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RESUMO 

Desastres ocorrem de forma frequente no Rio Grande do Sul, e são resultado de 

eventos adversos ou da ação humana, gerando danos significativos à sociedade 

todos os anos. O gerenciamento de dados históricos é a base para os estudos sobre 

esses fenômenos, que são fundamentais para a redução dos danos e prejuízos 

causados. Esse gerenciamento é um problema global e, no Rio Grande do Sul, não 

existe um sistema informatizado capaz de organizar e gerenciar de forma eficaz este 

tipo de dados. 

Este trabalho propõe uma ferramenta web para o gerenciamento de registros 

de ocorrências de desastres no Rio Grande do Sul, cujo objetivo principal é prover 

um banco de dados relacional para o armazenamento dos dados, e permitir 

operações básicas de inserção, alteração e exclusão de registros e formas variadas 

de consulta.  

Acredita-se que esta ferramenta contribuirá para uma organização mais 

eficiente dos dados de desastres no Rio Grande do Sul, tornando mais consistente a 

base de dados, facilitando o gerenciamento dos dados e oferecendo maior facilidade 

para consultá-los. 
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ABSTRACT 

Disasters occur frequently and systematically in Rio Grande do Sul, and they are 

a result of adverse events or human action, causing significant damage to society 

every year. The management of historical data is the basis for all studies about these 

phenomena, which are essential for reducing the damages caused by the disasters 

occurrence. This management is an issue all around the world and, in Rio Grande do 

Sul, there is not a system able to organize and effectively manage this type of data. 

This work proposes a web application for managing the records of occurrences 

of disasters in Rio Grande do Sul, whose main objective is to provide a relational 

database to store the data, and to allow basic operations such as insertion, 

modification and deletion of records and several ways of querying. 

It is believed that this tool will contribute to a more efficient arrangement of 

disaster historic data in Rio Grande do Sul, giving more integrity to the database, 

making easier its management and the queries. 
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1 INTRODUÇÃO 

Existem diversos eventos que representam risco para o ambiente natural e aos 

seres que nele vivem, podendo causar sérios danos. De acordo com sua intensidade 

e o impacto de seus danos, estes eventos podem ser considerados como desastres, 

eventos decorrentes da combinação de um risco natural e da atividade humana 

(CEMAT, 2007). De acordo com Reis et al. (2011), desastres como inundações, 

estiagens, vendavais e granizo, vêm ocorrendo de forma mais frequente e intensa 

no estado do Rio Grande do Sul, devido principalmente à ação antrópica, como uso 

e ocupação inadequados do solo, supressão de vegetação nativa, crescimento 

urbano desordenado e eventos relacionados a fenômenos naturais.  

Para minimizar os danos causados pelos desastres, deve-se adotar medidas 

preventivas, como o planejamento e a preparação da população para uma possível 

ocorrência desses eventos. Por isso, o gerenciamento de seus dados históricos é 

uma atividade importante e fundamental que, além de figurar como a principal forma 

de identificar padrões de frequência e impacto de desastres nas regiões, apresenta-

se como uma poderosa ferramenta para reduzir os danos e prejuízos após as 

ocorrências destes fenômenos. 

No entanto, há um problema ao redor de todo o mundo, que é a falta de um 

consenso sobre boas práticas na organização de dados sobre desastres. 

Paralelamente à complexidade de obter informações realmente confiáveis e seus 

impactos, há também uma grande variedade em definições, metodologias e 

ferramentas para gerenciar estes dados.  

O Grupo de Gestão de Risco de Desastres (GRID1), do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Civil (PPGEC2) da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, tem desenvolvido diversos estudos sobre a ocorrência de desastres ao longo 

da história do estado e tem como objetivo principal construir, a partir desses 

estudos, ferramentas que facilitem o gerenciamento dos riscos de desastres pelos 

órgãos competentes. Entretanto, os dados disponibilizados para o GRID 

apresentam-se de forma pouco prática e de difícil gerenciamento. Basicamente, o 

                                            
1 http://www.ufrgs.br/grid 
2 http://www.ufrgs.br/engcivil/ppgec/ 
 

http://www.ufrgs.br/grid
http://www.ufrgs.br/engcivil/ppgec/
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gerenciamento dos dados se resume a planilhas eletrônicas que contêm todos os 

dados dos registros dos decretos de situação de emergência ou estado de 

calamidade pública nos processos arquivados na Coordenadoria Estadual de Defesa 

Civil do Rio Grande do Sul. Esses dados foram organizados com uma estruturação 

lógica precária com poucas possibilidades de melhoria ou ampliação. 

Dispondo apenas dessas planilhas eletrônicas, a equipe do GRID realiza seus 

estudos e consultas de uma forma bastante tortuosa. Consultas que, em um sistema 

informatizado, poderiam ser feitas em alguns minutos, podem levar dias para serem 

realizadas no modelo atual. A integridade dos dados também é comprometida, pois 

não há mecanismos de controle de registros duplicados, ou de campos obrigatórios, 

por exemplo. 

A ferramenta desenvolvida neste trabalho, denominada GROD-RS, provê um 

banco de dados relacional para armazenar os dados de desastres do Rio Grande do 

Sul, permitindo as operações básicas de inserção, alteração, exclusão e consulta.  

Além de facilitar o gerenciamento dos dados, a ferramenta web GROD-RS oferece 

maior facilidade para a realização de todas essas operações, através de uma 

interface simples e intuitiva, sem requerer maiores conhecimentos em informática. 

Este documento está dividido em sete seções. A segunda seção apresenta o 

domínio de problema, o processo atual de registros de desastres e os trabalhos 

relacionados. A terceira seção apresenta a descrição geral do projeto da ferramenta, 

que inclui uma visão geral e os requisitos funcionais e não funcionais. A quarta 

seção descreve os detalhes técnicos da implementação do banco de dados, 

enquanto a quinta seção descreve detalhadamente a implementação da ferramenta 

e demonstra o seu funcionamento. A sexta seção apresenta as conclusões e 

sugestões de trabalhos futuros.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 O objetivo deste capítulo é familiarizar o leitor com o problema fundamental 

deste trabalho, que é o gerenciamento de dados sobre desastres no Rio Grande do 

Sul. O capitulo está organizado da seguinte forma: a seção 2.1 contém as definições 

de alguns conceitos básicos, a seção 2.2 apresenta uma contextualização geral 

sobre os registros de desastres no Rio Grande do Sul, a seção 2.3 apresenta uma 

descrição do procedimento seguido para registrar a ocorrência de um desastre e 

como estes dados chegam ao GRID e a seção 2.4 relaciona alguns outros trabalhos 

relacionados, desenvolvidos em outros países, que apresentam possíveis soluções 

para problemas semelhantes. 

2.1 CONCEITOS BÁSICOS 

Nesta seção, serão apresentados alguns conceitos básicos, com o intuito de 

esclarecer o significado de termos que serão utilizados ao longo deste capítulo. 

Desastre – Acontecimento natural ou provocado pelo ser humano, que causa danos 

ao ambiente ou aos seres vivos e prejuízos à economia ou à sociedade. 

Antrópico – Resultado da ação humana. 

Hidro meteorológico – Relativo ao ciclo da água na natureza. 

Padrão evolutivo – Classificação do grau de evolução do desastre. Podem ser 

classificados como súbitos, graduais de evolução crônica, ou soma de efeitos 

parciais (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 1999). 

Grau de vulnerabilidade – Corresponde ao nível de insegurança intrínseca de um 

cenário de desastre a um evento adverso determinado. Vulnerabilidade é o inverso 

da segurança. 

Defesa Civil – Conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e 

reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar os desastres naturais e os incidentes 

tecnológicos, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social. 
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Situação de emergência - Reconhecimento legal pelo poder público de situação 

anormal provocada por desastres, quando os danos são suportáveis e superáveis 

pela comunidade afetada (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 1999). 

