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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, a ocupação urbana desordenada em terrenos com características impróprias, tais 

como planícies de inundação e encostas com declividade acentuada, ocorre tanto em grandes 

regiões metropolitanas como em cidades de pequeno e médio porte, levando ao surgimento de 

áreas de risco. O enfrentamento das situações de risco deve acontecer nas esferas do planejamento 

e da gestão, compatibilizando as políticas públicas federal, estadual e municipal. Deve ser realizado 

com a aplicação integrada de diversos instrumentos técnicos e normativos e fundamentado em 

ações de cinco tipos, conforme preconizado no “Programa Estadual de Prevenção de Desastres 

Naturais e de Redução de Riscos Geológicos” (BROLLO & TOMINAGA, 2012): diagnóstico; 

planejamento; monitoramento e fiscalização; redução, mitigação e erradicação; capacitação, 

treinamento e disseminação de conhecimento. Neste contexto, é aqui apresentada a avaliação de 
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perigos e riscos de inundação do município de Campos do Jordão, SP, em escala de detalhe 

(1:3.000), executada no contexto do mapeamento de áreas de risco de escorregamento, inundação, 

erosão e solapamento de margens em Campos do Jordão, SP (INSTITUTO GEOLÓGICO, 2014). 

Os resultados deste estudo visam fornecer subsídios à Defesa Civil Estadual e Municipal para a 

identificação e o gerenciamento de perigos e riscos na área urbana do município, com o apoio de 

um sistema computacional em ambiente Web denominado SGI-RISCO-IG - Sistema Gerenciador 

de Informações de Risco do Instituto Geológico (GUEDES et al., 2014). 

 

2. METODOLOGIA 

O mapeamento de risco, por meio da análise das características do meio físico e do uso e 

ocupação territoriais, visa a delimitação de setores conforme a criticidade de cada situação de risco, 

sendo o suporte mínimo para as soluções de gerenciamento, prevenção, monitoramento, mitigação e 

redução dos riscos. Este trabalho adota como base conceitual e metodológica para avaliação de 

risco e desastres aquela apresentada em UN-ISDR (2004, 2009) e Tominaga et al (2009), onde: 

Risco=Perigo x Vulnerabilidade x Dano Potencial. Ou seja, no processo de mapeamento e análise 

de risco estão envolvidas as etapas de avaliação dos perigos potenciais e das condições de 

vulnerabilidade que podem potencializar a ocorrência de danos às pessoas, bens e propriedades, 

meios de subsistência e ao meio ambiente dos quais a sociedade depende. De forma sucinta, as 

etapas operacionais do Mapeamento de Risco passam por: a) levantamento de dados e informações 

sobre eventos e acidentes (inventário); b) definição de unidades de análise (áreas-alvo); c) pré-

setorização e obtenção dos atributos de análise (trabalhos de campo); d) obtenção do perigo de 

inundação (Mapa de Perigos de Inundação); e) setorização e análise de risco; f) indicação de 

recomendações técnicas gerais; g) alimentação do Sistema Gerenciador  e produção de cartografia 

de risco em escala local. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

No município de Campos do Jordão os trabalhos de caracterização de áreas e setores de risco 

foram realizados entre setembro de 2013 e março de 2014, tendo sido definidas 40 áreas alvo para 

estudos de detalhe. Em conjunto com o processamento digital dos dados coletados e conforme a 



         

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

 

X ENCONTRO NACIONAL DE ÁGUAS 

URBANAS 

 

September 16 – 18 de 2014 – São Paulo, Brazil 

metodologia já descrita, estes estudos resultaram no Mapa de Áreas de Risco de Campos do Jordão 

(escala de detalhe), com a delimitação de 175 setores de risco, localizados, em sua maioria, em 

vales relativamente estreitos e próximos aos taludes de margem ou sobre canalizações. Com 

respeito a potenciais eventos de transbordamentos de drenagens, foram identificados 51 setores de 

risco de inundação, distribuídos em 18 áreas, aos quais se associam 389 moradias em risco (9,75 

% do total no município), 60 estabelecimentos comerciais, 5 grandes equipamentos, 4 chalés de 

uma pousada, 1 hotel, 5.773m de vias pavimentadas e 490m de vias sem pavimentação. Conforme a 

classificação de risco, estas ocupações possuem a seguinte distribuição: a) 4 setores de risco muito 

alto, contendo 33 moradias; b) 12 setores de risco alto, contendo 106 moradias, 11 estabelecimentos 

comerciais, 1 hotel e 1 chalé de uma pousada; d) 17 setores de risco médio, contendo 158 moradias, 

3 grandes equipamentos, 28 estabelecimentos comerciais e 3 chalés de uma pousada; e) 18 setores 

de risco baixo, contendo 92 moradias, 2 grandes equipamentos e 21 estabelecimentos comerciais. 

Em geral, as bacias do município, apesar da acentuada declividade das encostas, não apresentam 

grande extensão e possuem características que proporcionam a retenção dos excessos de 

precipitação (pouca impermeabilização do solo, grandes áreas de vegetação densa e de grande 

porte). Entretanto, conforme o levantamento histórico indicou, a ocorrência esporádica de chuvas 

intensas e distribuídas ao longo de diversas cabeceiras pode acarretar picos de vazão muito 

superiores à capacidade do canal resultando no seu transbordamento. Preliminarmente à definição 

dos e setores de risco, foi elaborado estudo baseado no histórico de eventos e trabalhos de campo 

visando a identificação e delimitação de setores de perigo de inundação. A delimitação dos 

perigos, extrapolando as áreas já com ocupação, indica os terrenos que não devem ser ocupados 

sem que sejam tomados os devidos cuidados, como forma de evitar o surgimento de novas áreas de 

risco. Na maioria dos casos analisados em Campos do Jordão, as características geomorfológicas e a 

ocupação nos fundos de vale, geralmente antiga, fazem com que a delimitação dos setores de perigo 

coincida ou fique contida nos limites dos setores de risco obtidos. Para o enfrentamento das 

situações de risco identificadas em cada setor são propostas alternativas estruturais e não estruturais, 

tais como: remoção de moradias (preventiva ou definitiva); monitoramento das áreas de risco; 

implantação de sistema de previsão e alerta; serviços de limpeza e recuperação do canal e margens; 

proteção superficial das margens; medidas de controle da drenagem superficial e da erosão do solo; 

conforme o caso, intervenções no canal para redução ou aumento da vazão; etc. Também são 

indicadas medidas preventivas de cunho geral como: implantação e operação de Plano Preventivo 

de Defesa Civil (PPDC); implantação de instrumentos legais municipais que promovam a 
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adequação da ocupação e o ordenamento territorial (Plano Diretor Municipal, planos de 

macrodrenagem, códigos de obras, etc), preservação das áreas de proteção permanente (APP), etc. 

 

4. CONCLUSÃO 

A avaliação e perigos e riscos de inundação constitui instrumento fundamental para o 

gerenciamento das situações de risco por parte do poder público municipal e estadual, devendo 

passar por atualização constante pela prefeitura municipal, principal agente responsável pela 

adequação do uso e ocupação do território. Esta gestão e atualização são facilitadas pelo SGI-

RISCO-IG - Sistema Gerenciador de Informações de Risco do Instituto Geológico, que provê aos 

gestores públicos um eficiente recurso tecnológico para visualizações, consultas e análises 

(espaciais e por atributos alfanuméricos) para a tomada de decisão associada à questão de risco. 
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