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Resumo
Os desastres hidrológicos são mais recorrentes nas regiões Sudeste e Sul do Brasil, seguidas pela região Nor-

deste e com uma diminuição significativa nas regiões Norte e Centro-Oeste. Mapas de vulnerabilidade, peri-

go e risco podem ser elaborados a partir da espacialização desses desastres e de sua análise conjunta com as-

pectos de uso do solo; distribuição populacional; chuvas desencadeadoras; geomorfologia e hidrografia. Este 

artigo propõe uma metodologia de mapeamento da potencialidade de alagamentos em ambientes urbanos 

empregando-se apenas dados disponíveis em fontes governamentais de acesso aberto. Foi desenvolvido um 

estudo de caso para a cidade de Bauru (SP), que revelou que os fatores antrópicos interferem mais do que os 

ambientais nos riscos de ocorrência de desastres hidrológicos. Também ficaram evidenciados que eventos 

com período de retorno próximo a um ano podem desencadear desastres. Os mapas gerados podem auxiliar 

na gestão das águas urbanas, e os recursos empregados neste mapeamento são bem acessíveis, permitindo 

sua replicação em quaisquer municípios que disponham dos dados necessários para sua confecção. 

Palavras-chave: Vulnerabilidade. Risco. Eventos Hidrológicos. Gestão de Cidades.

Abstract
Hydrological disasters are more recurrent in the Southeast and South regions of Brazil, followed by the Northeast 

region, and their incidence decreases significantly in the North and Midwest region. Maps of vulnerability, danger 

and risk can be drawn from the spatialization of these disasters and their joint analysis with land use aspects; pop-

ulation distribution; trigger rains; geomorphology and hydrography.This paper proposes a methodology for map-

ping potential flood in urban environments using only open data available from government sources. A case study 

was developed for the city of Bauru (SP), which revealed that anthropic factors interfere more than environmental 

factors in the risk of hydrological disasters. We also observed that events close to an one-year return period trigger 

disasters. The generated maps can help in the management urban waters; besides, the resources employed are very 

accessible, allowing their replication in any municipalities that have the necessary data for their preparation.

Keywords: Vulnerability. Risk. Hydrological Events. City Management.

ARTIGO ORIGINAL

https://doi.org/10.36659/dae.2022.007
mailto:anna.peixoto@unesp.br
https://orcid.org/0000-0001-7686-265X
https://orcid.org/0000-0002-6542-5523
https://orcid.org/0000-0002-7866-9113
https://orcid.org/0000-0001-5867-2684


94 Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 234 / pp 93-113 | Jan a Mar, 2022

1 INTRODUÇÃO
Eventos hidrológicos catastróficos atingiram em 

média 196 milhões de pessoas por ano no perío-

do de 1980 a 2000. Esse número pode ainda ser 

maior caso os eventos de menor escala e mais 

localizados fossem considerados, uma vez que 

eles não são contabilizados nos bancos de dados 

internacionais de desastres naturais. O balanço 

mundial de desastres desencadeados por even-

tos naturais, no período de 2007 a 2017, indicou 

os eventos de origem hidrológica como um dos 

mais frequentes, atingindo um número signifi-

cativo de pessoas com grandes perdas materiais 

(UNDP, 2004; CRED 2018).

Em uma época em que temas como mudanças 

climáticas e desastres naturais são constante-

mente debatidos, existe a tendência de vincular 

todo dano decorrente de chuva com esses dois 

temas. No ambiente urbano, entretanto, os efei-

tos decorrentes da impermeabilização, que dimi-

nui a capacidade de infiltração do solo, aliados 

a um sistema de drenagem ineficiente, que não 

consegue absorver o escoamento superficial, 

também possuem um papel significativo. 

A discussão da inter-relação entre o processo de 

urbanização e o aumento dos problemas decor-

rentes de enchentes, alagamentos e inundações 

ressalta a importância do planejamento urbano 

e dos instrumentos legais para ordenamento do 

território, assim como soluções estruturais mais 

localizadas. Dessa maneira, vários autores têm 

questionado a forma como as cidades lidarão com 

as pressões para o aumento das áreas impermeá-

veis e a ocupação de áreas ambientalmente mais 

frágeis: várzeas e áreas de encostas (SWAN, 2010; 

LEAL et al., 2012; ZHENG et al., 2013; SCHERER e 

SANTOS, 2012 e ALCANTRA, et al. 2015). 

O debate relativo às mudanças climáticas aumen-

ta as preocupações com relação à vulnerabilidade 

do ambiente urbano uma vez que um dos prog-

nósticos do IPCC (Intergovernamental Panel on Cli-

mate Change) é a ocorrência de eventos extremos 

com maior frequência, o que significa em muitos 

locais mais dias com chuvas eventualmente mais 

intensas. Dessa maneira, soluções alternativas de 

drenagem, mapeamento das áreas de risco, siste-

mas de alerta e implementação de planos de ação 

para situações de emergência são instrumentos 

relevantes para aumentar a resiliência das cidades 

(BRAGA, 2012; ARNBJERG-NIELSEN et al., 2013; 

SABÓIA et al., 2017; BACELAR et al., 2020).

A avaliação quantitativa do risco e dos fatores 

causadores de desastres é importante para o ge-

renciamento do ambiente urbano. Nesse contex-

to, é fundamental a redução da vulnerabilidade, 

como por exemplo, a relocação de pessoas que 

moram em locais de risco, assim como a melhoria 

da capacidade de resposta da comunidade que 

pode ser alcançada com a elaboração de planos 

municipais de ação para segurança e resiliência 

(NAÇÕES UNIDAS, 2012; BRASIL, 2013). 

O conhecimento dos eventos passados é ne-

cessário para avaliar a magnitude, recorrência e 

distribuição temporal e espacial dos desastres. A 

sistematização dessas informações em bancos 

de dados é, portanto uma atividade fundamental 

para a gestão de riscos e é pertinente que seja 

adotado um padrão internacional. Trata-se de 

uma atividade complexa e nem todas as regiões 

dispõem de ferramentas e dados com o mesmo 

nível de detalhamento (KRON et al., 2012, LICCO, 

2013, LIAN et al., 2017).

Além das informações sobre a distribuição espa-

cial dos desastres e sua recorrência, para a ela-

boração de mapas de risco é necessário conhecer 

as características físicas do local (uso e ocupa-

ção do solo e topografia) bem como os aspectos 

demográficos e sociais, e ainda identificar os 

elementos desencadeadores dos desastres. Es-

ses mapas disponibilizam informações que per-

mitem aos gestores hierarquizar as ações para 

mitigação dos danos.
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No Brasil, a região Sudeste apresenta o maior nú-

mero de pessoas afetadas por eventos hidroló-

gicos. Considerando o período de 1991 a 2012, 

o número de pessoas afetadas por inundações, 

alagamentos e enxurradas foi de 16,8 milhões de 

pessoas na região Sudeste; 10,4 milhões na região 

Sul, 8,4 milhões na região Nordeste, 3 milhões na 

região Norte e menos de 1 milhão na região Cen-

tro-Oeste. O maior número de pessoas afetadas 

na região Sudeste pode ser explicado pelas carac-

terísticas do regime pluviométrico, que apresen-

ta chuvas intensas no verão e também por ser a 

região com maior desenvolvimento econômico e 

consequentemente com a maior densidade popu-

lacional (BRASIL, 2012; CEPED/UFSC, 2013).