Estado de calamidade pública – Reconhecimento legal pelo poder público de 

situação anormal provocada por desastres, causando sérios danos à comunidade 

afetada, inclusive à vida de seus integrantes (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO 

NACIONAL, 1999) 

2.2 DOMÍNIO DO PROBLEMA – OS DESASTRES NO RS 

Segundo o Programa das Nações Unidas de Capacitação para a Gestão de 

Desastres (UNDMTP), um desastre é uma situação que causa intensas alterações 

nos componentes sociais, físicos, ambientais, econômicos e culturais de uma região, 

colocando em risco a vida humana e os bens particulares e públicos, excedendo a 

capacidade da sociedade afetada para se recuperar usando somente seus próprios 

recursos. Podem ser de origem natural ou provocados pela ação do homem. 

A ocorrência desses eventos extremos tem causado prejuízos significativos no 

mundo todo, especialmente nas últimas décadas (SAITO et al., 2009). Estes 

desastres causam impactos à sociedade que não se restringem apenas ao setor 

econômico, mas ainda são verificados efeitos decorrentes como o empobrecimento 

das populações, as migrações, as enfermidades, entre outros. 

De acordo com Saito et al (2011), os desastres naturais no Rio Grande do Sul 

têm sua causa relacionada principalmente a aspectos hidro meteorológicos e 

antrópicos. Para um estado essencialmente agrícola como o Rio Grande do Sul, 

esses eventos geram prejuízos que afetam significativamente a sua economia.  

O registro e a organização dos dados históricos desses eventos são 

fundamentais para a produção de estudos de padrões de frequência e mapas sobre 

desastres, que se configuram como instrumentos valiosos na construção de políticas 

e ações de gerenciamento de desastres (CRED/UNDP, 2006). Dessa forma, a 

existência de dados referentes a esses desastres constitui-se como uma das 

maneiras de se conhecer a gênese e o desenvolvimento desses fenômenos para, 

assim, estabelecer medidas preventivas de redução dos danos e prejuízos. 
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A principal fonte de dados sobre desastres naturais são os decretos de 

situação de emergência ou de estado de calamidade pública, reconhecidos pelo 

governo federal. Os critérios para que se decrete situação de emergência ou estado 

de calamidade pública baseiam-se na intensidade dos desastres e na relação entre 

a necessidade e a disponibilidade de recursos, para o restabelecimento da situação 

de normalidade do município. Ainda são considerados o padrão evolutivo, a 

ocorrência de desastres secundários, o nível de preparação e eficiência da defesa 

civil local e o grau de vulnerabilidade da população afetada (MINISTÉRIO DA 

INTEGRAÇÃO NACIONAL, 1999). 

A partir de 2012, em algumas regiões do Brasil, o registro de desastres em 

âmbito nacional começou a ser feito pelo Sistema Integrado de Informações sobre 

Desastres (S2ID3), o qual concentra, em nível federal, as informações e os registros 

sobre os desastres (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2012). Porém, 

muitos autores afirmam que para se realizar os importantes estudos sobre os 

desastres são necessárias séries históricas de dados, e para a determinação de 

tendências são necessários trinta anos de registros. O S2ID desconsidera esse fato, 

pois altera diretamente o conteúdo dos dados coletados sobre os desastres, 

inviabilizando a migração dos dados históricos para o novo formato. Dessa forma, o 

S2ID interrompe a continuidade entre os registros antigos e novos, o que torna 

importante a existência de ferramentas capazes de organizar e gerenciar de forma 

eficaz estes dados históricos. 

2.3 O PROCESSO ATUAL DE REGISTRO DOS DADOS 

O primeiro passo a ser realizado após a ocorrência de um desastre natural é o 

preenchimento do NOPRED, formulário padronizado de informações sobre 

desastres. O NOPRED é um formulário de Notificação Preliminar de Desastre e tem 

por finalidades alertar o SINDEC sobre a ocorrência de um desastre e encaminhar 

oficialmente as informações preliminares sobre os mesmos aos órgãos de 

coordenação dos escalões mais elevados do SINDEC.  O formulário NOPRED deve 

ser preenchido em um prazo máximo de doze horas após a ocorrência do desastre, 

por equipe habilitada, e encaminhado imediata e simultaneamente aos órgãos de 

                                            
3 http://www.integracao.gov.br/defesa-civil/s2id 

http://www.integracao.gov.br/defesa-civil/s2id
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coordenação e de articulação do SINDEC, em nível estadual e federal. A Figura 2.1 

ilustra um formulário NOPRED. 

 

 

Figura 2.1 Formulário NOPRED 

 

Em seguida, a Coordenadoria Municipal ou o Prefeito Municipal deverá avaliar 

os danos e prejuízos de forma criteriosa em até 120 horas e encaminhar dois novos 

documentos para o órgão estadual de Defesa Civil. O primeiro deles, o AVADAN, 

ilustrado na Figura 2.2, é o Formulário de Avaliação de Danos e tem por finalidades 

informar ao SINDEC, com precisão, as características dos desastres; avaliar os 

danos humanos, materiais e ambientais provocados pelo desastre e informar sobre 

os prejuízos econômicos e sociais resultantes. O formulário AVADAN deve ser 

preenchido num prazo máximo de 120 horas após a ocorrência do desastre por 

equipe habilitada, e encaminhado, no mais curto prazo possível, aos órgãos de 
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coordenação e de articulação do SINDEC, em nível estadual e federal. O segundo é 

um mapa que identifica a área afetada, fornecendo a dimensão da área geográfica 

do município atingida pelo desastre, devendo constar toda a área afetada: distritos, 

localidades e até as ruas, no caso da sede, bairro ou o distrito não ser totalmente 

afetado. Este mapa está ilustrado na Figura 2.3. Se for necessário decretar Situação 

de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, a Coordenadoria Municipal deve 

confeccionar também um parecer técnico e o decreto municipal. 

 

 

Figura 2.2 - Primeira página de um formulário AVADAN 



17 
 

 

Figura 2.3 - Exemplo de mapa da área afetada por um desastre 

 

Se o Prefeito desejar que o decreto municipal seja homologado ou 

reconhecido, deverá encaminhar à CEDEC, através de ofício, os documentos 

citados anteriormente. A homologação do ato de declaração do estado de 

calamidade pública ou da situação de emergência é feita mediante decreto do 

governador do estado (BRASIL, 2005). O reconhecimento do ato de declaração do 

estado de calamidade pública ou da situação de emergência é feita mediante 

portaria do Ministro de Estado da Integração Nacional, e é condição para ter efeito 

jurídico no âmbito da administração federal (BRASIL, 2005). Após esse 

reconhecimento, o município poderá receber a ajuda dos órgãos responsáveis. 

Paralelamente a todo este processo formal, ocorre o arquivamento do processo 

físico (formulários de papel) e digital. Para o arquivamento digital, é necessário 

registrar os dados dos formulários em um sistema informatizado do SINDEC. Este 

sistema, que possui os registros de desastres naturais ocorridos no Rio Grande do 

Sul, é capaz de exportar seus dados em formato de planilha eletrônica. E são 

exatamente essas planilhas eletrônicas que são fornecidas para os profissionais do 

GRID, para que eles possam realizar seus estudos e trabalhos. À medida que a 

equipe do GRID vai recebendo novas planilhas com novos registros, eles vão 
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atualizando uma única planilha que contém a base de dados completa dos registros. 

O apêndice A contém uma amostra dessa planilha, e exibe algumas de suas colunas 

e linhas. 

Todo esse processo de preenchimento manual de formulários e de migração 

dos dados para um sistema eletrônico está suscetível a muitas falhas. Embora o 

funcionário designado para o preenchimento dos formulários seja supostamente 

instruído para tal atividade, e apesar de o formulário conter instruções para o seu 

preenchimento, é muito provável que erros de preenchimento ocorram com 

frequência. Dentre esses erros, pode-se citar: campos de preenchimento obrigatório 

sendo deixados em branco; informações que deveriam estar em um campo sendo 

colocadas em outro, por engano; incoerência nas informações devido à falta de 

atenção no preenchimento, entre outros. 

No momento de migrar os dados do formulário de papel para o sistema 

eletrônico, que deve possuir em suas regras de negócio restrições e validações para 

entrada dos dados, é razoável deduzir também que, diante de um formulário mal 

preenchido, com algumas informações erradas e por vezes insuficiente, o 

funcionário que tiver a incumbência de registrar o evento no sistema terá que 

adaptar alguns dados, gerando incoerências ou inconsistências no registro. 

