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Resumo
O objetivo deste trabalho foi realizar o mapeamento do crescimento urbano da cidade de Rio
Claro e das áreas de inundação e analisar as transformações das áreas de risco no período de
1970 a 2015 por meio das geotecnologias. Sabe-se que a intensa urbanização ocorrida nas
cidades nas últimas décadas resultaram em solo impermeabilizado, em retirada de vegetação
nativa, em construções nas áreas de várzea e ao não respeito às Áreas de Proteção Permanente
(APP) de rios e nascentes, entre outros fatores, que colaboram para a ocorrência de eventos de
inundações. Pode-se notar que na maioria das cidades brasileiras o planejamento urbano é falho,
o que tem impossibilitado à administração pública controlar de maneira adequada as
consequências de eventos climáticos perigosos, como por exemplo temporais e trombas d’água.
As famílias de classes sociais mais baixas, por falta de opção, costumam morar em áreas de
maior risco e serem as mais afetadas. Rio Claro, como uma cidade média, também enfrenta
estes problemas. Nesse sentido, foi proposto esse estudo que se apoia em fotografias aéreas e
ortofotografias multitemporais, em cartas topográficas e em registros de eventos de inundações
da defesa civil do município, bem como notícias antigas de jornais do arquivo público.Com o
suporte das geotecnologias como o Sensoriamento Remoto e os Sistemas de Informação
Geográfica (SIG), foi possível realizar o mapeamento do crescimento urbano e das áreas
suscetíveis a inundações. Como resultados foram constatados a diminuição das chuvas no
período estudado, o crescimento da mancha urbana de 222% no período de 45 anos, passando
de 18km² para 40km² assim como o surgimento de novos pontos de inundação na cidade.
Espera-se que os resultados aqui alcançados possam contribuir com a Administração Pública
municipal no traçado de diretrizes para ações de prevenção e mitigação de eventos futuros na
cidade.
Palavras-chave: expansão urbana; mapeamento multitemporal; inundação; SIG.

Abstract
The aim of this study was to map the urban growth of the city of Rio Claro and flood areas
through geotechnology and analyze the changes in risk areas in the period from 1970 to 2015.
It is known that the intense urbanization that took place in the cities in recent decades resulted
in sealed soil, removal of native vegetation, buildings in floodplains and failure to observe the
Permanent Protection areas (PPAs) of rivers and springs, among other factors, that contribute
to the occurrence of flood events . It may be noted that in most cities occurred urban planning
failures, which has prevented the government to control adequately the dangerous weather
consequences, such as storms and downpours. The lower social class families, for lack of
choice, usually live in high risk areas and are supposed to be the most affected. Rio Claro as an
average city also faces these problems. In this sense, it was proposed this study, which is based
on aerial photographs and multitemporal orthophotos, topographic maps and in records of the
city flood events provided by the Civil Defense, as well old news archive. With the support of
geotechnology as remote sensing and Geographic Information Systems (GIS), it was possible
to carry out this study the mapping of areas susceptible to flooding as well as the growth of
urban sprawl. The results found are the decrease in rainfall during the study period, the growth
of the urban area by 222% in the period of 45 years from 18km² to 40km², as well the emergence
of new flood spots in the city. It is expected that the results achieved here can contribute to the
municipal public administration in tracing guidelines for prevention and mitigation of future
events in the city.
Key words: urban sprawl; multitemporal mapping; inundation; GIS.
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1. Introdução
Os assuntos relacionados aos riscos ambientais estão sendo cada vez mais discutidos e
vêm ganhando destaque nos estudos científicos, mostrando uma preocupação mundial com essa
temática. Nos anos recentes, é verificada a ampliação de pesquisas voltadas para estudos de
vulnerabilidades e riscos ambientais, relativos principalmente a deslizamentos e inundações.
Em março de 2015 foi realizado em Sendai no Japão o “Sendai Framework for Disaster Risk
Reduction 2015-2030” (UNITED NATIONS, 2015), uma conferência que buscou traçar
prioridades para reduzir os desastres e riscos ambientais nos próximos 15 anos, sendo que o
principal objetivo a ser seguido é:
Prevenir os novos eventos e reduzir os riscos aos desastres já existentes através
da implantação de medidas para uma economia integral e inclusiva, estrutural,
legal, social, saudável, cultural, educacional, ambiental, tecnológica, política
e institucional que previnam e reduzam a exposição ao perigo e a
vulnerabilidade aos desastres e aumentem a preparação para uma resposta e
recuperação, fortalecendo a resiliência. (UNITED NATIONS, 2015, p. 12,
tradução nossa1)