No levantamento de desastres elaborado pelo 

Instituto Geológico no período de 2000 a 2015 

para o estado de São Paulo, o município de Bauru 

ocupou a nona posição com referência ao núme-

ro de desastres hidrológicos (BROLLO e FERREIRA, 

2016). A região urbana de Bauru ocupa predomi-

nantemente a bacia hidrográfica do Rio Bauru. 

Apesar de existir legislação municipal para pro-

teção dos fundos de vale, ocupações irregulares e 

o descaso do poder público permitiram a degra-

dação da mata ciliar e o assoreamento dos corpos 

hídricos. Nem todos os bairros dispõem de ele-

mentos de microdrenagem, e em muitos locais es-

ses elementos foram implantados sem projeto, ou 

com projetos que não previram adequadamente o 

crescimento urbano. A rede de macro drenagem 

é composta pelo Rio Bauru, com grande parte de 

sua calha revestida em concreto, e os seus afluen-

tes em talude natural (BARBOSA e NASCIMENTO 

JR, 2008; BAURU, 2016). 

O objetivo desta pesquisa é a proposta de uma 

metodologia para mapeamento de vulnerabili-

dade e risco de alagamento associado a eventos 

hidrológicos em ambiente urbano, utilizando a 

cidade de Bauru como estudo de caso. Para tanto, 

foram empregados dados históricos de desastres 

e pluviometria, além de hidrografia, topografia, 

uso do solo e dados censitários; disponíveis em: 

prefeituras, nos órgãos de gestão de recursos 

hídricos, no Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), nas defesas civis e órgãos de 

gestão de desastres. Nesse sentido, considera-se 

que esta metodologia possa ser replicada para 

outros municípios, o que destaca uma importan-

te contribuição desse trabalho. 

 

2  DESASTRES, VULNERABILIDADE, 
SUSCETIBILIDADE, PERIGO E RISCO
Na última década do século XX, a Organização das 

Nações Unidas iniciou um projeto internacional 

visando a sensibilizar e envolver os países para a 

redução de perdas relativas a desastres, e que re-

sultou na instituição da década internacional de 

redução de desastres naturais (IDNDR Internatio-

nal Decade for Natural Disaster Reduction). Inicial-

mente o termo “Natural disaster” foi amplamente 

empregado. Atualmente, entretanto, muitos au-

tores questionam e refutam o uso dessa termi-

nologia por considerar que o desastre é causado 

por eventos que podem ser naturais ou tecnoló-

gicos, ou pela sinergia de ambos. Esses autores 

enfatizam que o desastre pode ser evitado ou mi-

nimizado tanto com ações de prevenção como de 

empoderamento da comunidade para aumentar 

a sua resiliência. O uso do termo “natural” pode 

deixar implícito que o desastre é uma fatalidade e 

que as consequências não poderiam ser evitadas. 

Desta forma a UNISDR (United Nations Internatio-

nal Strategy for Disaster Reduction) atualmente de-

sencoraja o emprego do termo “natural disaster” 

(UNISDR, 2018 e BANKOFF, 2010). 

Mesmo assim, o Centre for Research on the Epide-

miology of Disasters (CRED), relevante instituição 

na área e responsável pela alimentação do banco 

de dados EM-DAT, editou em 2018 o balanço de 

eventos de 2017 com o título de Natural Disas-

ter (CRED, 2018). Na literatura técnica nacional, 

esse tema é comumente tratado por desastres 
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naturais, e a Classificação e Codificação Brasi-

leira de Desastres (COBRADE) divide os desastres 

em duas categorias: naturais (geológicos, hidro-

lógicos, meteorológicos, climatológicos e bioló-

gicos) e tecnológicos (substâncias radioativas, 

produtos perigosos, incêndios urbanos, obras 

civis, transporte de passageiros e carga não peri-

gosa) (BRASIL, 2012; TOMINAGA et al. 2012). 

A definição de desastre está vinculada aos con-

ceitos de perigo, vulnerabilidade, suscetibilida-

de, exposição, capacidade de resposta e risco. 

Em função do amplo espectro de profissionais 

que atuam nesta área, a UNSIDR tem a preocupa-

ção de normatizar os termos técnicos. (UNISDR, 

2004, 2009 e 2016). 

UNISDR (2009) definiu desastre como sendo uma 

interrupção no funcionamento normal de uma 

comunidade ou sociedade que resulta em amplos 

impactos e perdas humanas, materiais, econô-

micas e ambientais, que excedem a capacidade 

de recuperação da comunidade afetada com re-

cursos próprios. Destaca que os desastres ocor-

rem em função de uma combinação de exposição 

ao perigo, de condições de vulnerabilidade e da 

capacidade de resposta da comunidade. A defi-

nição proposta em 2017 acrescenta as classifi-

cações de escala (pequena e grande); ocorrência 

(frequente ou infrequente) e tipo de surgimento 

(gradual ou repentino) (UNISDR, 2016). 

A mesma entidade definiu perigo (hazard) como 

um fenômeno, substância ou atividade humana 

perigosa que pode ocasionar um desastre e pro-

põe a classificação socio-natural hazard quando os 

desastres são resultantes da combinação de pe-

rigos naturais com atividades antrópicas que in-

cluem degradação ambiental e mudanças climá-

ticas. Além disso, o perigo pode ser caracterizado 

por sua abrangência, intensidade e probabilidade 

de ocorrência. Para eventos naturais, sua quanti-

ficação pode ser feita a partir da análise científica 

de dados históricos, vinculados à intensidade do 

evento (UNISDR 2009, 2016). Adicionalmente, 

Zuquette (2018) ampliou essa classificação para: 

natural, quase-natural, natural-tecnológico ou 

antropogênico. As magnitudes dos danos cau-

sados pelo perigo dependem da vulnerabilidade 

ambiental e social. Outra forma de categorização 

é dividi-lo em: biológico, ambiental, geológico, hi-

drometeorológico e tecnológico. 

Para UNISDR (2004 e 2016), a vulnerabilidade 

é determinada por fatores ou processos físi-

cos, sociais, econômicos e ambientais que au-

mentam a suscetibilidade da comunidade ao 

impacto do perigo. Essa definição é muito am-

pla e induz a divergências entre vários autores 

quando o termo é confundido com capacidade 

de resposta da comunidade, suscetibilidade, 

fragilidade, grau de exposição e com o próprio 

processo que leva ao perigo. Em 2009, a UNISDR 

salientou a diversidade de fatores (físicos, so-

ciais, econômicos e ambientais) relacionados à 

vulnerabilidade, e que estes variam significa-

tivamente em função da comunidade e com o 

passar do tempo. Porém, enfatiza que esses fa-

tores independem do grau de exposição do ele-

mento, reconhecendo que na linguagem colo-

quial o termo vulnerabilidade frequentemente 

considera o grau de exposição dos elementos. 