Outro possível ponto de geração de erros é o momento em que o GRID utiliza 

as planilhas que recebe periodicamente para atualizar sua base de dados. Nesse 

passo, os registros podem ser duplicados ou erroneamente eliminados. Outro 

problema é que esta planilha possui atualmente sessenta e seis colunas, cada uma 

representando um campo do formulário, e mais de seis mil linhas, cada uma 

representando a ocorrência de um desastre. A forma utilizada atualmente para 

realizar consultas e refinamento de dados é utilizando as funcionalidades do 

software de planilha eletrônica, o que não é uma prática recomendada. Para se 

trabalhar com grandes volumes de dados, há diversas opções melhores do que 

utilizar planilhas eletrônicas, e uma das mais aceitas e utilizadas é através de um 

banco de dados relacional. 
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2.4 TRABALHOS RELACIONADOS 

O objetivo desta seção é apresentar alguns dos principais bancos de dados de 

desastres internacionais. O primeiro deles é o EM-DAT, de responsabilidade do 

Centro de Pesquisas de Epidemiologia de Desastres da Universidade Católica de 

Louvain, em Bruxelas. Em seguida, será apresentado o DesInventar, um projeto de 

código aberto para gerenciamento de informações de desastres. Por fim, será 

apresentado o NatCat, mantido por uma companhia de seguros alemã, a Munich 

Reinsurance Company. No Rio Grande do Sul, não há, em caráter público, nenhum 

banco de dados ou ferramenta para gerenciamento de dados sobre desastres. 

2.4.1 EM-DAT 

O EM-DAT4 é um banco de dados de desastres de acesso público, cuja 

finalidade é servir aos propósitos de ações humanitárias em nível nacional e 

internacional. É uma iniciativa voltada para racionalizar as tomadas de decisões para 

a prevenção de catástrofes, e também para fornecer uma base objetiva para a 

avaliação da vulnerabilidade e definição de prioridades.  

O seu banco de dados contém mais de dezoito mil registros de desastres 

ocorridos ao redor do mundo, desde o ano 1900. Os dados chegam até a base de 

dados vindos de diversas fontes, incluindo organizações não governamentais, 

agências de governos, companhias de seguro, institutos de pesquisa e agências da 

imprensa. Seus registros incluem dados de desastres naturais e desastres causados 

pela ação humana. Para um desastre ser registrado neste banco de dados, alguns 

critérios são verificados previamente. Por exemplo, o desastre deve ter causado pelo 

menos 10 mortes, ou pelo menos cem pessoas devem ter sido afetadas, ou deve ter 

sido declarada situação de emergência. 

Através do website do EM-DAT, qualquer visitante pode realizar pesquisas de 

diversos tipos: buscas avançadas, pesquisas focadas em um país, pesquisas 

focadas em perfis de desastres, consultas à lista de tipos de desastres, entre outras. 

A Figura 2.5 ilustra a tela de busca avançada. 

                                            
4 http://www.emdat.be/ 
 

http://www.emdat.be/
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Entre as principais vantagens do EM-DAT, pode-se citar os fatos de ser uma 

ferramenta pública, à qual qualquer pessoa pode ter acesso através de seu web site; 

e de possuir diversos tipos de busca (buscas avançadas, buscas por ocorrências, 

visualização de informações sobre cada tipo de evento, etc.). Um dos pontos 

negativos do EM-DAT em relação a outras ferramentas semelhantes, é que ele não 

permite geração de mapas e gráficos de tendências sob demanda: o EM-DAT 

disponibiliza apenas mapas e gráficos gerados previamente. 

2.4.2 DESINVENTAR 

O DESINVENTAR5 é um projeto de código aberto, iniciativa de grupos de 

pesquisadores e acadêmicos ligados à Rede de Estudos Sociais em Prevenção de 

Desastres na América Latina. Esses grupos idealizaram um sistema de consulta, 

                                            
5 http://www.desinventar.org/ 

Figura 2.4 - Tela de busca avançada do banco de dados EM-DAT 
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aquisição e exibição de informações sobre desastres de impacto pequeno, médio e 

superior, com base em dados pré-existentes, fontes de jornais e relatórios 

institucionais em nove países da América Latina. Dessa forma, tornou-se um projeto 

para documentação e análise de dados sobre os prejuízos causados por desastres 

naturais e causados pela ação humana, cuja finalidade é ajudar a analisar as 

tendências de desastres e seus impactos de uma forma sistemática. 

O projeto do DesInventar é dividido em quatro módulos principais. O primeiro 

consiste em um conjunto de definições e documentações para auxiliar no 

gerenciamento dos dados. O segundo é um banco de dados relacional e estrutural 

que é alimentado através do preenchimento de campos pré-definidos e que guarda a 

base de dados que atualmente é de mais de cem mil registros de desastres 

ocorridos em diversas partes do planeta, desde o ano de 1974. O terceiro módulo 

consiste em uma ferramenta para entrada de informações no banco de dados. E o 

quarto módulo é uma ferramenta chamada DesConsultar, que permite ao usuário 

acessar o banco de dados, realizar consultas e representá-las através de diversas 

formas: Buscas avançadas, visualização simples de dados, geração de mapas, 

diversos tipos gráficos, inúmeros tipos de estatísticas, relatórios e esquemas 

comparativos. A Figura 2.6 ilustra a tela de buscas avançadas deste módulo. 

Figura 2.5 - Tela de busca avançada do módulo DesConsultar 
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O DesInventar possui algumas similaridades com o EM-DAT, como o fato de 

ser uma ferramenta de acesso público e de permitir diversos tipos e categorias de 

consultas e buscas. Além destes pontos positivos, pode-se citar ainda outra forte 

qualidade: o DesInventar é uma ferramenta de código aberto. Além destas 

qualidades, o DesInventar permite ainda geração de gráficos, estatísticas e 

relatórios sob demanda, onde o usuário pode escolher quais informações deseja 

visualizar e a forma pela qual deseja representá-las. 

2.4.3 NatCat 

O NatCat6 é um banco de dados de desastres de acesso restrito à Munich 

Reinsurance Company e suas empresas clientes, e arroga ser a mais completa base 

de dados mundial sobre prejuízos e danos causados por desastres. O seu banco de 

dados contém mais de trinta mil registros de desastres ocorridos ao redor do mundo, 

desde o ano 1979. Cerca de mil novos registros são registrados e analisados a cada 

ano.  

Seus registros incluem dados de desastres naturais e desastres causados pelo 

homem. Para um desastre ser registrado neste banco de dados, alguns critérios são 

verificados. Por exemplo, o desastre deve ter causado danos em propriedades ou ter 

deixado pessoas seriamente afetadas. O banco de dados até registra desastres 

anteriores ao ano de 1980, porém somente para eventos muito representativos. 

Entre suas principais fontes de dados, destacam-se publicações, bases de dados 

online de agências de notícias, organizações governamentais e não governamentais 

e literatura técnica. 

O acesso ao banco de dados é restrito, mas o grupo disponibiliza relatórios e 

mapas anualmente, e informações documentação sobre desastres para o público 

em geral. Na Figura 2.7, está representado o mapa de 2011 de desastres, disponível 

no website do projeto NatCat. 

 

                                            
6 http://www.munichre.com/en/reinsurance/business/non-life/georisks/natcatservice/default.aspx 
 
 

http://www.munichre.com/en/reinsurance/business/non-life/georisks/natcatservice/default.aspx
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Figura 2.6 - Mapa de 2011 de desastres da NatCat 

 

O NatCat possui uma base de dados de grande credibilidade na Alemanha, e 

afirma ter a mais completa base de registros de danos e prejuízos causados por 

eventos desastres no mundo. Como pontos negativos em relação às outras 

ferramentas e base de dados estudadas neste trabalho, pode-se citar o fato de ela 

não ser pública e disponibilizar apenas alguns relatórios e mapas estáticos e 

gerados com antecedência. 

2.5 COMPARAÇÃO 

Nesta seção, será apresentada uma tabela de comparação das principais 

características e funcionalidades das três ferramentas estudadas na seção 2.4. 