A partir disso, de acordo com a United Nations (2015) delimitou-se quatro áreas
prioritárias de atuação a serem seguidas, sendo: entender o risco de desastre; reforçar a
governança do risco de desastres para gerir tais riscos; investir na redução de risco de desastres
para a resiliência; melhorar a prevenção aos desastres na recuperação, reabilitação e
reconstrução para uma resposta eficaz, buscando-se “reconstruir melhor”. Fica evidente que é
necessário grande empenho por parte de todas as nações para que tais objetivos possam, de fato,
se consolidar em escala global, chegando até a escala local.
No Brasil, apesar de existirem diversos trabalhos abordando esta linha de pesquisa, na
prática há dificuldades para que eles sejam de fato aplicados, ou seja, que se convertam em
ganhos efetivos para a administração pública e para a comunidade, principalmente quando se
fala de prevenção e identificação dessas áreas de risco. É necessário que estes trabalhos sejam
feitos de forma integrada, mantendo uma linha contínua de pesquisa ao invés de estudos
isolados.

1

Prevent new and reduce existing disaster risk through the implementation of integrated and inclusive economic,
structural, legal, social, health, cultural, educational, environmental, technological, political and institutional
measures that prevent and reduce hazard exposure and vulnerability to disaster, increase preparedness for
response and recovery, and thus strengthen resilience.
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Neste sentido há um grupo de estudo ligado ao Laboratório de Análise Espacial aplicada
às Políticas Públicas do Centro de Análise e Planejamento Ambiental – CEAPLA da Unesp de
Rio Claro, que têm realizado pesquisas nesta área: trabalhos conjuntos a fim de esquematizar e
traçar soluções para os problemas ambientais que afetam a população de diversos municípios.
Atualmente este grupo vem dando continuidade à pesquisa intitulada “Cartografia da
Vulnerabilidade Socioambiental do Estado de São Paulo – Brasil: uma contribuição
metodológica”, que teve apoio do CNPq até o ano 2015. Resultados de tais estudos são os
trabalhos a seguir que se configuraram em contribuições para esta pesquisa:






FREITAS, M.I.C.; ROSSETTI, L. A. F.; OLIVEIRA, R. B. N. . Risk Mapping
in Urban Areas:Methodological Essay for Sample Area of Santos, São Paulo ? Brazil.
RBC. Revista Brasileira de Cartografia (Online), v. 67, p. 1-16, 2015;
FREITAS, M.I.C.; CUNHA, L. J. S. Cartografia da Vulnerabilidade Socioambiental:
Convergências e Divergências a Partir de Algumas Experiências em Portugal e no
Brasil. Urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana, v. 5, p. 15-31, 2013;
BORTOLETTO, K. C.; FREITAS, M.I.C.; ROSSETTI, L. A. F.; OLIVEIRA, R. B.
N. ; LEITE, A. C. E. . Indicadores Socioeconômicos e Ambientais para a Análise da
Vulnerabilidade Socioambiental do Município de Santos? SP. In: XXVI Congresso
Brasileiro de Cartografia / V Congresso Brasileiro de Geoprocessamento, 2014,
Gramado RS. Anais do XXVI Congresso Brasileiro de Cartografia / V Congresso
Brasileiro de Geoprocessamento. Rio de Janeiro RJ: Sociedade Brasileira de
Cartografia, 2014. v. 1. p. 1-15.