Ainda segundo a UNISDR (2009, 2016), a expo-

sição refere-se a pessoas, propriedades e outros 

elementos presentes na zona de perigo e que es-

tão sujeitas a perdas potenciais. A quantificação 

da exposição é feita pelo número de pessoas e 

bens presentes na área em estudo. 

A capacidade de resposta ou capacidade de en-

frentamento é definida por UNISDR (2004) como 

sendo uma relação entre os recursos disponíveis 

(físicos, sociais, econômicos, individuais ou cole-

tivos) que possam reduzir o nível de risco ou os 

efeitos dos desastres. O gerenciamento desses 

recursos é que cria a resiliência, que é a capaci-

dade de uma comunidade enfrentar e se organi-
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zar para reagir mantendo um nível aceitável de 

funcionamento. Quanto maior for a capacidade 

de resposta de um sistema social, menores serão 

os prejuízos, o que diminui o risco.

Por fim, risco é definido como a combinação da 

probabilidade de ocorrência de um evento (hazard) 

e as suas consequências negativas. É mensurado 

como a probabilidade de perdas (mortes, ferimen-

tos, propriedade, meios de subsistência, atividade 

econômica interrompida ou ambiente danificado) 

resultantes de um evento perigoso. A avaliação 

quantitativa do risco resulta da interação do perigo 

com a vulnerabilidade, exposição e capacidade de 

resposta (UNISDR, 2004, 2009 e 2016).

Lourenço (2007) classifica os riscos como natural, 

antrópico e mistos. Um exemplo típico dos riscos 

mistos são os eventos hidrológicos cuja origem 

está vinculada a um evento meteorológico (chuvas 

intensas ou chuvas contínuas) e estão estreitamen-

te associados à ocupação urbana desordenada.

A Eq. 1 apresenta a equação clássica de risco. A 

forma de avaliar cada um dos parâmetros varia 

em função do tipo de evento perigoso. O perigo, 

a vulnerabilidade, a exposição e a capacidade de 

resposta não apresentam uma metodologia con-

sagrada de cálculo. 

R = (P . V)/Re  (1)

Em que: R: risco; P: perigo; V: vulnerabilidade e 

Re: capacidade de resposta

Os cálculos do perigo e da vulnerabilidade re-

sultam da composição de vários fatores para os 

quais se deve atribuir pesos. Por exemplo, a vul-

nerabilidade de um ambiente urbano à inunda-

ção pode ser composta pela vulnerabilidade da 

população, da infraestrutura urbana e das edifi-

cações. Já o perigo pode ser composto pela in-

tensidade da chuva, sua duração e probabilidade 

de ocorrência assim como pelas características 

do escoamento superficial gerado. 

A Fig. 1 ilustra a articulação entre risco, vulne-

rabilidade, suscetibilidade e exposição, segundo 

Zonensein (2007). O risco é definido como a pro-

babilidade de ocorrer danos resultantes da intera-

ção entre os perigos naturais ou induzidos pelos 

homens e as condições de vulnerabilidade de um 

sistema. Por exemplo, para eventos hidrológicos, 

o perigo seria representado pela chuva e pela va-

zão, mas sua ocorrência também depende das 

características do local (declividade, distância dos 

cursos d’água), da presença de pessoas e bens no 

local e da vulnerabilidade de pessoas (idade, con-

dições de saúde) e dos bens (tipos de edificações).

Figura 1 - Relação entre os componentes de risco
Fonte: Zonensein (2007).
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Na codificação COBRADE, os desastres são clas-

sificados em categorias (natural e tecnológico), 

grupos e subgrupos. Os desastres do grupo hi-

drológicos são subdivididos em três subgrupos: 

inundações, enxurradas e alagamentos. A clas-

sificação dos eventos nestes subgrupos é com-

plexa, pois muitas vezes estes eventos se sobre-

põem (KRON et al., 2012; VIEIRA et al.).

A organização de bancos de dados de desastres 

naturais tem sua origem ligada às atividades de 

seguro. O EM-DAT (Emergency Disasters Data-

Base), o NatCatSERVICE, da seguradora mundial 

Munich Re e o Sigma tem abrangência mundial, 

enquanto  o SHELDUS, mantido pela University of 

South Carolina, e o Storm Events, mantido pelo 

NOAA (National Oceanic Atmospheric), possuem 

abrangência nacional com dados dos Estados 

Unidos. Os mais antigos têm dados do início do 

século XX (KRON, et al. 2012; GALL et al.,2009). 

De Moel et al. (2009) apresentaram um panora-

ma do mapeamento de risco, perigo e mapas de 

inundação na Europa. Muitos países dispõem de 

mapas de inundação, mas poucos possuem ma-

pas de risco, que avaliam as consequências da 

ocorrência do evento perigoso. Ainda de acordo 

com De Moel et al. (2009), risco pode ser entendi-

do como a multiplicação do perigo (hazard) pela 

exposição, que eles definem como consequên-

cias, pontuando ainda que existem diferentes 

tipos de mapas de inundação subdivididos em: 

mapas de perigo e de risco. Os mapas de perigo 

indicam a probabilidade e/ou a intensidade do 

evento e os mapas de risco acrescentam infor-

mações sobre as consequências do evento.

No Brasil, a organização de bancos de dados es-

truturou-se mais tarde. Em 2010, foi publicada a 

primeira edição do Atlas Brasileiro de Desastres 

Naturais, que resultou em um banco de dados 

federal, o S2ID. Para o estado de São Paulo, em 

2011, dois bancos de dados estaduais tornaram 

públicos os seus dados: o SIDEC, ligado à defesa 

civil com dados desde 2008, e o banco de dados 

do Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet), com 

dados desde a década de 1980. O S2ID e o SIDEC 

são alimentados com dados somente da defesa 

civil, enquanto o banco de dados do IPMet utiliza 

como fonte de informações a mídia e os boletins 

da defesa civil. O Instituto Geográfico também é 

uma fonte de informações sobre a distribuição 

de desastres no estado de São Paulo e congrega 

dados de diversas fontes (BROLLO e FERREIRA, 

2016; VIEIRA et al., 2016).

Para elaboração dos mapas de perigo para 

eventos de inundação e enchentes (river floods) 

geralmente são usadas as seguintes variáveis: 

mapas de área alagada, lâmina d’água, veloci-

dade do fluxo, tempo de permanência da inun-

dação, propagação da onda de cheia e velocida-

de de elevação da lâmina d’água. A construção 

desses mapas envolve o estudo probabilístico 

de vazões. Com o apoio de modelos numéricos 

de terreno e de modelos hidrológicos e hidro-

dinâmicos, obtêm-se os demais parâmetros. A 

complexidade dos modelos e a disponibilidade 

de dados são fatores limitantes para o seu em-

prego. O mapa de perigo final é obtido da com-

posição desses parâmetros para os quais foram 

atribuídos pesos (DE MOEL et al., 2009; MON-

TEIRO e KOBIYAMA, 2014). 