Serão comparadas características como o número de registros que cada base de 

dados possui, o período de cobertura destes registros, as regiões cujos eventos são 

registrados, a caracterização do acesso à base de dados, entre outras. Como 
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principais funcionalidades, serão comparadas a presença de diferentes tipos de 

buscas e consultas e a possibilidade de geração de mapas e relatórios. 

 

 

Tabela 2.1 – Comparativo entre as três ferramentas estudadas 

 EM-DAT DesInventar NatCat 

Número de registros 18.000 100.000+ 30.000+ 

Regionalidade  Mundial Mundial Mundial 

Período coberto 1900-presente 1974-presente 1979-presente 

Tipo de acesso Público Público Restrito 

Código aberto Não Sim Não 

Consultas Avançadas Sim Sim Não 

Buscas de registros Sim Sim Não 

Geração de mapas Sim Sim Sim 

Geração de relatórios Não Sim Não 

 

Embora o projeto DesInventar possua vantajosas características, seu uso não 

seria de extrema utilidade para a equipe do GRID, pois o sistema de codificação de 

desastres utilizados não segue o padrão de desastres utilizados no estado do Rio 

Grande do Sul. Isso reforça a importância da criação da ferramenta GROD-RS. 
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3 DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

Neste capítulo será apresentada uma visão geral do projeto com o objetivo de 

transmitir uma ideia resumida sobre a forma como cada etapa foi desenvolvida.  

Além disto, serão apresentados os requisitos funcionais e não-funcionais do projeto. 

3.1 VISÃO GERAL 

Nesta seção serão resumidas as etapas da metodologia do desenvolvimento 

deste trabalho: a análise e o levantamento de requisitos, a modelagem e a criação 

do banco de dados, a migração dos dados e, por fim, o desenvolvimento da 

ferramenta GROD-RS. Na Figura 3.1 está ilustrada a metodologia do 

desenvolvimento. 

A primeira etapa consistiu na análise e no levantamento de requisitos para o 

desenvolvimento do projeto. Para a execução desta etapa, foi necessária a 

realização de um detalhado levantamento de informações e requisitos junto ao grupo 

do GRID e um estudo aprofundado das suas necessidades. As planilhas eletrônicas 

contendo os dados sobre as ocorrências de desastres tiveram também um papel 

fundamental para que fossem identificados os elementos de real importância, e a 

maneira eles poderiam ser melhor estruturados. 

A segunda etapa consistiu na modelagem e criação de um banco de dados 

relacional para o armazenamento dos dados. Um banco de dados relacional é um 

conceito abstrato que define maneiras de armazenar, manipular e recuperar dados. 

Toda a informação de um banco de dados relacional é armazenada em tabelas, que 

na linguagem do modelo relacional também são chamadas de entidades. A 

linguagem padrão dos bancos de dados relacionais é a Structured Query Language, 

ou simplesmente SQL (Silberschatz, 2011). Tendo sido definidas as principais 

entidades do problema, com base na análise realizada na etapa anterior, o modelo 

Entidade-Relacionamento pôde ser construído (ver seção 4.1 – Modelagem dos 

dados). Com base nesta modelagem, o banco de dados foi criado no SGBD 

PostgreSQL7 (ver seção 4.2 – Criação do banco de dados). 

                                            
7 http://www.postgresql.org/ 

http://www.postgresql.org/


26 
 

A terceira etapa consistiu na migração de todos os dados que eles possuíam 

até o momento para este novo banco de dados. Como todos os campos de todas as 

tabelas do modelo relacional estavam presentes na planilha eletrônica, a migração 

consistiu, basicamente, em um mapeamento de cada campo da planilha para um 

campo de alguma tabela do banco de dados. Esta etapa será detalhada na seção 

4.3 – Migração dos dados. 

A última etapa consistiu no desenvolvimento da aplicação web GROD-RS, 

responsável pela interface entre o banco de dados e o usuário. Através desta 

interface, os usuários poderão realizar buscas por registros; acessar informações 

detalhadas sobre cada registro; incluir, editar e excluir registros; e realizar diversos 

tipos de consultas, desde as mais comuns até as personalizadas. Mais informações 

sobre o desenvolvimento desta ferramenta e seu funcionamento serão fornecidas no 

capítulo 5 – A ferramenta GROD-RS.  

 

  Figura 3.1 - Fluxo da metodologia do desenvolvimento 
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3.2 LEVANTAMENTO DOS REQUISITOS 

Os requisitos de um sistema definem os serviços que o sistema deve oferecer 

e as restrições aplicáveis à sua operação. Tradicionalmente, os requisitos de 

software são classificados em Requisitos Funcionais, que declaram as funções que 

o sistema deve oferecer; e Requisitos Não-Funcionais, que são as restrições nas 

funções oferecidas pelo sistema. 

3.2.1 Requisitos Funcionais 

Os requisitos funcionais especificam as funcionalidades do software que os 

desenvolvedores precisam construir no produto para permitir que os usuários 

cumpram suas tarefas, satisfazendo assim os requisitos do negócio (WIEGERS, 

2003). Estes requisitos são a descrição técnica das funcionalidades as quais os 

usuários terão acesso no sistema. Abaixo, seguem os requisitos funcionais deste 

projeto: 

 RF01: Para acessar a aplicação, o usuário deverá efetuar o processo de 

logon, utilizando um usuário e uma senha. 

 RF02: A aplicação deve permitir consultas sobre o banco de desastres, 

combinando zero ou mais filtros pré-definidos. 

 RF03: A aplicação deve permitir inserção de novos registros de desastres. 

 RF04: A aplicação deve permitir edição de registros de desastres existentes. 

 RF05: A aplicação deve permitir exclusão de registros de desastres 

existentes.  

 RF04: A aplicação deve disponibilizar aos usuários um conjunto de consultas 

pré-definidas, para facilitar a realização de consultas comuns. 

 RF05: A aplicação deve permitir consultas avançadas sobre o banco de 

dados, onde o usuário poderá escolher que campos ele deseja visualizar, de 

que tabela eles vêm, e qual filtro aplicar. 
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3.2.2 Requisitos não-funcionais 

Os requisitos não-funcionais incluem objetivos de desempenho e descrições 

dos atributos de qualidade. Eles aumentam a descrição das funcionalidades do 

produto, descrevendo suas características em várias dimensões que são 

importantes para usuários os desenvolvedores. Os requisitos não-funcionais 

definem, também, interfaces externas entre a aplicação e o mundo exterior, e 

restrições nas escolhas disponíveis ao desenvolvedor para design e construção do 

produto. (WIEGERS, 2003). Abaixo, seguem os requisitos não funcionais deste 

projeto: 

 RNF01: A aplicação deve ser hospedada em um servidor web. 

 RNF02: Deve ser utilizada uma aplicação com boa portabilidade e ser código 

aberto ou software livre. 

 RNF03: O banco de dados e o servidor web utilizados deverão possuir boa 

portabilidade e serem software livre ou código aberto. 

 RNF04: Os dados deverão estar armazenados em um banco de dados 

relacional e centralizado. 

 RNF05: Todos os dados da base de dados existente previamente devem ser 

migrados para o novo banco de dados. 

 RNF06: A aplicação deve ser de fácil utilização. 

 RNF07: Deve ser possível utilizar a aplicação nos principais navegadores 

web. 

 RNF08: Deve haver dois tipos de usuários de acesso à ferramenta: usuários 

administradores, que terão acesso a todos os módulos do sistema, e 

usuários comuns, que poderão apenas realizar consultas, buscar registros e 

visualizar de detalhes dos registros. 
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4 DESCRIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS 

O objetivo deste capítulo é descrever os detalhes técnicos relacionados à 

implementação do banco de dados da ferramenta. Primeiramente, será detalhado o 

processo de modelagem e criação do banco de dados relacional. A seguir, será 

explicado como foi feita a migração dos dados para este novo banco de dados. 

4.1 MODELAGEM DOS DADOS 

O modelo do banco de dados foi definido com base em estudos sobre a 

planilha eletrônica que continha os dados, e em reuniões com os membros do GRID 

para levantamento de requisitos. Desta forma, foi possível entender o significado de 

cada informação, para definir o conjunto de informações relevantes e de que 

maneira elas se relacionam. 