Esses trabalhos serviram como base para se verificar aquilo que já foi feito e delimitar
onde se pode contribuir nos estudos sobre vulnerabilidade, visando um trabalho contínuo, que
a médio e longo prazo, sirva como um acervo de dados precisos acerca do tema. Assim, esperase que este trabalho agregue resultados para esta equipe de estudos e seja complementar dentro
da vasta área de vulnerabilidades ambientais, ao buscar analisar os principais pontos em que
ocorreram eventos de inundação recentemente, assim como ao realizar um levantamento
histórico da expansão urbana de Rio Claro.
2. Objetivos e Justificativa
A partir do momento em que quantificamos, espacializamos e organizamos a
ocorrências dos eventos de inundação e a expansão urbana, torna-se mais fácil desencadear
qualquer ação de planejamento, pois se pode criar um banco de dados digital que pode ser
disponibilizado para consulta e como referência para as decisões dos gestores públicos.
Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi elaborar o mapeamento da expansão urbana e
das áreas de risco de inundação do município de Rio Claro no período de 1970 a 2015, bem
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como realizar o levantamento de ocorrências junto à Defesa Civil e à imprensa local, visando
contribuir com a gestão pública na indicação de áreas potenciais de riscos à inundação.
São objetivos específicos:
 Conhecer historicamente os eventos de inundação, climáticos e da expansão urbana
de Rio Claro;
 Representação espacial das ocorrências das inundações e a integração desses dados
com as informações censitárias.
 Análise integrada visando indicar as áreas potenciais de risco à inundação.
Justificamos este estudo, que integra análise de expansão urbana, eventos
meteorológicos e ocorrências de inundação, por meio de uma análise histórica dos últimos 45
anos, pela premente necessidade de um conhecimento evolutivo de tais fenômenos, que poderá
subsidiar ações futuras visando melhorar a qualidade de vida da população que ocupa áreas
vulneráveis.
Considera-se que é necessário apontar a direção em que o crescimento urbano está
ocorrendo, já que esta informação pode servir para prevenção de problemas futuros e também
nortear a adequada ocupação do território municipal. Utiliza-se o limite urbano disponibilizado
pela Prefeitura para verificar se o mesmo está sendo respeitado na expansão da cidade.
Como importante contribuição para esta análise está o entendimento do Clima, pois se
sabe que os eventos meteorológicos apresentam comportamentos diferenciados nos centros
urbanos. Fatores decorrentes da urbanização, como retirada de vegetação, impermeabilização
do solo e as ilhas de calor irão acentuar as consequências de uma forte chuva ou uma seca
severa. Autores como Pivetta (2012, p.44) reforçam essa afirmação: “Estudos feitos nos Estados
Unidos na década de 1990 sugerem que parte do aumento de pluviosidade em algumas regiões
metropolitanas [...] se deve à sua crescente urbanização”. O autor ainda aponta que as chuvas,
no município de São Paulo estão precipitando mais concentradas, desencadeando em um
aumento de ocorrências de enxurradas. Consequentemente ao aumento da impermeabilização
do solo e do volume de chuvas, há maior quantidade de áreas suscetíveis às inundações. Tal
fato ocorre não somente no município de São Paulo, estudado pelo autor, mas sim em vários
outros centros urbanos.
Enchente é um fenômeno natural que ocorre nos cursos de água em regiões
urbanas e rurais. [...] Não existe rio sem ocorrência de enchentes. Todos têm
sua área natural de inundação e esse fenômeno não é, necessariamente,
sinônimo de catástrofe. Quando o homem ultrapassa os limites das condições
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naturais do meio em que vive então as inundações passam a ser um problema
social, econômico e/ou ambiental. Assim, a inundação torna-se um evento
catastrófico quando a área inundável não apresenta uma ocupação adequada
[...] (SANTOS, 2007, p. 96)

Concorda-se com o Santos (2007) ao afirmar que as enchentes sempre irão ocorrer, pois
são um fenômeno natural. Entretanto, é urgente refletir como se dá a ocupação urbana e até que
ponto ela está alterando profundamente o ciclo hidrológico. Nesta perspectiva, Tucci (2004, p.
62) reforça as consequências negativas da urbanização mal planejada ao afirmar que:
O ciclo hidrológico sofre fortes alterações nas áreas urbanas devido,
principalmente, à alteração da superfície, à canalização do escoamento das
águas fluviais e pluviais, ao aumento de poluição devido à contaminação do
ar, das superfícies urbanas e do acúmulo de material sólido disposto
irregularmente pela população. (TUCCI, 2004, P. 62)

Conforme argumenta Tominaga (2009), para planejar e prevenir é muito importante
conhecer a fundo o problema estudado, ainda mais quando se tratam de fenômenos da força da
natureza:
Obviamente os avanços tecnológicos permitem hoje que a humanidade
enfrente melhor os perigos decorrentes destes fenômenos. Assim, [...] para a
efetiva prevenção dos fenômenos naturais, as leis da natureza devem ser
respeitadas. Ou seja, estes fenômenos devem ser bem conhecidos quanto à sua
ocorrência, mecanismos e medidas de prevenção (TOMINAGA, 2009, p. 13).

Tominaga (2009) ao abordar historicamente os principais tipos de desastres naturais
ocorridos no Brasil, ainda lembra que no Estado de São Paulo predominam escorregamentos de
encostas, inundações, erosão acelerada e tempestades. Tais eventos representam um alto
prejuízo financeiro para os municípios, provocam destruição e deixam, todos os anos, muitas
pessoas feridas e mortas.
Ao realizar o mapeamento das regiões em que mais incidiram eventos de inundação,
deve-se localizar quais são as áreas do município com maior vulnerabilidade socioambiental,
ou seja, quais os bairros em que a falta de infraestrutura é maior, bem como a população carece
de meios para reagir de forma rápida às ocorrências. São nestes bairros que as consequências
de uma chuva forte podem ser muito mais danosas, uma vez que as moradias costumam ser
precárias, a população carente de recursos materiais e financeiros, a qualidade de vida em geral
é baixa e as áreas habitadas são as de maior risco, como por exemplo planícies de inundação ou
encostas muito íngremes. Nesse sentido, justifica-se esta pesquisa, que busca observar os
diversos fatores que aumentam o risco de inundações, tais como características climáticas,
econômicas, geomorfológicas e topográficas, com o intuito de realizar uma caracterização