Nem todas as localidades/municípios dispõem 

de informações de vazão ou de modelos hidro-

dinâmicos calibrados para sua simulação. Nes-

ses casos, o indicador de perigo passa a ser a 

chuva (intensidade, duração, probabilidade de 

ocorrência e distribuição espacial). Por sua vez, a 

distribuição geográfica da população e das ca-

racterísticas físicas do meio são indicadores da 

vulnerabilidade e suscetibilidade que também 

podem potencializar o risco em função da inten-

sidade de precipitação (BARBERÍA et al., 2014; 

PAPAGIANNAKI et al., 2015).
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A representação espacial da vulnerabilidade de 

um sistema resulta da composição de indica-

dores com atribuição de pesos. A produção/ela-

boração desses indicadores é um desafio, pois 

esses índices dependem da disponibilidade de 

dados, sua qualidade e validação, havendo tam-

bém a dificuldade de quantificar as interações 

sociais e os conceitos dessas medidas. A análise 

da vulnerabilidade e da capacidade de resposta 

(resiliência) é um processo difícil de ser aplicado 

regionalmente em função da disponibilidade de 

dados desagregados, incompatibilidade ou dife-

renças relevantes dos indicadores de uma região 

para outra (EL MORJANI et al., 2011; GARBUTT et 

al., 2015).

El Morjani (2011) descreveu a metodologia em-

pregada para a composição de mapas de risco de 

inundação para os países da Europa Central e paí-

ses do norte da África. Trata-se de um modelo es-

tatístico empírico que não emprega modelos hi-

dráulicos/hidrológicos O modelo relaciona dados 

históricos de inundações (número de ocorrências) 

com os seguintes fatores causais: uso e ocupação 

do solo, topografia, tipo de solo, litologia, proxi-

midade dos cursos d’água, rede de drenagem e  

máxima chuva diária com período de retorno de 

5 anos. A área de estudo é dividida em células que 

compõem uma malha retangular, e para cada cé-

lula calcula-se o risco de inundação pela soma de 

todos os fatores causais para os quais foram atri-

buídos pesos. Os pesos dos fatores causais foram 

definidos com base na correlação espacial do fa-

tor em análise com a distribuição dos eventos his-

tóricos de inundação, sendo que esses valores são 

posteriormente normalizados. 

Hora e Gomes (2009) analisaram o risco hidro-

lógico por meio do emprego da Eq. 2. Os fatores 

relacionados ao perigo são o período de retorno 

e altura da lâmina d’água. A vulnerabilidade está 

vinculada à tipologia das edificações, e a expo-

sição das pessoas foi avaliada por meio da den-

sidade habitacional e populacional. Não houve 

a preocupação em agrupar os elementos anali-

sados para compor um índice de perigo e outro 

independente de vulnerabilidade e exposição. 

R = ∑Tr ∗ Vt ∗ (("∗$%)'((∗$))'(*∗$+)∑$ 	)  (2)

Em que: R = risco hidrológico, Tr = período de retor-

no, Vt = vulnerabilidade da tipologia de construção 

da residência: madeira, alvenaria, mista; h = altura 

da lâmina d’água, atribuindo o peso P
1
 = 2; D = den-

sidade populacional, atribuindo o peso P
2
 = 5 e H 

= densidade habitacional, atribuindo o peso P
3
 = 3.

Observa-se que na Eq. 2 existem três variáveis: 

período de retorno; vulnerabilidade da tipologia 

da construção; e uma terceira que agrega altura 

da altura da lâmina d’água com densidade popu-

lacional e habitacional, ou seja, misturando uma 

característica ligada ao elemento desencadea-

dor com a vulnerabilidade social. 

Os pesos atribuídos a cada fator causal de risco 

representam sua importância relativa e não de-

pendem exclusivamente de conhecimento técni-

co, pois a importância de cada indicador é tam-

bém resultado da percepção do risco do tomador 

de decisão, da população ou da política de ges-

tão de risco adotada (ZONENSEIN, 2007).

3 METODOLOGIA
A cidade de Bauru (SP) foi escolhida como estudo de 

caso devido à alta incidência de eventos hidrológi-

cos, conforme levantamento realizado pelo Instituto 

Geológico (BROLLO e FERREIRA, 2016). Em levan-

tamento realizado no banco de dados de desastres 

naturais do Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet) 

foram observados 943 eventos hidrológicos nos úl-

timos 50 anos, sendo que mais da metade ocorreu 

nas últimas duas décadas (IPMet, 2015).

Bauru é uma cidade de médio porte, situada na 

região Centro-Oeste do estado de São Paulo, com 
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uma população de 343937 habitantes, conforme 

dados do censo de 2010. O município possui uma 

área total de 667,684 km² sendo 68,977 km² em 

área urbana (IBGE,2017). O município está inserido 

em 4 bacias hidrográficas: Rio Bauru, Rio Batalha, 

Córrego da Água Parada e Ribeirão Grande (Fig. 2). 

A área urbanizada ocupa preponderantemente a 

bacia do Rio Bauru. Os cursos d’água presentes 

na cidade são de pequeno porte por estarem pró-

ximos de suas respectivas nascentes. No período 

em estudo o município dispunha de uma única 

estação pluviométrica instalada no IPMet (Fig. 2).

3.1 Preparação da base de dados

O mapa georreferenciado da cidade foi fornecido 

pela Prefeitura Municipal de Bauru com dados de 

uso e ocupação do solo, topografia e hidrogra-

fia. Os softwares utilizados para análise espacial 

foram o TerraView e o QGIS, ambos de distribui-

ção gratuita, cada um com sua particularidade 

na análise dos dados. Foi criada uma malha qua-

driculada com resolução de 1x1 km² de forma a 

abranger a área urbana. Essa malha se tornou a 

base para todas as análises efetuadas (Fig. 2). 

Figura 2- Localização, Hidrografia e Área Urbana 

3.2 Avaliação da Vulnerabilidade, Perigo e Risco 

Em razão da dificuldade na delimitação da 

abrangência dos conceitos de vulnerabilidade, 

adotou-se para este trabalho que o mapa de 

vulnerabilidade fosse construído a partir de dois 

mapas: um de critérios antrópicos e outro de cri-

térios ambientais. O perigo foi avaliado por meio 

dos dados históricos do número de ocorrência 

dos desastres hidrológicos e da probabilidade de 

ocorrência da chuva desencadeadora. O risco foi 

avaliado a partir da interação entre a vulnerabi-

lidade e o perigo. 