A Figura 4.1 ilustra o relacionamento entre as entidades através de um modelo 

Entidade-Relacionamento simplificado, onde as colunas das tabelas são omitidas. 

São exibidos apenas os nomes das tabelas e suas colunas que compõem as chaves 

primárias. O modelo completo é apresentado no Apêndice B. 

 

 

Figura 4.1 - Diagrama Entidade Relacional simplificado do banco de dados 
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Basicamente, o modelo foi projetado para conter duas categorias principais de 

tabelas: tabelas para configuração, cujos dados servem de base para a inclusão dos 

registros de desastres e têm caráter predominantemente estático, sofrendo poucas 

alterações ao longo do período de utilização do sistema; e tabelas para registros, 

cujas informações são alteradas e adicionadas com mais frequência, pois são as 

tabelas que armazenam dados sobre as ocorrências de desastres propriamente 

ditas.  

Entre as tabelas de configuração, encontram-se: MesoRegiao, que armazena a 

relação das sete mesorregiões nas quais se divide o estado o Rio Grande do Sul; 

MicroRegiao, que armazena a lista das trinta e cinco microrregiões pertencentes ao 

estado do Rio Grande do Sul; RegiaoHidrografica, que armazena a relação das duas 

regiões hidrográficas que dividem o estado; Redec, que armazena informações 

sobre as onze coordenadorias regionais de defesa civil que atualmente compõem a 

coordenadoria estadual do Rio Grande do Sul; Municipio, tabela que contém a 

relação com todos os municípios rio-grandenses, e algumas de suas principais 

informações geográficas, demográficas e alguns indicadores; e Codar, que 

armazena o conjunto de classificações e tipos de desastres, e suas principais 

características, como descrição, causas, medidas preventivas, e códigos de 

identificação. Essas tabelas têm como principal característica o fato de sofrerem 

poucas alterações ao longo do período de utilização do sistema. Elas terão como 

principal finalidade armazenar dados de um conjunto já definido de entidades que 

sofrem poucas alterações ao longo do tempo. Por exemplo, após a configuração 

inicial dos dados, a tabela Municipio só receberá um novo registro quando um novo 

município surgir no estado do Rio Grande do Sul. Outra função importante destas 

tabelas é garantir a integridade dos dados que serão armazenados nas tabelas de 

registro, de certa forma ditando as regras de que dados poderão ser inseridos, 

alterados ou excluídos, através da utilização de Chaves Estrangeiras, um dos 

conceitos pertinentes a um banco de dados relacional. 

Já as tabelas de registro funcionarão como a base histórica para os dados, 

pois são responsáveis por armazenar os registros das ocorrências dos eventos de 

desastre. Entre elas, encontram-se: Registro, que armazena as principais 

informações referentes à ocorrência de um desastre, como o município afetado, a 

data da ocorrência, o tipo de desastre ocorrido, número e data da homologação, 
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entre outras; DanosHumanos, que contém informações sobre os danos humanos 

decorrentes da ocorrência de um evento, como número total de desabrigados, 

desalojados, feridos, entre outros; DanosEconomicos, que registra informações 

sobre os prejuízos econômicos causados pela ocorrência do evento, como  o 

prejuízo na pecuária, na indústria, na agricultura, etc.; DanosAmbientais, que 

registra dados sobre as principais categorias de danos ambientais decorrentes da 

ocorrência de um evento, como danos ao solo, ar, flora e fauna; DanosMateriais, 

que contém informações acerca de danos materiais registrados após a ocorrência 

de um evento, como danos causados à residências, estradas, unidades públicas, 

entre outros; e DanosSociais, caracterizada por registrar informações sobre os 

prejuízos materiais advindos da ocorrência de um evento, como quantidade de 

alunos sem aula, danos na rede elétrica do município, danos na rede de 

comunicação, etc. Estas tabelas diferem das tabelas de configuração por sofrerem 

atualizações constantes. Por exemplo, a cada nova ocorrência de desastre no 

estado do Rio Grande do Sul, um novo registro será criado na tabela Registro, assim 

como um novo registro será criado em cada uma das tabelas de danos, contendo os 

detalhes dos danos e prejuízos decorrentes do desastre. 

4.2 CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS 

Esta seção é destinada a descrever o processo de criação do banco de dados, 

desde a escolha pela linguagem SQL, até a escolha pelo SGBD PostgreSQL e o 

processo de criação das tabelas. 

O banco de dados relacional para a ferramenta GROD-RS foi construído 

utilizando a linguagem Structured Query Language (SQL), que é a linguagem de 

pesquisa declarativa padrão para bancos de dados relacionais, cujas características 

originais do foram inspiradas na álgebra relacional. 

Para um gerenciamento mais fácil e robusto dos bancos de dados, existem os 

Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD). Um SGBD é o conjunto 

de programas e ferramentas responsáveis pelo gerenciamento de uma base de 

dados, e seu principal objetivo é retirar da aplicação cliente a responsabilidade de 

gerenciar o acesso, a manipulação e a organização dos dados (Silberschatz, 2011). 
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O SGBD escolhido para este projeto foi o PostgreSQL, que é um poderoso SGBD de 

código aberto, desenvolvido pelo Departamento de Ciência da Computação da 

Universidade da Califórnia em Berkeley, pioneiro em diversos conceitos que 

somente se tornaram disponíveis mais tarde em outros SGBDs.  Seu funcionamento 

é suportado por todos os grandes sistemas operacionais e possui uma ampla 

documentação.  

Para a criação dos objetos do banco de dados, foram preparados scripts SQL 

para serem rodados através do console da ferramenta pgAdmin8. Uma vantagem de 

utilizar scripts SQL ao invés dos comandos da interface gráfica oferecidos pelo 

pgAdmin é poder manter um histórico e maior controle das alterações realizadas na 

estrutura do banco de dados ao longo do tempo, através de alguma ferramenta de 

controle de versões. Entre os objetos criados para a estrutura do banco de dados, 

podem ser citados as tabelas, chaves primárias, chaves estrangeiras e índices. A 

Figura 4.2 exibe a interface da ferramenta pgAdmin. 

 

                                            
8 http://www.pgadmin.org/ 
 

Figura 4.2 - A interface da ferramenta pgAdmin 

http://www.pgadmin.org/
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4.3 MIGRAÇÃO DOS DADOS 

Como mencionado anteriormente neste trabalho, a base de dados da equipe 

do GRID sobre desastres no Rio Grande do Sul resume-se basicamente a uma 

grande planilha eletrônica com trinta e seis colunas e mais de seis mil registros. 

Após a criação dos objetos do novo banco de dados, foi necessário migrar todos os 

dados desta planilha eletrônica para a nova estrutura de armazenamento de dados. 

Para isto ser possível, foi necessária a realização de um mapeamento de cada 

coluna da planilha para colunas de uma ou mais tabelas do banco de dados. Para 

evitar informações repetidas em diversas tabelas, como o nome do município, por 

exemplo, foi feito o uso de chaves estrangeiras. Desta forma, o nome do munícipio 

fica armazenado apenas na tabela Municipio. Todas as outras tabelas que 

precisarem referenciar este município, o farão através de um identificador numérico 

da tabela município, ao invés de fazê-lo pelo seu nome por extenso. Outras técnicas 

como esta foram adotadas para aperfeiçoar o desempenho e melhorar a 

organização do banco de dados, e foram levadas em conta na rotina responsável 

pela migração dos dados. 

Para facilitar o processo de migração dos dados, o arquivo da planilha eletrônica 

foi convertido em um arquivo do formato CSV (comma separated values), por ser um 

formato de arquivo que também armazena dados tabelados e por possuir uma 

estrutura muito mais simples que a de uma planilha. De posse deste arquivo CSV, 

foi necessário o desenvolvimento de uma rotina na linguagem PL/pgSQL, linguagem 

procedural SQL utilizada na plataforma PostgreSQL. Esta rotina foi a responsável 

por carregar o arquivo CSV para a memória e percorrer seus registros um a um, 

aplicando a lógica do mapeamento definido previamente e inserindo os registros nas 

respectivas tabelas do banco de dados.  