12

socioeconômica e física da área de estudo, permitindo que diversas variáveis sejam
coerentemente relacionadas.
3. Revisão de Literatura
Nesta seção, realizou-se uma revisão de literatura sobre os conteúdos necessários à
realização desta pesquisa, a fim de situar historicamente os problemas aqui apresentados.
Focou-se no acelerado e desorganizado processo de urbanização e industrialização brasileira e
na construção de uma preocupação com a degradação ambiental, esta notada apenas a partir da
década de 1980.
3.1. Urbanização e industrialização
A expansão urbana desordenada é algo recorrente em diversos países, assim como nos
demais países da América Latina. De acordo com Tucci (2004), no ano de 2004, 77% da
população da América Latina era urbana, fato que continua em ampliação até os dias atuais.
Analisando na escala global, Sausen e Lacruz (2015) afirmam que mais da metade (51%) da
população mundial concentrava-se nas cidades em 2010, sendo que para 2045 a ONU estima
que este número aumente para 65%.
A urbanização brasileira ocorreu de forma muito acelerada a partir da segunda metade
do século XX. Tal acontecimento, foi um marco na história brasileira, pois até então o Brasil
era um país essencialmente agrícola. Por muitos séculos, o país foi formado por um conjunto
de “ilhas”, ou seja, eram vilarejos que aos poucos surgiam, mas que praticamente não possuíam
ligação entre si, eram de fato isolados um dos outros, cada qual funcionando com sua lógica
própria e praticamente independente dos demais. O desenvolvimento territorial sempre ocorreu
de forma bastante desigual, pois houveram áreas que foram recebendo mais investimentos que
outras, dados os atrativos que elas apresentavam e a suas características socioeconômicas,
deixando regiões esquecidas, fora do circuito superior da economia, ao passo que outras áreas
foram inseridas na cena dos grandes investimentos, formando hiatos de desenvolvimento.
Milton Santos (1993) faz um pequeno resgate histórico dos períodos os quais caracterizam os
primórdios da urbanização brasileira.
Referindo-se aos primórdios da urbanização, Nestor Goulart Reis, estuda o
período entre 1500 e 1720, em que destaca três principais etapas de
organização do território brasileiro. A primeira fase, “entre 1530 e 1570 […]
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cujo ponto de maior intensidade estaria compreendido entre os anos de 1530
a 1540”. Entre a fundação do Rio de Janeiro em 1567 e a de Filipéia da Paraíba
em 1585, há um intervalo em que apenas ocorre a instalação de Iguape. O
segundo período fica “entre 1580 e 1640, anos de dominação espanhola, com
dois pontos de maior intensidade: os anos entre 1610 e 1620, com a fundação
de uma vila e três cidades e entre 1630 e 1640, com a fundação de nove vilas,
[...].” Num terceiro momento, “entre 1650 e 1720, foram fundadas trinta e
cinco vilas, elevando-se duas delas {a categoria de cidades: Olinda e São
Paulo. Ao fim do período, a rede urbana estava constituída por respeitável
conjunto de sessenta e três vilas e oito cidades.” (SANTOS, 1993, p. 20)

Assim, é neste cenário das pequenas vilas em formação que a população brasileira por
muito tempo habitou o campo, concentrando-se nas atividades agrícolas e de subsistência,
sendo as cidades algo muito distante e “folclórico” na realidade da maioria. Vale salientar que
em “1900 estimava-se que apenas 9,4% da população estava nas cidades” (OLIVEN, 1980, p.
69 apud SANTOS, 1993, p. 22), e que havia apenas quatro cidades com mais de 100 mil
habitantes, conforme Figura 1.
Figura 1 – Cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes em 1900
Rio de Janeiro

691.565

São Paulo

239.820

Salvador

205.813

Recife

113.106
Fonte: (SANTOS, 1993, p. 23)

A Figura 2, apresenta a evolução do número de habitantes no meio urbano, que a partir
da segunda metade do século XX passou por um grande crescimento demográfico, decorrente
do aumento da expectativa de vida e da taxa de natalidade; da melhoria geral das condições de
vida; da redução da taxa de mortalidade; e do êxodo rural, com altos fluxos migratórios de
pessoas para a Região Sudeste do país.
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Figura 2 – População Urbana e Rural do Brasil – 1960 a 2010

Fonte: IBGE. Organização: Colissi (2016)

