos induzidos por 
sismo que afetaram El Salvador em 13 de janei-
ro de 2001. Esse sismo teve uma magnitude de 
7,6 (Mw) e foi gerado a uma profundidade de 60 
km. Esse sismo e seus deslizamentos associa-
dos afetaram dezenas de milhares de moradias 
e edificações, infraestrutura energética, infraes-
trutura viária e de agricultura. É importante 
mencionar a grande quantidade de deslizamen-
tos produzidos em ladeiras de alto declive, prin-
cipalmente na cordilheira de Bálsamo.

Deslizamentos induzidos por sismos no Nepal
Outro claro exemplo muito recente de deslizamentos 

induzidos por sismos foi gerado no evento ocorrido no Nepal 
em abril de 2015, onde um sismo com magnitude de 7,8 (Mw) 
e localizado a uma profundidade de 15 km, com epicentro no 
vale de Katmandú, provocou mais de seis mil deslizamentos 
e perdas econômicas de bilhões de dólares nas cidades que 

formam esse vale. As características do evento registrado e 
a distribuição de danos e deslizamentos ocasionados permi-
tiram estabelecer a incidência da amplificação do sismo por 
efeitos topográficos e do tipo de solo devido ao fato de que 
essa região conta com uma topografia convexa complexa, 
com declives acentuados do terreno e solos flexíveis de di-
ferentes tipos.

A linha vermelha 
delimita a cidade 
de Sindhupalchok 
e as marcas amarelas 
indicam a localização 
dos deslizamentos 
individuais 
(Ziselsberger, 2016).

Área coberta por nuvens 
em imagens de satélite

A escala representa o número  
de deslizamentos por km2

Azul: 1 deslizamento por km2

Vermelho: 30 deslizamentos por km2

  Deslizamentos de terra provocados pelo sismo de abril de 2015 e suas respostas associadas no vale de Katmandú - Nepal

 Deslizamentos induzidos pelo sismo de 13 de janeiro de 2001 em El Salvador

Baixo

Alto

Santa Ana

Sonsonate

La Libertad

San Salvador

La Paz

Usulután

San Miguel

Morazán

La Unión

San Vicente

Cabañas

Chalatenango

Cuscatlán

Langtang

Nyalam

Bhaktapur Simthali
Thulo Dhading

ÁREA AFETADA MAGNITUDE MS =  5 a 6 MAGNITUDE MS =  6 a 7 MAGNITUDE MS =  7 a 8 MAGNITUDE MS =   8 a 9

Entre 1001 e 10000  km2

Maior que 10000 km2

Entre 100 e 1000 km2

Sem dados

Áreas onde frequentemente ocorrem 
deslizamentos no mundo

A imagem representa as áreas onde frequentemente ocorrem deslizamentos no mundo. Os pontos indicados representam alguns 
deslizamentos induzidos por sismos de grande importância que foram registrados por diferentes autores.

 Os pontos indicados na cor amarela correspondem a deslizamentos registrados sem dados de magnitude sísmica nem área afetada.

Deslizamentos induzidos por sismos na Colômbia
Para o caso específico da Colômbia, existe uma 

importante quantidade de registros de deslizamen-
tos que foram desencadeados pela ação de diferentes 
eventos sísmicos. Alguns eventos podem ser citados, 
como é o caso do sismo de Murindó, em 18 de outubro 
de 1992, com uma magnitude de 7,1 (Mw), que ocasio-
nou numerosos deslizamentos na margem do rio Mu-
rindó e causou seu represamento. Um caso parecido 
ocorreu em 6 de junho de 1994, quando um sismo com 
magnitude de 6,8 (Mw) com epicentro na bacia do Rio 
Páez induziu grandes deslizamentos de terra, gerou 
uma avalanche que arrasou grande parte do município 
de Páez e arrastou cerca de 40.000 hectares de terra 
durante sua passagem.

Deslizamentos 
induzidos pelo sismo 
de Murindó em 18  
de outubro de 1992

Rede hídrica
Fenda Murindó
Deslizamentos
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Mapa de intensidade de deslizamentos: United States Geological Survey (USGS). Deslizamentos na cidade de Sindhupalchok: 
“Geotechnical Field Reconnaissance: Gorkha (Nepal) 
Earthquake of April, 25, 2015 and Related Shaking 
Sequence–Geotechnical Extreme Event Reconnaissance 
Report of the GEER Association No. GEER-040 (2015).

Epicentro

O terremoto de 13 de janeiro de 2001 em El Salvador. Impacto socioeconômico e ambiental. Nações 
Unidas, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (2001).