Todas as análises foram feitas por quadrícula de 

1 km x 1 km e foram gerados mapas em ambiente 

SIG para cada um dos itens elencados. 
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Para composição do critério antrópico foram 

considerados os seguintes fatores: uso do solo 

e densidade habitacional. O uso do solo foi ava-

liado quantitativamente em cada quadrícula 

em função da área urbanizada e da área verde. 

Os dados foram obtidos junto à Prefeitura Mu-

nicipal e atualizados por meio de imagens do  

Google Earth. 

A população de cada quadrícula foi definida 

com base nos dados de população e área dos 

setores censitários relativos ao censo de 2010 

(IBGE, 2017).

Os aspectos ambientais analisados foram: de-

clividade do terreno; distância do curso d’água e 

área de contribuição. 

A proximidade aos cursos d’água foi avaliada a 

partir do mapa de hidrografia fornecido pela pre-

feitura. Por meio do programa TerraView, foram 

criados os buffers em torno dos rios. A zona de 

buffer foi definida como a área gerada em torno 

do rio com as seguintes distâncias pré-determi-

nadas: de 0 a 100 metros; de 100 a 200 metros e 

de 200 a 300 metros. Para cada quadrícula cal-

culou-se a área contida em cada buffer. 

Para cada quadrícula foi atribuído um valor de 

declividade máxima. Essa declividade foi cal-

culada a partir do mapa topográfico fornecido 

pela Prefeitura e corresponde à diferença entre 

a maior cota (montante) e a menor cota (jusante) 

dividida pela menor distância entre elas. 

A área de contribuição foi analisada pelo fluxo 

de drenagem superficial. Uma quadrícula pode 

estar localizada em um ponto alto ou divisor de 

água e não receber água de nenhuma quadrícu-

la. Entretanto, a água nela precipitada drenará 

para uma ou mais quadrículas a jusante. Para 

cada quadrícula quantificou-se a área de contri-

buição, e quanto maior a área drenada, maior a 

vulnerabilidade da quadrícula. 

Para cada fator que compõe os critérios antrópi-

co e ambiental foi atribuído um peso (Tabela 1). 

Os pesos foram igualmente distribuídos, ou seja, 

deu-se a mesma importância para os critérios 

antrópicos e ambientais. A soma dos pesos de 

cada critério é 1. 

Tabela 1 - Atribuição de peso aos fatores considerados na análise de risco

Grupos Fator Pesos

Critério Antrópico
(C

ANT
)

Uso do solo - Área Impermeabilizada (Ai) e áreas verdes 0,5

População ponderada (Pp) 0,5

Critério Ambiental
(C

AMB
)

Buffer Rio (Rb) - 0 a 100m 1

0,3Buffer Rio (Rb) - 100 a 200m 0,8

Buffer Rio (Rb) - 200 a 300m 0,6

Área Drenada (A
D
) 0,3

Declividade (D) 0,4

Fonte: modificado de Pedrini (2018)

Na análise dos critérios antrópicos foi atribuído 

o mesmo peso de valor 0,5 para os dois fatores 

considerados, pois se convencionou que a exis-

tência de áreas verdes (uso do solo) e a distribui-

ção da população possuem a mesma influência 

no impacto do desastre. Considerou-se o uso do 

solo não como fator físico/ambiental, mas sim 

decorrente da ação antrópica. 

Também se buscou distribuir homogeneamente 

os pesos atribuídos aos fatores que compõem o 

critério ambiental. A princípio, pode-se inferir que 

as quadrículas localizadas próximas aos cursos 
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d’água possuem uma área de drenagem maior e 

que, portanto, esses dois parâmetros sejam cor-

relacionados. Entretanto, analisando a rede hi-

drográfica (Fig. 3), observa-se que a área urbana 

de Bauru se encontra em uma região com vários 

afluentes e nascentes. Desta forma, muitas qua-

drículas próximas das nascentes — que poderiam 

receber uma nota alta justamente por se situarem 

próximas ao rio (Rb) — possuem, por outro lado, 

uma área de contribuição (AD
) reduzida. Esses dois 

parâmetros receberam o peso de 0,3. A distribui-

ção dos pesos para a distância dos cursos d’água 

(Rb, buffer) seguiu a lógica de que os pontos mais 

próximos dos cursos d’água são mais vulneráveis, 

recebendo, portanto, um peso maior. A declivida-

de foi avaliada com peso 0,4, e como a região é 

muito plana (99,21% da área estudada tem  decli-

vidade na faixa de 0 a 15%) esse foi um fator que 

não introduziu diferenças significativas na com-

posição do final do critério ambiental. 

Para ambos os critérios (ambiental e antrópico) 

optou-se por distribuir os pesos de forma equi-

tativa para não privilegiar nenhum fator em 

detrimento de outro sem uma justificativa con-

sistente (i.e. disponibilidade de bibliografia elen-

cando especificamente os fatores considerados 

na análise). A validação dessas ponderações 

foi avaliada com a sobreposição dos pontos de 

ocorrência de desastres com os mapas de vul-

nerabilidade obtidos utilizando os dois critérios 

individualmente e com a vulnerabilidade total 

obtida da soma destes dois critérios. 

Os parâmetros que compõem a vulnerabilidade 

foram agrupados conforme as Eq. 3 e 4. A vulnera-

bilidade total (VT) foi calculada conforme a Eq. 5.

CANT
  =0,5.A

i
 + 0,5.P

p
  (3)

C
AMB 

=0,3.R
B
 +0,4.D + 0,3.A

D
  (4)

V
T
 = C

ANT
 + C

AMB
 (5)

Para a avaliação do perigo foram utilizados da-

dos dos registros de eventos hidrológicos dispo-

nibilizados pelo Centro de Meteorologia de Bauru 

(IPMet) na forma de um banco de dados. O perío-

do de análise (2005 a 2015) foi escolhido em ra-

zão da consolidação da metodologia de coleta e 

alimentação do banco de dados e da disponibili-

dade de dados pluviométricos com discretização 

temporal de 5 minutos. 

Nesse período, o banco de dados registrou 191 

desastres hidrológicos (inundação, enxurrada e 

alagamento) distribuídos em 71 dias e em 121 lo-

calidades. Os dados abrangem a data do evento, 

sua localização com coordenadas geográficas, o 

tipo de evento, e, quando disponível, o número 

de pessoas afetadas e os imóveis e infraestru-

tura urbana danificados. O critério para seleção 

do evento foi a obrigatoriedade da presença de 

pelo menos um dos termos: inundação, alaga-

mento, enxurrada ou enchente, na descrição da 

ocorrência. Foram selecionados todos os even-

tos registrados, sem distinção da magnitude dos 

danos. Importante ressaltar que a descrição do 

dano é muito heterogênea: às vezes são forne-

cidos valores quantitativos de desabrigados e de 

imóveis afetados, e em outras situações apenas 

menciona-se o tipo de dano. Foram selecionados 

dois dias para ilustrar os dados fornecidos pelo 

IPMet (Tabela 2). Por exemplo, no dia 20/01/2005 

foram registrados 4 pontos com eventos hidroló-

gicos enquanto no dia 25/09/2015 foi registrado 

um único ponto. 