Observa-se no gráfico (Figura 2) que em 1960, de acordo com o IBGE (2010),
38.987.526 de pessoas viviam em áreas rurais, enquanto 32.004.817 estavam nas áreas
urbanizadas. Já em 1980, vinte anos depois observava-se 82.013.375 de habitantes nas áreas
urbanas e 39.137.198 nas zonas rurais, enquanto atualmente, a população brasileira está ainda
mais concentrada nas áreas urbanas, que são ocupadas por 160.925.792 habitantes e 29.830.007
de brasileiros residem na área rural (IBGE, 2010). O êxodo rural ocorreu intensamente a partir
da segunda metade do século XX. A população brasileira passou a ver nas cidades o futuro,
fazendo muitos migrarem deixando para trás a vida no campo para buscar oportunidades de
emprego e supostas melhores condições de vida propiciadas pela vida urbana (fato que ocorreu
de maneira seletiva, deixando as classes mais pobres totalmente sem assistência).
No Brasil, foi a partir da década de 1970 que a inversão entre população urbana e rural
se concretizou e observou-se uma enorme expansão dos centros urbanos, assim como das
cidades médias. Esta expansão ocorreu de forma desorganizada e acelerada, com um
planejamento deficiente, que assistiu quase que passivamente os problemas ambientais e sociais
decorrentes do processo. A Figura 3 elucida a velocidade desta inversão, mostrando que em 40
anos (1940-1980) a população urbana brasileira aumentou 653,03%. Os espaços urbanos não
foram ocupados de forma adequada, seja por planejamento público inadequado ou pelo baixo
poder aquisitivo desta população que havia migrado para os grandes centros e que não tinham
opção de moradia além das periferias.
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Figura 3 – Variação da População Urbana do Brasil (em mil habitantes)
Período

Nº de pessoas

Crescimento (%)

1940-50

7892

72,46%

1950-60

13173

70,13%

1960-70

20949

65,55%

1970-80

29108

55,01%

1940-80

71122

653,03%

Fonte: Santos (1993, p. 32)

Enquanto os países desenvolvidos passaram por um processo de industrialização mais
lento e planejado desde o século XVIII, a industrialização brasileira foi tardia – ocorrendo
apenas no século XX, principalmente a partir do início da Era Vargas em 1930 - por isso foi
bastante acelerada, sendo também um fator que colabora para a urbanização mal planejada e
deficiente. A industrialização por substituição de importações ocorreu, entre outros fatores, a
partir da crise de 1929 com a quebra da Bolsa de Nova Iorque, com o país deixando de lado o
modelo agrário-exportador que até então era dominante. Aqueles municípios em que já havia
uma base industrial, impulsionaram-se rumo ao desenvolvimento.
Neste cenário de industrialização incipiente, o Estado de São Paulo se sobressaiu no
cenário brasileiro a partir da produção do café, permitindo uma acumulação de capital que daria
continuidade ao desenvolvimento do Estado, tornando-se um polo dinâmico segundo Santos
(1993). Tal fato, mudaria o rumo do desenvolvimento deste Estado.
[...] a explicação pode ser buscada nas mudanças ocorridas tanto nos sistemas
de engenharia (materialidade), quanto no sistema social. De um lado, a
implantação de estradas de ferro, a melhoria dos portos, a criação de meios de
comunicação atribuem uma nova fluidez potencial a essa parte do território
brasileiro. De outro lado, é aí também onde se instalam, sob os influxos do
comércio internacional, formas capitalistas de produção, trabalho,
intercâmbio, consumo, que vão tornar efetiva aquela fluidez. (SANTOS,
1993, p. 29).

Deste período em diante, o Estado de São Paulo continuaria a ser um grande polo
econômico do Brasil. A instalação de uma malha ferroviária a partir do século XIX permitiu
que diversas cidades fossem sendo criadas no entorno das ferrovias pelo interior do Estado,
servindo como ponto de assistência aos trens e abrigo de trabalhadores. Nesse contexto, o
município de Rio Claro foi fundado em 1845.
A partir da década de 1970 inicia-se no Estado de São Paulo a desconcentração
industrial, em que diversas indústrias deslocam as unidades fabris da capital São Paulo para o
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interior do Estado. Ainda que para a matriz financeira/administrativa fosse mais vantajosa a
permanência nos grandes centros urbanos, o interior do Estado já atraía os empreendimentos
por apresentarem vantagens competitivas. Portanto, iniciava-se um maior fluxo de pessoas e
empreendimentos para o interior do Estado, a fim também de evitar-se os gargalos logísticos
que a produção industrial na capital começava a enfrentar. Neste mesmo período iniciou-se a
expansão do distrito industrial de Rio Claro. Conforme apontado por Mendes e Sampaio (1987,
apud PASSARELI, 2013) houveram diversas medidas que facilitariam a expansão industrial no
município de Rio Claro, como doações de terrenos, isenções de impostos, criação de um distrito
industrial e até mesmo o direito de despejo das águas utilizadas pela indústria no Rio
Corumbataí.
Passareli (2013, p. 33) destaca que:
A criação do Distrito Industrial de Rio Claro ocorreu em 1970, e com tal
projeto o então prefeito municipal visava atrair indústrias de outros lugares,
ativando a lenta industrialização do município, e ainda definir o zoneamento
industrial da cidade e promover o planejamento urbano. O local para a
implantação do Distrito Industrial foi a zona norte da cidade devido à
vantagens topográficas, de comunicação, baixa densidade populacional,
reunindo assim condições favoráveis para a implantação de uma área
industrial. A aprovação dos investidores também foi levada em consideração.
(PASSARELI, 2013, p. 33)