Ao final deste processo, a tabela Registro do banco de dados contava com 

6.004 registros, contra os 6.085 presentes na planilha. Isto significa que 81 registros 

foram perdidos no processo de migração e isso se deve ao fato de que alguns 

registros na planilha estavam duplicados, e outros não continham informações 

obrigatórias. Destes 81 registros, 56 eram duplicações de registros já existentes, e 

sua eliminação não trouxe nenhum prejuízo à base de dados. Os 25 registros 

restantes foram perdidos e não havia forma de recuperá-los, porque em suas 

definições faltavam informações obrigatórias e básicas como, por exemplo, 
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município onde o desastre ocorreu, data da ocorrência, ou tipo de desastre. Desta 

forma, sua migração para o banco de dados violaria algumas das principais regras 

de integridade e o prejuízo de sua perda foi insignificante se comparado ao prejuízo 

que haveria em abrir mão destas regras. 
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5 A FERRAMENTA GROD-RS 

O objetivo deste capítulo é descrever os detalhes técnicos relacionados à 

implementação da ferramenta web GROD-RS. Primeiramente, será apresentada a 

arquitetura geral da ferramenta; em seguida, será explicado o mecanismo de 

integração entre a ferramenta e o banco de dados; a seguir, serão descritos alguns 

detalhes sobre o processo de criação das páginas web; e, por fim, será demonstrado 

o funcionamento completo da ferramenta. 

5.1 ARQUITETURA GERAL DA FERRAMENTA 

A tecnologia escolhida para o desenvolvimento da ferramenta GROD-RS foi o 

Java Server Faces9 (JSF) versão 2.0. O JSF é um framework para a criação de 

aplicações web baseado em Java que se destina a simplificar o desenvolvimento de 

interfaces de usuário baseadas em web, e é atualmente considerado pela 

comunidade Java como a última palavra em termos de desenvolvimento de 

aplicações web utilizando a linguagem de programação Java.  

Entre uma enorme gama de possibilidades, pode-se dizer que as principais 

vantagens de se trabalhar com JSF é que ele permite que o desenvolvedor crie 

interfaces através de um conjunto de componentes pré-definidos; fornece um 

conjunto de tags JSP para acessar os componentes; suporta internacionalização e 

acessibilidade; utiliza Ajax em alguns de seus componentes tornando alguns 

processos mais rápidos e eficientes; e, através do modelo MVC, fornece separação 

de funções que envolvem a construção de aplicações web. 

A arquitetura de desenvolvimento adotada foi a Model-View-Controller, ou 

MVC, que já é o modelo de desenvolvimento padrão do JSF. O MVC é uma 

arquitetura de desenvolvimento de software, atualmente considerada uma 

arquitetura padrão utilizada na Engenharia de Software. O modelo isola a lógica da 

aplicação da interface do usuário, permitindo desenvolver, editar e testar 

separadamente cada parte. O modelo (model) é usado para definir e gerenciar o 

                                            
9 http://javaserverfaces.java.net/ 
 

http://javaserverfaces.java.net/
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domínio da informação. Ele é uma representação detalhada da informação que a 

aplicação opera. A visão (view) apresenta o modelo num formato adequado ao 

utilizador, na saída de dados, e diferentes visões podem existir para um mesmo 

modelo, para diferentes propósitos. O controlador (controller) recebe a entrada de 

dados e inicia a resposta ao utilizador ao invocar objetos do modelo, e por fim uma 

visão baseada na entrada. Ele também é responsável pela validação e filtragem da 

entrada de dados. A principal vantagem da arquitetura MVC é aumentar a 

escalabilidade do processo de desenvolvimento da aplicação, possibilitando 

desenvolvimento em paralelo para o modelo, visão e controle, pois são camadas 

independentes. A Figura 5.1 ilustra o funcionamento do modelo MVC no framework 

JSF. 

 

 

Figura 5.1 - A arquitetura MVC do JSF 

 

5.2 INTEGRAÇÃO ENTRE A FERRAMENTA E O BANCO DE DADOS 

O framework escolhido para realizar a integração entre a ferramenta e o banco 

de dados foi o Hibernate10. O Hibernate, software livre de código aberto distribuído 

com a licença LGPL, é um framework para o mapeamento objeto-relacional escrito 

na linguagem Java. Este framework facilita o mapeamento dos atributos entre uma 

                                            
10 http://www.hibernate.org/ 
 

http://www.hibernate.org/
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base tradicional de dados relacionais e o modelo objeto de uma aplicação, através 

de arquivos XML. O objetivo do Hibernate é diminuir a complexidade entre os 

programas Java, baseados no modelo orientado a objeto, que precisam trabalhar 

com um banco de dados do modelo relacional. Sua principal característica é realizar 

transformação das tabelas de dados para classes Java. O Hibernate gera 

automaticamente as consultas SQL e libera o desenvolvedor do trabalho manual da 

conversão dos dados resultantes, mantendo o programa portável para quaisquer 

bancos de dados SQL. 

Assim, o Hibernate foi o responsável pela geração das classes Java que 

representam o banco de dados na camada de modelo (Model) da aplicação GROD-

RS. Para realizar a conexão com o banco de dados, foi definido um usuário único 

para ser utilizado pela aplicação, com as devidas permissões necessárias. 

5.3 CRIAÇÃO DAS PÁGINAS WEB 

As páginas web da ferramenta GROD-RS, também chamadas anteriormente 

neste trabalho de visões, ou views, do modelo MVC, foram criadas através da 

utilização de um conjunto de linguagens de programação client-side. 

A primeira delas é o HTML, ou Hypertext Markup Language (Linguagem de 

Marcação de Hipertexto), que serve para duas propostas essenciais. Como uma 

linguagem de hipertexto, ele permite a interligação entre documentos não 

sequenciais. Como uma linguagem de marcação, ela é uma linguagem de códigos 

(chamada tags) que especifica a formatação de documentos (ou páginas web) para 

exibição na World Wide Web. A Figura 5.2 apresenta um exemplo de código HTML 

extraído da ferramenta GROD-RS. 
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Figura 5.2 - Exemplo de código HTML do GROD-RS 

 

Outra linguagem utilizada para a criação das páginas web foi o CSS. O CSS é 

uma linguagem de estilos, que define como será a apresentação visual de um 

documento escrito em HTML. Seu objetivo principal é separar o código do conteúdo 

das informações do mesmo, além de possibilitar a criação da padronização de 

estilos para todo o web site. As folhas de estilo CSS permitem definir como cada 

elemento de marcação do seu conteúdo é apresentado na página. O CSS controla a 

formatação e posicionamento de cada elemento do conteúdo. (WYKE-SMITH, 

2008). Neste projeto, o CSS foi utilizado para que todas as páginas fossem 

padronizadas com o mesmo layout, tamanhos e cores de elementos e fontes, além 

de permitir que o posicionamento dos elementos da tela seja feito com mais 

organização. A Figura 5.3 apresenta um exemplo de código CSS extraído da 

ferramenta GROD-RS. 
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Figura 5.3 - Exemplo de código CSS do GROD-RS 

 

A terceira linguagem utilizada para a criação das páginas web foi o Javascript. 

O Javascript, linguagem de programação embutida ao navegador, é uma das 

melhores formas de adicionar interatividade a web sites porque é a única linguagem 

crossbrowser que funciona diretamente nos navegadores. Para tornar o seu uso 

mais eficiente, foi utilizada a biblioteca jQuery, criada a partir do Javascript e que 

disponibiliza uma série de facilidade e funcionalidades pré-desenvolvidas. Seu uso 

está ilustrado na Figura 5.4. 