Para cada quadrícula do mapa foi quantificado o 

número de ocorrências de eventos hidrológicos 

no período de análise.
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Até 2015, Bauru dispunha de uma única estação 

pluviométrica, localizada no IPMet. Essa estação 

coleta dados com discretização temporal de 5 

minutos. Para os 71 eventos de chuva selecio-

nados foram calculados os períodos de retorno 

(Tr) associados à duração total da chuva e suas 

frações temporais, em intervalos de 10 minutos. 

Por exemplo, para uma chuva de 20 minutos cal-

culou-se o Tr para essa duração e também para 

os 10 minutos mais intensos. Considerou-se o 

maior Tr para caracterizar o evento chuvoso. O 

período de retorno foi calculado com a equação 

de chuvas intensas (IDF), desenvolvida por Marti-

nez e Magni (1999) para Bauru Eq. 6.

Tabela 2 - Exemplos das informações fornecidas pelo Banco de dados de desastres e da estação pluviométrica do IPMet 

Data P
(mm)

Duração
(minutos)

Lat.
(graus decimais)

Long.
(graus decimais) Ocorrência Danos

20/01/2005 48 275

22,3182 49,0083
Chuvas fortes, 

Inundações 
Graduais e 

Alagamento

Desalojado/Danos 
em imóveis/Erosão

22,3180 49,0159

22,2719 49,0703

22,3129 49,0337

25/09/2015 36,8 650 22,3193 49,0976
Granizo, Vento forte, 

Vendaval, Chuva 
fortes e Enxurrada

5 Desalojados/ 
Queda de árvore/
Dano em imóveis 
e infraestrutura 

(pavimento e corte 
no fornecimento de 
eletricidade e água)

𝑖𝑖	 = 35,4487(t + 20)−0,8894 + 5,9664(t + 20)	−0,7749 ∗ &−0,4772 − 0,9010 ln&ln '
Tr

Tr − 1
()	)				  (6)

Em que: i= intensidade da chuva (mm/minutos); 

t = duração da chuva (minutos); Tr = período de 

retorno (anos); válido para 10 ≤ t ≤1440 minutos.

A Eq. 7 corresponde à quantificação do peri-

go que foi estimado considerando o número de 

eventos hidrológicos registrados no período de 

2005 a 2015 em cada quadrícula e a somatória 

das probabilidades de ocorrência das chuvas que 

desencadearam esses desastres hidrológicos. 

Essa equação resulta da combinação de con-

ceitos propostos por El Morjani (2011) e Hora e 

Gomes (2009). O primeiro considera o número de 

desastres registrados e chuva diária com período 

de retorno de 5 anos, enquanto o segundo autor 

considera o período de retorno e a lâmina d’água 

de inundação de cada evento ocorrido. 

𝑃𝑃!=𝑁𝑁 ∗$𝑃𝑃"#

$

%&'

  (7)

Em que: P
E
= perigo envolvido;  N = número de 

registros de eventos hidrológicos, P
Tr

 = probabili-

dade de ocorrência da chuva que corresponde ao 

inverso do período de retorno (Tr).

Se em uma determinada quadrícula foram regis-

tradas ocorrências em 5 dias diversos, todas as 

probabilidades de ocorrência das chuvas foram 

somadas e multiplicadas pelo número total de 

desastres registrados na quadrícula. Destaca-se 

que as chuvas recorrentes (com Tr baixo e eleva-

da probabilidade de ocorrência) que têm capaci-
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dade de gerar eventos hidrológicos possuem um 

impacto maior na composição do perigo.

O risco foi determinado de acordo com a Eq. 8, 

sendo calculado para cada quadrícula do mapa. 

R = V
T
 * P

E
  (8)

Em que: R= risco; V
T 

= vulnerabilidade total e 
E 

= 

perigo envolvido.

O perigo envolvido e os fatores considerados 

no cálculo dos critérios ambientais e antrópicos 

possuem escalas muito distintas. Para utilizar 

esses valores em uma mesma equação é neces-

sário que se proceda a normalização das variá-

veis. Essa normalização foi realizada por meio 

da interpolação linear entre os valores máximo 

e mínimo de cada critério, cujas funções estão 

apresentadas na Tabela 3. 

Tabela 3 - Normalização da vulnerabilidade e perigo

Critérios Unidade Mínimo Máximo Normalização/
Função

C.ANT
Área Impermeabilizada m² 0 1.000.000 x=(1.000.000-y)/1.000.000

População ponderada unid. 0 6.923,74 x=y/6.923,74

C.AMB

Buffer Rio de 0 a 100m m² 0 627.719,3 x=y/627.719,3

Buffer Rio de 100 a 200m m² 0 396.404,7 x=y/396.404,7

Buffer Rio de 200 a 300m m² 0 329.908,5 x=y/329.908,5

Área Drenada km² 1 6 x=(1/5)*y-(1/5)

Declividade % 3,38 40,93 x=(1/37,55)*y-(3,38/37,55)

PERIGO
N° de Eventos Hidrológicos unid. 0 38 x=y/38

Somatório da Probabilidade de 
ocorrência da chuva. anos 0 17,61 x=y/17,61

Fonte: modificado de Pedrini (2018)

A metodologia adotada difere da proposta por El 

Morjani (2011) por não vincular a ocorrência de 

desastres à ponderação dos pesos atribuídos aos 

parâmetros utilizados no cálculo da vulnerabilida-

de. A vantagem de manter os mapas de vulnerabi-

lidade desvinculados da série histórica de dados 

de desastres é possibilitar a avaliação qualitativa 

da eficiência dos pesos atribuídos e do método 

proposto, por meio da sobreposição dos mapas 

com os pontos de localização dos desastres.

Também difere da metodologia proposta por 

Hora e Gomes (2009) por separar os fatores am-

bientais e antrópicos em mapas distintos e por 

não necessitar de modelação hidráulica para de-

terminação da lâmina d’água.

4 RESULTADOS
4.1 Vulnerabilidade

Na Fig. 3 é apresentada a composição referente aos 

critérios antrópicos. As áreas verdes estão destaca-

das e correspondem a 32,8% da área urbana, sendo 

que a área central tem poucas e pequenas praças. 

Apresenta-se também a distribuição populacional 

por setor censitário. A ponderação foi feita utilizan-

do a Eq. 3 e seguindo os pesos adotados na Tabela 1 

e com os parâmetros normalizados (Tabela 3). 
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O mapa temático de critérios ambientais está 

apresentado na Fig. 4 e foi obtido da aplicação 

da Eq. 4 com os pesos apresentados na Tabela 1 e 

com os fatores normalizados (Tabela 3). Pode ser 

destacada a ocorrência de relevo pouco aciden-

tado no mapa de declividade. Observa-se que, 

das quatro quadrículas com declividade mais 

elevada (20 a 40%), três foram classificadas na 

faixa de vulnerabilidade ambiental altíssima.