A partir da criação do distrito industrial e dos incentivos diversas fábricas instalar-seiam na região, sendo destacadas na mídia impressa da época. Um exemplo é a Indústria 3
Fazendas, produtora de cachaças, conforme foi noticiado no dia 8 de janeiro de 1972 (Figura
4). Era uma época em que o Estado e o Governo possuíam um forte papel normativo e
controlador na economia contrapondo com início dos anos 1990, em que perderia força.
Figura 4 – Inauguração da Indústria 3 Fazendas em 1972

Fonte: Jornal Cidade de Rio Claro. Arquivo Público de Rio Claro (2016)
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Neste cenário, Rio Claro continuou sendo uma cidade com atrativos industriais e
segundo o Cadastro de Empresas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de
da Prefeitura de 2010, há atualmente 59 indústrias estabelecidas no distrito industrial, reunindo
importante grupos empresariais. Com a industrialização surgiriam os problemas urbanos de
ordem social, como o grande aumento populacional com a vinda de pessoas em busca de
emprego e que nem sempre conseguiam vagas de trabalho, forçando-as a se marginalizarem no
município.
A sociedade brasileira é muito marcada pela desigualdade social e pobreza. Na segunda
metade do século XX este problema ficou muito evidente. A urbanização, de certo modo,
amplificou muito as diferenças entre as classes sociais, deixando-as visíveis. Se por um lado, a
qualidade de vida em geral aumentou, por outro ela tem ocorrido de forma bastante seletiva,
conforme reforçado por Maricato (2000, p. 21) ao afirmar que “o processo de urbanização recria
o atraso a partir de novas formas, como contraponto a dinâmica de modernização”. Utilizandose de dados do IPEA e do IBGE, Grostein (2001) também destaca o crescimento da população
residente em favelas, que durante os anos de 1980 chegou a crescer 118,33%. Assim, se
desenvolveram áreas segregadas, onde os mais pobres frequentam e ocupam espaços diferentes
e em piores condições daqueles em que o acesso ao dinheiro permite ocupar, como os espaços
valorizados, em condições mais humanas.
Ao longo do século, mas, sobretudo, nos períodos mais recentes, o processo
brasileiro de urbanização revela uma crescente associação com o da pobreza,
cujo locus passa a ser, cada vez mais a cidade, sobretudo a grande cidade. O
campo brasileiro moderno repele os pobres, e os trabalhadores da agricultura
capitalizada vivem cada vez mais nos espaços urbanos. A indústria se
desenvolve com a criação de pequeno número de empregos, e o terciário
associa formas modernas a formas primitivas que remuneram mal e não
garantem a ocupação. (SANTOS, 1993, p. 11)

Isso reforça que cada vez mais pessoas vivem no meio urbano e faz-se necessário
observar os problemas que ali existem para se pensar em possíveis soluções. As áreas mais
desenvolvidas e com melhor infraestrutura costumam ficar em regiões com baixa
vulnerabilidade, que são mais caras para se viver, restritas apenas a uma parcela da população.
Tucci (2004, p. 59) reforça: “[...] o planejamento urbano é realizado apenas para a parte da
cidade ocupada pela população de média e alta renda, enquanto que para as áreas de baixa renda
e de periferia o processo se dá de forma irregular ou clandestina.” É comum nos países em
desenvolvimento, que ocorra um desenvolvimento desigual e combinado da indústria, ou seja,
há áreas que receberão a mais alta tecnologia, mas que existem simultaneamente com áreas
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tradicionais, uma dualidade entre a cidade formal e a cidade informal. Isso reflete em todo o
planejamento urbano, pois acaba priorizando que áreas já desenvolvidas recebam ainda mais
investimento, ampliando a desigualdade.
Ao abordar o urbanismo na periferia do mundo globalizado, Maricato (2000, p. 25)
destaca que:
É preciso considerar ainda que as periferias das metrópoles cresceram mais do
que os núcleos centrais, o que implica um aumento relativo das regiões pobres.
Das 12 regiões metropolitanas, os municípios centrais cresceram em média
3,1% entre 1991 e 1996, enquanto os municípios periféricos cresceram 14,7%.
(MARICATO, 2000, p. 25)