 

 

Figura 5.4 - Exemplo de código javascript do GROD-RS 

 



40 
 

Além dessas três linguagens básicas, outras tecnologias foram incorporadas a 

esse conjunto para facilitar e enriquecer o desenvolvimento das páginas web. O uso 

de componentes particulares do JSF ao invés de elementos básicos do HTML foi 

adotado para fazer uso das funcionalidades que neles estão embutidas. Por 

exemplo, ao invés de utilizar um elemento de entrada do tipo texto do HTML (input), 

o JSF oferece um componente chamado inputText. Este componente, na prática, irá 

ser representado por um input padrão do HTML, mas para o desenvolvedor esta 

informação pode ser abstraída, e ele precisa lidar apenas com o inputText, o qual 

possui uma série de funcionalidades já previamente implementadas, facilitando o 

desenvolvimento. Outra facilidade do JSF aproveitada no desenvolvimento da 

ferramenta GROD-RS foi a utilização de Templates. Os Templates são arquivos que 

possuem elementos de layout e comportamentos comuns a diversas páginas, 

facilitando o reaproveitamento do código. Também foram utilizados os validadores 

nativos do JSF. Estes validadores realizam operações de validações básicas sobre 

campos obrigatórios não-preenchidos, e sobre os formatos dos dados de entrada. 

5.4 RECURSOS UTILIZADOS 

Para o desenvolvimento e testes desse projeto foi utilizado um computador 

com a seguinte configuração: 

 Processador: Intel Core 2 Duo E6850 3.0 GHz 

 Disco Rígido: HD SATA 2 7200 RPM 250GB 

 Memória RAM: 4 GB DDR3 1333MHZ 

A aplicação não apresentará restrições de hardware para a sua execução, uma 

vez que os requisitos de software sejam atendidos. 

A aplicação foi desenvolvida em um computador utilizando sistema 

operacional Windows Seven x64 Professional Edition. Para o desenvolvimento foi 

usado o Netbeans IDE 7.2. A linguagem de programação utilizada foi o Java, por ser 

orientada a objetos e possuir uma rica biblioteca de funções. Por se tratar de uma 

aplicação web, a interface foi desenvolvida usando JSF, com funções auxiliares em 

Javascript e com uso da biblioteca de funções jQuery.  
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Para a criação do banco de dados, foi utilizado o PostgreSQL, que é um 

SGBD que possui uma boa integração com a linguagem de programação Java, e 

excelentes recursos para o desenvolvimento. O acesso ao banco se dá por 

intermédio do framework Hibernate. 

 Para a publicação do sistema, é necessário um computador com Tomcat 7.0 

ou superior, JRE, e PostgreSQL Server. O sistema pode ser acessado através de 

qualquer máquina, utilizando um navegador web. 

5.5 FUNCIONAMENTO 

Atendendo ao requisito não funcional de número 01, o acesso à ferramenta é 

realizado via web. Para isso, foi necessário hospedá-la em um servidor que 

possuísse suporte a todas as tecnologias utilizadas no seu desenvolvimento, além 

de um domínio que aponte para o servidor. A ferramenta será instalada no endereço 

augusta.inf.ufrgs.br/grodrs. 

Nesta seção, será apresentado o funcionamento da ferramenta GROD-RS, 

apontando os passos necessários para a execução do seu fluxo principal de 

utilização, como o acesso ao sistema através da tela de login, a busca por registros, 

a visualização das informações completas de cada registro, a edição das 

informações de registros existentes, a possibilidade de inclusão e exclusão de 

registros, a realização de consultas comuns e avançadas e as possibilidades de 

configuração da aplicação. 

5.5.1 Tela de login 

Ao acessar a ferramenta através de seu endereço web, utilizando um 

navegador, o usuário é apresentado à tela de login, ilustrada na Figura 5.5, na qual 

ele deve realizar sua autenticação, inserindo seu nome de usuário e sua senha, 

atendendo ao requisito funcional RF01. Desta forma, somente usuários autenticados 

poderão ter acesso aos recursos da ferramenta.  
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5.5.2 Tela home 

Ao realizar sua autenticação com sucesso, o usuário será direcionado para a 

tela inicial do sistema, também chamada de home, ilustrada na Figura 5.6, onde ele 

visualizará um menu ilustrado que possibilita o acesso aos principais módulos da 

aplicação: Busca de registros, Consultas Comuns, Consultas Avançadas e 

Configurações. O usuário também tem a opção de finalizar o seu acesso através da 

opção logout, localizada no canto superior direito da página. 

 

 

Figura 5.5 - Tela de login 

Figura 5.6 - Tela home da ferramenta 
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5.5.3 Tela de busca de registros 

Ao clicar no menu Registro da tela principal, o usuário é direcionado à página 

de busca de registros (Figura 5.7). Nesta página, o usuário poderá realizar busca por 

registros de ocorrências de desastres, filtrando os resultados através do 

preenchimento dos campos de filtro que ele desejar. 

A parte superior desta página é composta por um conjunto de campos de 

preenchimento opcional, os quais têm a função de servir como filtros da busca. 

Preenchendo estes campos, o usuário poderá refinar os resultados de sua busca. 

Ao clicar no botão azul Buscar, a tabela da parte inferior da tela será preenchida 

pelos resultados encontrados. A consulta retorna uma lista de ocorrências de 

desastres. Logo abaixo desta tabela, é exibido, em forma de texto, o número total de 

registros encontrados pela consulta. 

Esta tabela exibe apenas as informações mais relevantes acerca de um 

registro. Para visualizar as informações completas, o usuário deve acessar a página 

de detalhe do registro, clicando no símbolo >> que há na última coluna de cada linha 

da tabela.  Na página de busca de registros, o usuário tem também a opção de 

incluir um novo registro no banco de dados, clicando no botão verde Novo Registro.  
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5.5.4 Tela de detalhe do registro 

Há duas formas de o usuário acessar a página de detalhe do registro, cuja 

primeira aba está ilustrada na Figura 5.8. A primeira é selecionando um registro 

encontrado na tela de busca, para realizar a visualização de suas informações 

completas, com possibilidade de edição. A segunda, é clicando no botão Novo 

Registro. Quando a página de detalhe é acessada desta segunda forma, todos os 

seus campos apresentam-se inicialmente em branco, sem valor definido.  

A tela é composta por seis abas. A primeira, exibe as informações principais 

do registro, como a causa do desastre, a sua descrição, o seu número de registro, 

decreto, homologação, nível de intensidade do desastre, entre outras. Nas demais 

Figura 5.7 - Tela de busca de registros 
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abas, serão apresentadas informações referentes aos danos e prejuízos decorrentes 

da ocorrência do desastre, organizados por categorias. A ordem de organização 

destas abas é: danos humanos, danos materiais, danos ambientais, prejuízos 

econômicos e prejuízos sociais.  

Após preencher as informações desejadas, o usuário deve clicar no botão 

azul Salvar, para que as alterações sejam aplicadas. Os campos com asterisco 

vermelho ao lado são de preenchimento obrigatório. Caso deseje excluir um registro, 

há o botão vermelho Excluir, no canto inferior esquerdo da tela. 

 

 Figura 5.8 - Tela de detalhe de registro 
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5.5.5 Tela de consultas comuns 

A finalidade da tela de consultas comuns é oferecer ao usuário um conjunto 

de consultas relevantes e utilizadas com frequência, para agilizar o processo de 

consulta e obtenção de informações. Seu menu inicial está ilustrado na Figura 5.9. 

Ao acessar a opção Consultas Comuns, no menu inicial, o usuário será 

direcionado a um novo menu, onde escolherá o tipo de consulta que deseja 

visualizar. O usuário poderá organizar as consultas por Município, por Desastre, por 

REDEC, por Mesorregião ou Microrregião. A principal finalidade destas consultas é 

fornecer, de forma rápida, informações úteis que a equipe do GRID costuma 

consultar frequentemente. Agrupados segundo o critério escolhido neste menu, 

serão exibidos o número de ocorrências de desastres, e os totais de danos e 

prejuízos, separados por categorias.  

 

 

Ao selecionar uma opção no menu, o usuário será direcionado para a página 

de consulta voltada para o critério escolhido. Nesta nova página, o usuário poderá 

definir dois tipos de filtro para aplicar à consulta: filtro por intervalo de data, ou filtro 

pelo agrupador escolhido anteriormente. Nos resultados, o usuário visualizará o 

número de ocorrências, os totais de prejuízos e os totais de danos.  

A Figura 5.10 exibe a página de Consultas Comuns – por REDEC. No 

exemplo da figura, o usuário resolveu deixar em branco os filtros de data e restringir 

Figura 5.9 - Tela inicial de consultas comuns 
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a busca à REDEC10. Os resultados exibem os totais e as contagens agrupados por 

tipo de desastre. 

