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O IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas é um órgão do 
governo do Estado de São Paulo que desenvolve trabalhos 
sobre riscos desde a década de 1950.

 Atualmente, os trabalhos técnicos abrangem:

- o estudo dos processos, 
- o mapeamento e análise de áreas de riscos, 
- o desenvolvimento de projetos de obras de estabilização, 
- os instrumentos de planejamento urbano, 
- os planos preventivos de defesa civil, 
- os atendimentos emergenciais, 
- a capacitação de equipes municipais e 
- a informação pública.



OBJETIVO  

O presente trabalho tem como objetivo avaliar as 
áreas atingidas pela chuva do dia 29 de janeiro de 

2005 na área urbana de Rio Claro.



“Inundações e enchentes são eventos naturais que ocorrem com 
periodicidade nos cursos d’água, frequentemente deflagrados por chuvas 
fortes e rápidas ou chuvas de longa duração.
Segundo UN-ISDR 2002, as inundações e enchentes são problemas 
geoambientais derivados de fenômenos ou perigos naturais de caráter 
hidrometeorológico ou hidrológico, ou seja, aqueles de natureza 
atmosférica, hidrológica ou oceanográfica. Sabe-se hoje que as inundações 
estão relacionadas com a quantidade e intensidade da precipitação 
atmosférica”(IG, 2009). 

Esquema de enchente e inundação (IPT, 2007).



De acordo com Min. Cidades/IPT (2007), o alagamento pode ser definido 
como o “acúmulo momentâneo de águas em uma dada área por problemas 
no sistema de drenagem, podendo ter ou não relação com processos de 
natureza fluvial”. (IG, 2009)

Esquema de enchente e inundação (IPT, 2007).



Define-se como área de risco de enchente e inundação os 
terrenos marginais a cursos d’água ocupados por núcleos 
habitacionais precários sujeitos ao impacto direto desses 
fenômenos.  As pessoas que habitam essas áreas estão sujeitas a 
danos a integridade física, perdas materiais e patrimoniais (IPT, 
2007).
 
 
As enchentes e inundações apresentam efeitos danosos sobre a 
população, os quais podem ser classificados como diretos e 
indiretos. Os principais efeitos diretos são mortes por 
afogamento, a destruição de moradias, danos materiais diversos 
e gastos com recuperação. Os efeitos indiretos são 
principalmente aqueles relacionados às doenças transmitidas por 
meio da água contaminada, como a leptospirose, a febre tifóide, 
a hepatite e a cólera (IPT, 2007).



  
À esquerda, localização do município de Rio Claro-SP em macroescala e à direita, localização do município de Rio 
Claro na Bacia do Rio Corumbataí-SP. 
Fonte: TAVARES et al. 2007. 
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População Total
1950 47.073
1960 60.681
1970 78.108

1980* 109.821
1990* 134.468
2000* 167.902
2010* 186.253

Crescimento populacional 
de Rio Claro

*Fundação Seade e IBGE

Técnicas para Identificar 
Cenários de Riscos.

Questões para o desenvolvimento do trabalho, 
(IPT, 2007).



Identificação dos Riscos

Para cada tipo de ameaça é necessário entender os fatores 
condicionantes, os agentes deflagradores e os elementos sob risco. Os 
trabalhos de identificação apresentam-se, geralmente, sob a forma de 
mapas de identificação espacial das áreas de risco. 

Para identificar os riscos de enchente , o IPT  elaborou uma ficha de 
campo para analisar os riscos de enchente/inundação, que permite 
analisar os processos envolvidos, moradias que estão em risco e 
quantificar os riscos.

As fichas de campo é um instrumento utilizado que permite 
determinar a potencialidade de ocorrência de acidentes, com a 
identificação das situações de risco. Para a elaboração de um roteiro 
de vistoria visando o cadastro de risco em situações emergenciais, com 
público-alvo formado por não especialistas, deverão ser contemplados 
os parâmetros mais importantes para a realização da avaliação, dentre 
aqueles listado pelo meio técnico. (IPT, 2007).











Critérios de riscos adaptado do Manual de Desastres Naturais 
(Castro,  2009) e IPT (2007).

1-Potencial destrutivo dos processos hidráulicos caracteriza-se 
pela identificação do processo hidrológico envolvido em cada 
área de estudo podendo ser de três tipos conforme tabela 
abaixo:

Tipos de processos Caracteristicas Peso

Processos hidrológicos C1 Enchente e inundação lenta de planícies fluviais 1

Processos hidrológicos C2 Enchente e inundação com alta energia cinética 
- 

2

 

Processos hidrológicos C3

Enchente e inundação com alta energia de 
escoamento e capacidade de transporte de 
material sólido - 

3



2- Vulnerabilidade de ocupação consiste basicamente na análise 
do TIPO DE CONSTRUÇÃO predominante na área e são 
caracterizados por dois tipos, descritos na tabela abaixo:

Vulnerabilidade de ocupação Características Peso

 

Baixa vulnerabilidade de acidentes 
(V1)

Médio a bom padrão 
construtivo onde predominam 
moradias construídas em 
alvenaria com boa capacidade 
de resistir ao impacto de 
processos hidrológicos

 

 

1

 

Alta vulnerabilidade de acidentes 
(V2)

Baixo padrão construtivo onde 
predominam moradias 
construídas com madeira, 
madeirit e restos de material 
com baixa capacidade de 
resistir ao impacto de processos 
hidrológicos;

 

 

2



3-DISTÂNCIA DAS MORADIAS A MARGEM DA DRENAGEM 
considera-se o tipo de processo que ocorre na área e a distância 
que o evento hidrológico ocorre. 