Portanto, a urbanização é algo que deve ocorrer de forma ordenada e planejada, a fim
de combater-se os problemas sociais que aumentam de forma seletiva. Ao estudar Rio Claro,
devemos analisar como a expansão urbana ocorreu nas últimas décadas e como deverá ocorrer
nos próximos anos. Assim, é possível verificar se tais processos desordenados de urbanização
e a periferização que já ocorreram com muita intensidade nas metrópoles não estariam se
repetindo mesmo em municípios menos populosos.
3.2. Os problemas ambientais
A partir do final da década de 1970, é que as questões ambientais começaram a ganhar
maior visibilidade mundial com fóruns internacionais promovidos pelas Nações Unidas, pois
aos poucos as pessoas e os governos começavam a perceber que a degradação ambiental sempre
atinge a todos de algum modo, mais cedo ou mais tarde, direta ou indiretamente. Grostein
(2001) dá destaque à alguns desses eventos como as conferências sobre Habitat realizadas em
1976 (Vancouver) e 1996 (Istambul) e a Eco 92 realizada no Rio de Janeiro, que coloca em
evidência os problemas da pobreza urbana e da degradação ambiental.
[Os] desastres provocados por erosão, enchentes, deslizamentos; destruição
indiscriminada de florestas e áreas protegidas; contaminação do lençol
freático ou das represas de abastecimento de água; epidemias e doenças
provocadas por umidade e falta de ventilação nas moradias improvisadas, ou
por esgoto e águas servidas que correm a céu aberto, entre outros. A escala e
a frequência com que estes fenômenos se multiplicam nas cidades revelam a
relação estrutural entre os processos e padrões de expansão urbana da cidade
informal e o agravamento dos problemas socioambientais. (GROSTEIN,
2001, p. 15)

Evidencia-se o preocupante aumento na frequência que tais fenômenos ocorrem em
paralelo aos padrões de crescimento em diversos municípios do planeta com novamente ênfase
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na cidade informal, principalmente nas áreas periféricas. Neste sentido, segundo o relatório da
United Nations Global Assessment Report sobre “Disaster Risk Reduction – 2015”, divulgado
pela United Nations (2015), muitos desastres ainda irão ocorrer, mas pode-se dizer que avanços
ocorreram para prevenção, conforme destacado a seguir:
Ao longo dos últimos 10 anos, tem havido um progresso significativo no
desenvolvimento de instituições, políticas e legislação para redução de risco
dos desastres. Além disso, as capacidades de avaliação de risco e
identificação, preparação para desastres, resposta e capacidades de alerta
precoce e a redução do risco específico foram significativamente fortalecidos.
(UNITED NATIONS, 2015, p. 1, tradução nossa)

A partir do desenvolvimento e da crescente urbanização, concomitantemente surgiram
os problemas ambientais e ao mesmo tempo que geravam grandes impactos nas populações
urbanas, eram pouco estudados, muitas vezes deixados em segundo plano pelo Poder Público.
Ao analisarmos a situação brasileira, o país passou por um longo período no século XX no qual
o maior foco Nacional era o crescimento econômico e a realização de obras de infraestrutura,
sem grandes preocupações com os impactos ambientais.
A exigência de um Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental
(EIA/RIMA) é implantado apenas em 1986 pela Resolução 001 de 23 de janeiro de 1986 do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), o qual foi criado em 1981. Portanto, as
obras e intervenções ambientais possuíam uma legislação muito branda antes desta data, sendo
que foram regulamentadas pela primeira vez em 1934, pelo Código das Águas (Decreto Nº
24.643, de 10 de julho de 1934) e o Código Florestal (Decreto Nº 23.793 de 23 de janeiro de
1934). Logo, todo o período de forte industrialização do Brasil (a partir da década de 1930) foi
justamente uma época em que as legislações ambientais eram muito brandas, diversos danos ao
meio ambiente ocorriam sem que alguém de fato se preocupasse ou medidas mitigadoras
fossem implantadas.
Analisando o Estado de São Paulo, de acordo com Amaral e Ribeiro (2009, p.44) “[...]
os eventos de inundação, enchentes e alagamentos representaram cerca de 60% dos
atendimentos realizados pela Coordenadoria de Defesa Civil Estadual (CEDEC) no período
entre 2000 e 2008”. Sausen e Lacruz (2015, p. 37) destacam que “as inundações bruscas e
alagamentos foram o segundo tipo de desastre mais frequente no Brasil, abrangendo 21% do
Total. [...] Esse tipo de processo provocou 1.106 vítimas em todo o País [...]” Constata-se que
são fenômenos importantes, em que a população como um todo deveria conhecer e engajar-se
mais neste assunto.
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Quando analisamos Rio Claro, município que é a área de estudo deste trabalho, verificase que obras ocorrem, assim como a expansão urbana e seus consequentes problemas
ambientais, seguindo naturalmente a lógica desenvolvimentista predominante do Estado de São
Paulo e da Região Sudeste do Brasil.
Na década de 1970, Rio Claro passava por algumas obras públicas a fim de melhorar a
infraestrutura urbana. Logo no começo da década o então prefeito Álvaro Perín iniciou as obras
do Lago Azul, a fim de aproveitar uma região com uma nascente para fazer um lago que seria
área de lazer para a população e também possuiria comportas para controlar a vazão de um dos
principais Córregos da cidade, o Córrego da Servidão. A Figura 5 evidencia este destaque na
mídia impressa:
Figura 5 – Destaque das obras no Lago Azul em 2 de fevereiro de 1972