 

 

5.5.6 Tela de consultas avançadas 

A página de consultas avançadas, ilustrada na Figura 5.11, funciona como 

uma alternativa para os momentos em que o usuário deseja realizar uma consulta 

cujos dados não possam ser obtidos através das telas de busca de registros e de 

consultas comuns. Se por um lado a tela de busca de registros tem como principal 

serventia possibilitar consultas que retornem registros individuais de ocorrências, e a 

tela de consultas comuns oferece consultas que exibem contagens e totais de dados 

de ocorrências agrupados por tipos de desastres, a tela de consultas avançadas 

possibilita o cruzamento de diversos tipos de informações em uma só consulta, 

oferecendo ao usuário a possibilidade de personalizar a consulta, escolhendo quais 

campos ele deseja visualizar no resultado da consulta, como deseja agrupá-los e 

que filtros deseja aplicar. A principal diferença desta tela em relação à de consultas 

Figura 5.10 - Tela de Consultas Comuns - por REDEC 
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comuns, é que nesta o usuário pode obter mais detalhes sobre os danos e prejuízos, 

podendo visualizar mais detalhes sobre estes dados. Além disso, nas consultas 

avançadas o usuário pode mudar o tipo de agrupamento dentro da própria tela, sem 

precisar retornar um nível de navegação. 

No exemplo da Figura 5.11, o usuário selecionou informações de ocorrências 

de Vendavais ou Tempestades, agrupados por REDEC. Como resultado, a 

ferramenta retornou apenas estas duas informações, além do número de 

ocorrências. Caso o usuário desejasse visualizar informações sobre os danos 

ambientais por exemplo, nesta mesma consulta, ele deveria marcar a opção Danos 

Ambientais e escolher um ou mais tipos de danos ambientais que ele gostaria de 

visualizar no resultado. O usuário pode escolher visualizar diversos categorias e 

tipos de danos na mesma consulta. Recomenda-se que o usuário não exceda 

quinze itens de danos para visualizar na consulta, devido ao espaço limitado da tela 

e para evitar barra de rolagem horizontal. 

Figura 5.11 - Tela de Consultas Avançadas 
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5.5.7 Telas de configuração 

O último módulo da ferramenta GROD-RS é o de configuração. Este módulo é 

composto por um conjunto de telas onde o usuário pode editar informações-base 

necessárias para o funcionamento da ferramenta. Ao acessar a tela de 

configurações, é apresentado um menu para o usuário oferecendo opções de 

configurar troca de senha de usuário, gerenciar os usuários de acesso à ferramenta, 

gerenciar tipos de desastre, e gerenciar informações do município. Este menu está 

ilustrado na Figura 5.12. 

 

  

 

Para trocar de senha, o usuário deve informar sua senha antiga, sua senha 

nova e a confirmação da nova senha (Figura 5.13). As telas de gerenciamento de 

usuários, desastres e municípios são semelhantes. Elas exibem uma lista dos itens 

existentes, com um símbolo >> na última coluna de cada registro, e um botão para 

incluir um novo item. Ao clicar no símbolo de edição do item, o usuário é direcionado 

para uma tela de detalhes do item, podendo editar todas as suas informações. Esta 

tela de detalhe permite também que usuário exclua o item. Clicando no botão de 

inclusão, o usuário é direcionado para esta mesma tela de detalhe do item, porém 

com os campos todos sem valor inicial. A Figura 5.14 mostra a tela de configurações 

de desastres e a Figura 5.15 ilustra a tela de edição das informações de um 

desastre. 

Figura 5.12 -- Tela inicial de Configurações 
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Figura 5.13 - Tela para trocar a senha 

Figura 5.14 - Tela de Configurações de Desastre 
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5.6 COMPARAÇÃO 

Esta seção é similar à seção 2.5, na qual foram comparadas as principais 

características e as funcionalidades dos três trabalhos relacionados estudados. No 

entanto, agora as características e funcionalidade da ferramenta GROD-RS também 

serão incluídas ao comparativo.  

Por se tratar de uma base de dados regional, limitada aos eventos registrados 

apenas no estado do Rio Grande do Sul, o GROD-RS possui um número 

significativamente menor de registros, em relação às demais. Além disso, seu 

período de registros de ocorrências inicia-se no ano de 1982, alguns anos mais 

tarde que as outras três ferramentas estudadas. O tipo de acesso à ferramenta 

GROD-RS é restrito, pois são exigidos nome de usuário e senha. Por enquanto, 

apenas pesquisadores e membro do GRID possuirão usuários de acesso à 

ferramenta. A possibilidade de sua utilização ganhar caráter público pode ser 

estudada e avaliada de acordo com as necessidades futuras. Em relação às 

Figura 5.15 - Tela para edição de desastre 
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funcionalidades comparadas, o GROD-RS possibilita buscas de registros e 

consultas avançadas, mas não possui geração de mapas nem relatórios. 

 

 

Tabela 5.1 – Comparativo entre o GROD-RS e as três ferramentas estudadas 

 GROD-RS EM-DAT DesInventar NatCat 

Número de registros 6.004 18.000 100.000+ 30.000+ 

Regionalidade  Estadual (RS) Mundial Mundial Mundial 

Período coberto 1982 - 

presente 

1900 - 

presente 

1974 - 

presente 

1979 - 

presente 

Tipo de acesso Restrito Público Público Restrito 

Código aberto Não Não Sim Não 

Consultas Avançadas Sim Sim Sim Não 

Buscas de registros Sim Sim Sim Não 

Geração de mapas Não Sim Sim Sim 

Geração de relatórios Não Não Sim Não 
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6 CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi apresentado GROD-RS, uma ferramenta web para 

gerenciamento de ocorrências de desastres. Foi apresentada a descrição do 

problema e a modelagem da solução. Com base nos dados obtidos e na definição 

da arquitetura da solução, foram apresentadas também a implementação e o 

funcionamento da ferramenta. 

Com esta ferramenta é possível controlar a inclusão, a exclusão e a edição de 

registros de desastre, aproveitando os recursos disponíveis em um banco de dados 

relacional e em uma aplicação web, como as validações de campos obrigatórios, de 

tipo de dados, de registro duplicados e de consistência de dados. Além disso, a 

ferramenta possibilita buscas por registros, consultas básicas e consultas 

avançadas, permitindo que o tempo dos seus usuários seja dedicado para extrair e 

estudar as informações que são realmente relevantes, ao invés de dedicá-lo para 

montar e executar estas consultas de maneira não automatizada e desgastante. 

Ao longo de todo o trabalho foram realizadas reuniões periódicas com os 

membros do GRID para avaliações das funcionalidades da ferramenta, à medida em 

que elas foram sendo implementadas. Desta forma, as melhorias e correções foram 

sendo incorporadas ao longo do desenvolvimento. Todos os requisitos funcionais 

identificados na etapa de levantamento de requisitos foram atendidos ao final do 

processo de desenvolvimento deste trabalho. Quanto aos requisitos não funcionais, 

apenas o RNF08 não foi atendido, o qual diz respeito à utilização de dois tipos de 

usuários para acessar o sistema: o usuário administrador e o usuário comum, cujas 

diferenças estão nas permissões de acesso às funcionalidades e aos módulos da 

ferramenta.  

Como atividade para trabalhos futuros, a implementação de uma funcionalidade 

que atenda ao requisito não funcional RNF08 surge como possibilidade. Pretende-se 

também realizar uma avaliação mais exaustiva das necessidades de funcionalidades 

que não estejam presentes na ferramenta. Há espaço para aperfeiçoamentos, de 

modo a melhorar ainda mais a qualidade os resultados obtidos pela ferramenta. 

Pretende-se desenvolver novas formas de visualização de resultado, como a 

geração de mapas para ilustrar visualização da distribuição dos desastres nas 
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regiões do estado; gráficos e relatórios estatísticos para facilitar e agilizar a 

visualização de resultados. Um módulo para realizar a importação de dados para o 

banco de dados pode ser incorporado à ferramenta, para facilitar eventuais futuras 

importações de registros, quando necessárias.  
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