Na Fig. 5 são apresentados os mapas temáticos 

de critérios antrópicos e ambientais com a sobre-

posição dos pontos dos desastres. Nela pode ser 

observado que os critérios antrópicos apresentam 

um número maior de quadrículas com maior vul-

nerabilidade e que estas aderem melhor aos pon-

tos com desastres. Assim, existe uma maior con-

centração de desastres no centro da cidade, onde 

também se observa uma maior densidade popu-

lacional e áreas mais impermeabilizadas. Cha-

mam atenção as quadrículas H3 e H4, que exibem 

registro de eventos, mas não apresentam vulne-

rabilidade ambiental. Essas quadrículas estão no 

divisor de águas da bacia do Rio Batalha e do Rio 

Bauru, em área com declividade na faixa de 3 a 8% 

e têm apenas uma pequena parcela de área em 

buffer, na proximidade de um afluente do Rio Bau-

ru. Por outro lado, considerando os critérios antró-

picos, essas quadrículas possuem pouca área ver-

de e têm setores censitários com alta densidade 

populacional. A quadrícula G12 também registra 

eventos hidrológicos e tem classificação de baixa 

vulnerabilidade ambiental. Está localizada em re-

gião de baixa declividade, com pouca área inseri-

da em buffer e no divisor de dois afluentes do Rio 

Bauru, dispondo de pouca área verde e alta densi-

dade populacional. Também se observam quadrí-

culas classificadas com vulnerabilidade ambiental 

baixa e com registro de eventos hidrológicos. De 

modo geral, percebe-se que a distribuição dos 

desastres apresenta maior relação com o critério 

antrópico. Os eventos hidrológicos ocorrem em 

Figura 3 - Ponderação dos Critérios Antrópicos 
Fonte: modificado de Pedrini (2018)
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quadrículas com vulnerabilidade antrópica mé-

dia, alta ou altíssima. Com vulnerabilidade baixa, 

apenas as quadrículas F11 e F14 têm eventos hi-

drológicos registrados. Entretanto, esses pontos 

estão muito próximos às quadrículas vizinhas com 

vulnerabilidade mais alta. 

Figura 4 - Ponderação dos Critérios Ambientais 
Fonte: modificado de Pedrini (2018)

Figura 5 - Espacialização dos eventos hidrológicos em comparação com critérios antrópicos e ambientais 

Fonte: modificado de Pedrini (2018)
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Na Fig. 6 apresenta-se a composição da vulnera-

bilidade total, calculada de acordo com a Eq. 5 a 

partir dos critérios antrópicos e ambientais. Pra-

ticamente toda a área urbana apresenta alguma 

vulnerabilidade. Apontadas com vulnerabilidade 

ambiental baixa e vulnerabilidade antrópica e to-

tal alta, as quadrículas G8, H8 e H9 correspondem 

a uma região com um córrego que foi canalizado 

em uma galeria que passa sob uma avenida de 

grande circulação. Trata-se de uma bacia total-

mente inserida na área urbana, muito impermea-

bilizada, e que apresenta muitos eventos hidroló-

gicos. De forma geral, observa-se que os desastres 

estão localizados nas quadrículas de maior vulne-

rabilidade, exceto para as quadrículas E15 e I1. 

Entretanto, cabe destacar que esses pontos estão 

muito próximos dos limites de quadrículas cujas 

vizinhas apresentam vulnerabilidade alta. 

Figura 6- Mapa resultante da composição da vulnerabilidade 

4.2 Perigo

Para a determinação do perigo, foram calculados 

os períodos de retorno dos 71 dias de chuva (Eq. 

6) e quantificados o número de eventos hidroló-

gicos por dia (Tabela 4). Na Fig. 7 apresenta-se o 

histograma de distribuição de frequência dos pe-

ríodos de retorno. Nota-se um grande número de 

ocorrências com período de retorno próximo a um 

ano, o que indica que eventos anuais geram danos 

em vários locais da cidade. A maioria dos eventos 

possui período de retorno inferior a 2 anos. 

De acordo com os dados apresentados na Tabe-

la 4, observa-se que o ano com o menor número 

de ocorrências foi 2008. O ano de 2015 apresen-

tou o maior número de dias com ocorrências (15 

dias), além de dois eventos com período de re-

torno mais elevados. O maior período de retorno 

foi de 101,1 anos, calculado para uma chuva de 

20 minutos que ocorreu em 15/03/2012. Nesse 

evento foi registrada chuva com granizo e 5 pon-

tos com danos significativos dispersos pela área 

urbana. Registraram-se ainda vários veículos e 

uma pessoa arrastada pela enxurrada. 
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A localização dos pontos de eventos hidrológicos 

na cidade corresponde às áreas com grande flu-

xo de veículos, com residências e comércios nas 

proximidades. Uma das medidas adotadas no 

plano municipal de saneamento foi o bloqueio 

das vias em períodos de eventos extremos. Tal 

medida pode ser encarada como uma medida 

paliativa, e não preventiva.

Importante ressaltar que a variabilidade espacial 

das chuvas intensas é muito alta, e dessa maneira 

a chuva mensurada no pluviômetro nem sempre 

representa a chuva que desencadeou os eventos 

hidrológicos em toda a cidade. A representação 

da variação espacial da chuva é um desafio, pois 

a disponibilidade de medidas pluviométricas é 

pequena, o que introduz incertezas nas análises.

Uma das consequências da preocupação com o 

monitoramento dos desastres hidrológicos em 

Bauru foi a implantação de 5 pluviômetros na 

área urbana por parte do Centro Nacional de 

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais 

(CEMADEN), que começaram a operar em 2015. 

Tabela 4 - Período de retorno (Tr) das chuvas e número de eventos hidrológicos no período de 2005 a 2015 
Dia NE Tr Dia NE Tr Dia NE Tr Dia NE Tr