Mosquera-Machado, S., 
Lalinde-Pulido, C., Salcedo 
Hurtado, E. y Michetti, A. 
M. Ground effects of the 
18 October 1992, Murindo 
earthquake (NW Colombia), 
using the Environmental 
Seismic Intensity Scale (ESI 
2007) for the assessment of 
intensity. Geological Society, 
London, Special Publications 
2009, v. 316, pp. 316-344.

Deslizamentos induzidos 
pelo sismo
Falhas geológicas
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Para administrar adequadamente a suscetibilidade de des-
lizamentos induzidos por sismos devemos considerar o desenvol-
vimento de estudos técnicos e a elaboração de levantamentos de 
deslizamentos ativos enfocados em definir zonas com diferentes 
níveis de ameaça na região de interesse.

Os mapas de ameaça por deslizamento são relevantes para o 
planejamento, execução ou reabilitação de obras tanto de infraes-
trutura quanto de edificações, assim como para a quantificação 
dos riscos associados, que são a base para avaliar a relação custo- 
-benefício das possíveis alternativas de prevenção e mitigação, 
como ressalta o mestre Gabriel Toro, pesquisador e assessor reco-
nhecido por suas colaborações em Engenharia Sísmica.

Modelagem de cenários sísmicos para estimar 
níveis de risco de deslizamento

As cidades podem preparar-se para proteger a população e 
minimizar as perdas materiais associadas a deslizamentos induzi-
dos por sismos. Um claro exemplo disso é o trabalho desenvolvido 

pelo governo local da cidade de Aizawl, em Mizoram, 
na Índia, que foi afetada no passado por deslizamen-
tos induzidos por sismos. Com o objetivo de obter al-
gumas recomendações para administrar esse risco 
e proteger a população, suas edificações e infraes-
trutura, foi realizada uma série de estudos técnicos 
nos quais o mestre Kevin Clahan, engenheiro geólogo 
responsável da empresa norte-americana Lettis Con-
sultants International Inc. (especialista em estudos 
de riscos geológicos) e uma equipe de especialistas  
em sismologia, geologia, geotecnia e estruturas  
analisaram os potenciais deslizamentos associados e 
as perdas esperadas num cenário provável de sismo  
nessa cidade. Um dos resultados-chave desse estu-
do foi um mapa de zoneamento de ameaça de desliza 
mentos induzidos pelo cenário do sismo analisado,  
no qual apresenta elementos essenciais para orien-
tar os planos de ordenamento do território e de  
desenvolvimento urbano de maneira estruturada.

Zonas com ameaça 
de deslizamento

Muito alto
Alto
Moderado
Baixo

Zonas com diferentes níveis de ameaça por deslizamento para um cenário 
sísmico de magnitude 7 na cidade de Aizawl, Mizoram, Índia

  Gestão do risco de deslizamentos induzidos por sismos   Rota proposta para a gestão do risco  
por deslizamento induzido por sismo
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de ameaça 

sísmica

Considerar as amplificações sísmicas 
por efeitos topográficos em códigos  

de construção

Avaliar o posicionamento de edificações 
e infraestrutura e, se necessário, 

reposicioná-las
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indispensáveis e de atendimento  

à comunidade

Estimativa de perdas 
por ocorrência de 

deslizamentos associados 
a sismo

Reposicionamento de moradias, 
edificações e outras obras localizadas 

em zonas de alto risco

Projeto e construção de obras  
de controle de águas de escoamento 

e subsuperficiais em ladeiras

Análises detalhadas para o projeto  
e construção de obras de mitigação 

do risco em zonas instáveis

Reforço de pontes e obras  
de infraestruturas vulneráveis

Criar comissões de risco geológicos 
para planificar, coordenar e supervisar 

medidas de segurança

Projetar planos de reconstrução  
de infraestrutura e edificações

Projeto e reorientação de planos  
de ordenamento territorial

Regular e controlar as modificações 
topográficas evitando ladeiras 

instáveis

Conscientizar a população  
sobre a importância de cumprir  
as regulamentações ambientais,  
de construção e de ordenamento 

territorial

Estudos de vulnerabilidade sísmica de 
edificações e infraestrutura na região

Análise de estabilidade de ladeiras 
em condições estáticas e de sismo

Mapa de suscetibilidade
Determinação do risco sísmico de 

edificações e infraestrutura na região

Geo Hazards Society India, Geo Hazards International, Munich RE ( junho de 2014). A Safer Tomorrow?  
Effects of a Magnitude 7 Earthquake on Aizawl, Mizoram and Recommendations to Reduce Losses.
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  Operativos
  Estratégicos
  Emergentes
  Naturais

Tendência global de tecnologias  
da informação

O avanço tecnológico dos últimos anos vem im-
pulsionando o uso cada vez mais frequente da geo-
mática, o que permite visualizar e analisar interativa-
mente informações georreferenciadas associadas a 
pontos, linhas ou polígonos por meio de mapas com 
detalhes em escala global, regional, nacional e local, 
seja para otimizar tempos de mobilização, melhorar a 
qualidade dos serviços ou planejar o desenvolvimento 
dos negócios, deixando no passado a consulta e análi-
se isolada de grandes bases de dados alfanuméricas.