Periculosidade do evento Descrição Peso

 

Baixa periculosidade (P1)

Baixa possibilidade de 
impacto direto 
considerando o raio de 
alcance do processo.

 

1

 

Alta periculosidade (P2)

Alta possibilidade de 
impacto direto 
considerando o raio de 
alcance do processo 

 

2



Para se definir o nível de risco de uma determinada 
área deve-se fazer diferentes arranjos entre os 3 
critérios de análises .

De acordo com o valor do peso, o arranjo que possuir 
maior valor representa o maior grau de risco. 

Assim, pode-se definir 4 níveis de riscos que são: 
Muito alto (MA ou 4), Alto (A ou 3), Médio (M ou 2) e 
Baixo ou sem (B ou 1).



Critério de Risco Muito Alto ou 4:

*Enchentes e inundações com ALTA energia cinética 
e ALTA capacidade de transporte de material sólido 
e elevado poder destrutivo (C3) atingindo moradias 
de baixo padrão construtivo (V2), situadas em área 
com ALTA possibilidade de impacto direto do 
processo (P2).



Critério de Risco Alto ou 3:
Pode ser descrito por 3 tipos.
*Tipo1: Enchentes e inundações com ALTA energia cinética e ALTA 
capacidade de transporte de material sólido e elevado poder 
destrutivo (C3) atingindo moradias de BAIXO padrão construtivo 
(V2), situadas em área com BAIXA possibilidade de impacto direto do 
processo (P1).

*Tipo2: Enchentes e inundações com ALTA energia cinética e ALTA 
capacidade de transporte de material sólido e elevado poder 
destrutivo (C3) atingindo moradias de ALTO padrão construtivo (V1), 
situadas em área com ALTA possibilidade de impacto direto do 
processo (P2).

*Tipo3: Enchentes e inundações com ALTA energia cinética e ALTO 
poder destrutivo (C2) atingindo moradias de BAIXO padrão 
construtivo (V1), situadas em área com ALTA possibilidade de 
impacto direto do processo (P2).



Critério de Risco Médio M ou 2. Podem ser de quatro tipos.

*Tipo1 Enchentes e inundações com ALTA energia cinética e ALTA 
capacidade de transporte de material sólido e elevado poder 
destrutivo (C3) atingindo moradias de BOM padrão construtivo (V1), 
situadas em área com BAIXA possibilidade de impacto direto do 
processo (P2).
*Tipo2 Enchentes e Inundações com ALTA energia cinética e ALTO 
poder destrutivo (C2) atingindo moradias de BAIXO padrão construtivo 
(V2), situadas em área com ALTA possibilidade de impacto direto do 
processo (P2).
*Tipo3 Enchentes e inundações com ALTA energia cinética e ALTO 
poder destrutivo (C2) atingindo moradias de bom padrão construtivo 
(V1), situadas em área com ALTA possibilidade de impacto direto do 
processo (P2).
*Tipo4 Enchentes e inundações com BAIXA energia cinética e BAIXO 
poder destrutivo (C1) atingindo moradias de BAIXO padrão construtivo 
(V2), situadas em área com ALTA possibilidade de impacto direto do 
processo (P2).



Critérios de Risco Baixo ou 1. Podem ser de quatro tipos.

*Tipo1 Enchentes e inundações com BAIXA energia cinética e BAIXO 
poder destrutivo (C1) atingindo moradias de BOM padrão 
construtivo (V1), situadas em área com ALTA possibilidade de 
impacto direto do processo (P2).
*Tipo2 Enchentes e inundações com BAIXA energia cinética e BAIXO 
poder destrutivo (C1) atingindo moradias de BOM padrão 
construtivo (V1), situadas em área com BAIXA possibilidade de 
impacto direto do processo (P1).
*Tipo3 Enchentes e inundações com BAIXA energia cinética e BAIXO 
poder destrutivo (C1) atingindo moradias de BAIXO padrão 
construtivo (V2), situadas em área com BAIXA possibilidade de 
impacto direto do processo (P1).
*Tipo4 Enchentes e inundações com ALTA energia cinética e ALTO 
poder destrutivo (C2) atingindo moradias de BOM padrão 
construtivo (V1), situadas em área com BAIXA possibilidade de 
impacto direto do processo (P1).





Esta ficha de campo do IPT revelará um 
diagnóstico do local observado, contudo 

para uma análise quantitativa das relações 
do espaço geográfico estas informações 

são suficientes???
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