20/01/2005 4 1,4 02/01/2009 2 1,1 14/02/2012 2 1,0 05/01/2015 5 1,0

25/02/2005 5 4,8 14/01/2009 5 1,0 15/03/2012 5 101,1 07/01/2015 1 1,0

16/03/2005 7 1,0 12/02/2009 4 1,0 04/06/2012 4 1,0 14/01/2015 3 1,0

2005 16 03/09/2009 1 1,0 23/10/2012 1 1,00 21/01/2015 2 1,0

08/01/2006 13 1,5 23/09/2009 2 1,1 13/11/2012 2 1,20 09/02/2015 5 1,0

15/02/2006 5 3,5 28/11/2009 4 10,5 24/11/2012 1 1,07 07/03/2015 1 10,4

06/03/2006 3 1,0 02/12/2009 1 1,2 2012 15 21/04/2015 1 1,0

20/11/2006 1 1,0 2009 19 04/01/2013 3 1,0 10/05/2015 1 1,0

2006 22 07/10/2010 3 1,0 12/03/2013 1 1,0 25/09/2015 1 44,1

13/01/2007 7 1,1 30/11/2010 8 1,7 15/03/2013 5 3,5 17/11/2015 1 1,0

28/01/2007 5 1,4 2010 11 27/05/2013 2 1,1 23/11/2015 1 2,5

11/03/2007 1 1,0 08/01/2011 6 1,8 21/07/2013 4 1,2 24/11/2015 1 1,0

16/07/2007 1 1,0 13/01/2011 1 1,0 04/11/2013 2 1,0 10/12/2015 1 1,3

23/07/2007 2 2,0 25/01/2011 3 3,8 21/11/2013 4 1,0 25/12/2015 1 1,0

25/07/2007 2 1,7 16/02/2011 1 2,1 30/11/2013 4 1,0 28/12/2015 1 1,0

27/07/2007 2 1,0 28/02/2011 1 1,0 05/12/2013 1 1,0 2015 26

06/11/2007 1 3,5 15/10/2011 2 1,0 2013 26

12/12/2007 1 1,1 22/11/2011 1 1,1 23/01/2014 8 1,1

2007 22 08/12/2011 1 3,7 20/03/2014 1 1,0

04/01/2008 2 1,0 2011 16 02/09/2014 1 2,9

29/10/2008 1 1,4 24/09/2014 1 1,0

10/11/2008 2 1,4 26/09/2014 2 1,0

2008 5 2014 13

NE -número de eventos hidrológicos

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

Tr = 1 1 < Tr ≤ 1,1 1,1 < Tr ≤ 2 2 < Tr ≤ 101

Figura 7- Histograma de distribuição dos períodos de retorno (Tr) no período analisado
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A forte aderência dos pontos de desastres com 

o perigo (Fig. 8) é consequência do método de 

cálculo (Eq. 7), que apresenta relação direta com 

o número de ocorrências de desastres em cada 

quadrícula. Os pontos indicam a localização dos 

desastres, e em muitos deles há a sobreposição 

de eventos que ocorreram no mesmo local, mas 

em datas distintas. É o caso da quadrícula H6, 

onde há 38 eventos registrados, o que justifica 

ser a quadrícula de maior perigo. Já nas quadrí-

culas C7, I10, e J11, apesar de possuírem even-

tos registrados, o perigo calculado ficou na faixa 

mais baixa, por ter apenas um evento registrado 

em cada uma das quadrículas com período de re-

torno próximo a 1 ano. Como os períodos de re-

torno mais baixos são os mais comuns, o perigo é 

mais influenciado pelo número de ocorrências de 

eventos hidrológicos. 

Figura 8 - Mapa de Perigo Envolvido 
Fonte: modificado de Pedrini (2018)

4.3 Risco

Na Fig. 9 apresenta-se o mapa de risco sobreposto 

à localização dos desastres históricos. Observa-se 

que a região de maior risco aos eventos hidroló-

gicos na cidade de Bauru-SP se localiza na parte 

central, onde a maioria das quadrículas apre-

sentou risco de médio a altíssimo, o que é preo-

cupante. Essa região apresenta expressiva área 

pavimentada, maior densidade populacional e 

proximidade aos cursos d’água. Observa-se ainda 

que o mapa de risco reproduz o mapa de perigo, 

uma vez que é o resultado da multiplicação do pe-

rigo pela vulnerabilidade. A vulnerabilidade alta 

exacerba o risco em regiões expostas ao perigo. 

Destaca-se que somente uma quadrícula (H6) re-

gistrou risco altíssimo, que coincide com a qua-

drícula de perigo e vulnerabilidade total também 

altíssimos. Na Fig.10 apresenta-se um detalhe 

dessa quadrícula, onde pode ser observada a 

confluência de um afluente com o Rio Bauru e a 
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presença de vegetação ciliar. Os pontos de even-

tos hidrológicos se localizam na área urbanizada, 

e a área de várzea não ocupada também alaga. 

Entretanto, não há relato de infraestrutura ou de 

pessoas afetadas e, portanto, não há o registro 

de desastre nesse local. 

Figura 9 - Mapa de Risco sobreposto à localização dos com pontos de ocorrência de eventos hidrológicos 
Fonte: modificado de Pedrini (2018)

Figura 10 - Região da Quadrícula H6 
Fonte: modificado de Pedrini (2018)

5 CONCLUSÕES
A consistência do método foi avaliada por meio 

da comparação da localização dos pontos de 

ocorrência de eventos hidrológicos com os ma-

pas de vulnerabilidade e risco. 

A vulnerabilidade foi determinada utilizando cri-

térios antrópicos e ambientais separadamente. 

Observou-se que a localização dos danos decor-

rentes de eventos hidrológicos apresentou maior 

concordância com o critério antrópico do que 
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com o critério ambiental. Esse resultado sugere 

que as interferências antrópicas são preponde-

rantes na ocorrência desses danos. Os eventos 

hidrológicos estão localizados nas quadrículas 

de maior vulnerabilidade.

O perigo foi avaliado a partir dos dados de pre-

cipitação. Verificou-se que chuvas com período 

de recorrência anual podem ocasionar danos na 

cidade, demonstrando que a drenagem urbana 

não atende à demanda atual. 

Considera-se que seja muito importante que 

mais dados pluviométricos estejam disponíveis 

e, nesse sentido, o adensamento da rede de mo-

nitoramento promovido pelo CEMADEN em re-

giões urbanizadas permitirá o conhecimento da 

distribuição espacial da chuva e reduzirá as in-

certezas no mapeamento do perigo. 

No mapa de risco, as quadrículas que registraram 

maior número de eventos obtiveram a classifica-

ção de risco mais elevada, e o decréscimo ness-

tas ocorrências foi corroborado pela redução na 

classificação de risco da quadrícula. Somado a 

isso, os resultados indicaram que os critérios e 

pesos considerados para ponderar o perigo, a 

vulnerabilidade e o risco de eventos hidrológicos 

foram adequados. 

Apesar de o tema ainda apresentar conflitos na 

precisão das definições de terminologia e de não 

existir uma metodologia consagrada para ela-

boração de mapas de vulnerabilidade, perigo e 

risco para eventos hidrológicos, os resultados in-

dicam quais os locais mais críticos e que devem 

sofrer intervenções prioritariamente. 

A metodologia apresentada nesta pesquisa de-

monstrou ainda que a utilização de dados dispo-

níveis de pluviometria, hidrografia, topografia e 

densidade demográfica aliada à espacialização 

de dados históricos de desastres se configura 

como uma ferramenta eficaz e acessível para 

tomadores de decisões na gestão urbana. A me-

todologia possui aplicação como suporte para a 

elaboração dos Planos Municipais de Saneamen-

to Básico, Planos Diretores de Drenagem e outros 

instrumentos de planejamento e ordenamento 

do território e apresenta potencial para ser repli-

cada especialmente em municípios do estado de 

São Paulo que disponham de dados pluviométri-

cos adequados, uma vez que o banco de dados 

do IPMet abrange todo o estado.
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