A SURA, observando essa tendência, desenvol-
veu a Geo SURA, que responde às necessidades de 
gestão de informação dos negócios de seus clientes.

A Geo SURA é uma plataforma geográfica que integra elementos-chave 
para a análise de oportunidades e riscos das empresas, o que facilita  
a tomada de decisões com um maior nível de informação, permitindo 
transformar situações em oportunidades de negócio e de geração de resiliência.

Geo SURA:  
uma ferramenta para a competitividade  
das organizações na América Latina

Geo SURA é uma ferramenta 
para a tomada de decisões”.
Juana Llano, vice-presidenta  
de Seguros da Suramericana S.A.

O que é a Geo SURA?
A Geo SURA conta com um sistema de informação geográfica 

que a SURA implementou para colocar à disposição de seus clien-
tes na América Latina e apoiá-los na integração de informação de 
diferentes fontes e na gestão e tomada de decisões estratégicas e 
de operações através de uma ferramenta simples, intuitiva e ágil. 
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Medir distância e áreas Superposição de camadas

Geocodifcação 
pontual

Análise espacial

A Geo SURA como impulsora da Gestão 
de Tendências e Riscos (GTR)

Esta plataforma como integradora de informação tem 
um papel importante dentro do modelo de Gestão de Ten-
dências e Riscos (GTR) da SURA porque facilita aos seus 
clientes o desenvolvimento e a apropriação 
do conhecimento necessário para identificar 
e entender as tendências e riscos que não 
são evidentes e que a curto, médio ou longo 
prazo podem ter incidência na conquista dos 
objetivos estratégicos de suas empresas.

Os usuários contam com um grande 
número de possibilidades de consulta e aná-
lise das tendências e riscos de seus negó-
cios, tais como:
• visualização e análise geográfica das pro-

priedades que compõem as operações, a 
rede logística, os fornecedores nacionais e 
internacionais, os clientes atuais e poten-
ciais e demais agentes na cadeia de valor;

• integração de dados de produção, armaze-
namento de mercadorias, matérias-primas 
ou produto determinado, prestação de ser-
viços e comercialização;

• acesso a estudos específicos em escala global, regional, 
nacional ou local;

• consulta de resultados das matrizes de riscos, produção 
e priorização de suas instalações, considerando diferen-
tes critérios e atributos;

• superposição de mapas temáticos sobre as tendências e 
riscos do negócio.

Nas análises das inter- 
relações da natureza com os ob-
jetivos estratégicos das empre-
sas, o sistema permite visualizar 
e analisar ameaças naturais como 
sismos, tsunamis, inundações, se-
cas, incêndios florestais, tornados, 
furacões e fenômenos naturais em 
geral, também permite integrar 
informação hidrometeorológica e 
climática (histórica e de prognós-
ticos), dados de fontes hídricas, 
rendimentos históricos de cultivos, 
usos do solo, entre outros.

Como funciona a Geo SURA?
O acesso à Geo SURA requer 

um único usuário por pessoa, o 
que possibilita criar um perfil de 

acordo com suas necessidades de informação e funciona-
lidades, personalizando sua experiência na utilização da 
ferramenta.

O sistema permite o processamento e a análise dinâ-
mica da informação em diferentes etapas.

Visualizar e analisar 
graficamente o posicionamento 
e informação das propriedades 
que compõem as operações, a 
rede logística, os fornecedores 
e os clientes de um negócio 
– de maneira integrada com 
mapas temáticos sobre 
tendências e riscos que 
podem ter incidência nos 
seus objetivos estratégicos – 
permite tomar decisões que 
alavanquem a competitividade 
e sustentabilidade das 
empresas.

Características  
e funcionalidades

Consulta por  
atributos ou áreas Análises estatísticas

Personalização gráfca  
da informação

Exportação de dados  
e gráfcos

Mapas de calor

• identificação de uma pergunta ou necessidade à qual 
se deseja solucionar usando sistemas de informação 
geográfica;

• organização de dados e fontes de informação necessárias 
com o acompanhamento da SURA;

• carregamento de dados e mapas temáticos úteis para a 
análise;

• análise interativa de informação alfanumérica em um 
ambiente geográfico com uma grande variedade de op-
ções em saídas gráficas, formatos de tabela ou represen-
tações de mapas.

Características e funcionalidades
A Geo SURA é uma ferramenta intuitiva para o usuário 

e permite que ele aproveite ao máximo todas as suas fun-
cionalidades sem necessidade de conhecimento prévio em 
sistemas de informação geográfica.

Permite integrar informação a nível global, regional e 
local, resultados de estudos específicos, dados próprios dos 
negócios e, em geral, qualquer tipo de informação disponível 
que seja de interesse para o usuário. Essas funcionalidades 
oferecem um mundo amplo de possibilidades de sobrepor 
uma grande diversidade de dados de maneira interativa den-
tro de uma mesma análise, o que permite tomar decisões 
com um melhor nível de informação para reduzir a incerteza.

A plataforma Geo SURA favorece o reconhecimento  
do entorno, da estratégia e da operação dos negócios.

Uma infinidade de aplicações 
As aplicações da Geo SURA nas diversas 

áreas do conhecimento e dos negócios são va-
riáveis e ilimitadas e podem estender-se até 
onde a informação disponível e a imaginação 
do usuário queiram chegar.

Estes são alguns dos usos que estão den-
tro do leque de aplicações:

• Análise do entorno - forças da natureza, da 
sociedade e da tecnologia, megatendências 
(mudanças demográficas, escassez de re-
cursos naturais, governo global, hiperconec-
tividade, urbanismo, variedade e mudança 
climática, entre outros), setores e atividades 
da economia e necessidades da sociedade 
em diferentes escalas geográficas.

• Análise de mercados - nichos de mercado e 
segmentação de clientes a partir de tendên-
cias do consumidor e tendências dos negócios.

• Planejamento estratégico e operativo dos 
negócios - visualização e análise da rede de 
abastecimento, focalização de forças de venda, 
gestão de projetos, otimização de rotas, avalia-
ção de impactos reais e potenciais (positivos ou 
negativos) em comunidades, gestão de eventos 
da natureza e aqueles causados pelo homem.
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Aplicações

› Prognóstico estacional

›  Aptidão do solo

Zonifcação agroclimática

›  Otimização de rede  
de abastecimento

›  Eficiência e contingência 
de fornecedores

Urbanização

›  Obras civis e 
infraestrutura

›  Uso do solo
›  Informação do mercado 

imobiliário
›  Equipamento urbano e 

redes vitais

Geomarketing

Globalização

›  Segmentação de clientes
› Classificação por setor
› Estrato socioeconômico

›   Focalização da força  
de venda

›  Otimização de rotas

Sources: Esri, HERE, DeLorme, USGS, Intermap, increment P Corp.,
NRCAN, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri (Thailand),
MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Nivel de penetracion 
de clientes nuevo

Porcentaje de penetracion alto

Porcentaje de penetracion medio

Porcentaje de penetracion bajo

Atenção a eventos 
catastrófcos da natureza

Análise de influência 
em comunidades

Infraestrutura viária

Cobrança de carteira  
do setor fnanceiro

Posicionamento de 
novas sedes ou pontos 
de atendimento

›  Ameaça de tsunami
›  Ameaça de deslizamento
›  Variabilidade e mudança 

climática

›  Ameaça sísmica

›  Ameaça de furacão

› Ameaça de inundação

Classifcação e 
priorização de variáveis 
e ameaças da natureza
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Na SURA,

14,6 milhões  
DE CLIENTES

EM 9 países  

14,812
FUNCIONÁRIOS

21,4OO
ASSESSORES 

M É X I C O

C O L Ô M B I A

PA N A M Á

U R U G U A I

B R A S I L

A R G E N T I N A

C H I L E

E L  S A LV A D O R

R E P Ú B L I C A  D O M I N I C A N A

Seguros SURA na América Latina:

(3)

DEPENDENTES E AUTÔNOMOS

SEGUROS, TENDÊNCIAS 
E RISCOS

nosso compromisso é contribuir 
para o bem-estar, a competitividade 
e a sustentabilidade das pessoas 
e empresas na América Latina.

Mais de 72 anos de experiência.

Uma das cinco maiores empresas seguradoras 
de origem latino-americana.[1]

Reconhecida como Melhor Empresa Seguradora 
da América Latina nos Latin America Awards – 
Revista Reactions, 2016.[2]

(1)    Ranking Fundação Mapfre 2015
(2)    Publicação inglesa especializada na indústria de seguros – Grupo Euromoney
(3)    Dados do final de 2016
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SEGUROS, TENDÊNCIAS 
E RISCOS

Competitividade

Sustentabilidade

Bem-estar

Na SURA buscamos 
entender o entorno para 
antecipar e transformar 
o futuro.

Somos os aliados do 
bem-estar, da competitividade 
e da sustentabilidade das 
pessoas e das empresas na 
América Latina.