Fonte: Jornal Cidade de Rio Claro. Arquivo Público de Rio Claro (2016)

Assim, já iniciavam-se algumas obras planejadas, a fim de evitar problemas futuros com
alagamentos, que naquela época já ocorriam.
Para evitar ou reduzir os desastres ambientais no meio urbano, deve-se atentar para uma
gestão Pública eficiente, além de apenas efetuar obras, que transpassa por alguns pontos chave,
como destaca Grostein (2001):
[...] a forma de ocupar o território; a disponibilidade de insumos para seu

funcionamento (disponibilidade de água); a descarga de resíduos (destino e
tratamento de esgoto e lixo); o grau de mobilidade da população no espaço
urbano (qualidade do transporte público de massa); a oferta e o atendimento
às necessidades da população por moradia, equipamentos sociais e serviços; e
a qualidade dos espaços públicos. (GROSTEIN, 2001, p. 14)
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É também fundamental entender o conceito de vulnerabilidade, que é bastante
abrangente e complexo, permitindo uma análise precisa. Bortoletto et al (2014, p. 3) afirmam
que a
ciência da vulnerabilidade consiste na integração multidisciplinar das ciências
sociais, naturais e da engenharia na compreensão das circunstâncias que
colocam as populações e os locais em risco devido aos perigos, incluindo o
levantamento dos fatores que aumentam ou reduzem a capacidade de resposta
e de recuperação das populações, dos sistemas físicos ou das infraestruturas
em relação às ameaças ambientais. (BORTOLETTO et all, 2014, p. 3)

Diante desta argumentação, justifica-se a importância de mensurar a expansão urbana
de Rio Claro e também verificar as relações existentes entre a expansão da mancha urbana e o
maior registro de eventos de inundação na cidade para o período de 1970 a 2015.
Assim, a administração pública precisa ter tais aspectos como guia, a fim de mitigar os
danos da expansão urbana desorganizada e melhor planejá-los nos próximos anos. Para evitar
os problemas ambientais, é necessário um trabalho conjunto, unido e integrado de diversos
órgãos públicos, pois assim além de propiciar melhores condições de vida à população há
redução de gastos públicos. Por exemplo, com uma coleta de lixo eficiente, menos dinheiro será
gasto para desentupir os córregos do município e menores serão os danos após uma forte chuva.
3.3. A importância do Clima
Os diversos elementos climáticos – temperatura, precipitação, pressão, umidade, entre
outros - afetam a todos nós de alguma forma. Eles são dinâmicos e o resultados de suas
interações constituem os tipos de tempo de um dado lugar, em que a sucessão destes tipos de
tempo definem as características climáticas de um município. Estas são essenciais no
direcionamento das políticas públicas ambientais, pois uma região que está inserida num Clima
Equatorial, com grandes acúmulos pluviométricos ao longo do ano e rios caudalosos, precisa
de uma gestão diferente de uma outra inserida no Clima Tropical, que passa por um longo
inverno seco, por exemplo. O clima deve ser indissociável do planejamento urbano.
A ciência, ao longo de sua história, foi ampliando os conhecimentos climatológicos,
tanto pelo desenvolvimento de técnicas de medição do tempo atmosférico, de aparelhos para
mensuração e avanços na área de sensoriamento remoto, quanto pela necessidade em registrar
o comportamento climático e compreender como que essas variáveis afetam a vida desde a
escala local até a escala global.
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A partir do momento em que o homem tomou consciência da interdependência
das condições climáticas e daquelas resultantes de sua deliberada intervenção
no meio natural, como necessidade para o desenvolvimento social, ele passou
a produzir e registrar conhecimento sobre os componentes da natureza.
(MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007, p. 11)

Para qualquer estudo que tenha pretensão em analisar as enchentes e compreender suas
causas e consequências, é necessário acesso aos registros pluviométricos do município. Assim,
determina-se, a partir da comparação com os valores da série histórica, se um ano foi muito ou
pouco chuvoso. É justamente nos meses mais chuvosos que a análise foi focada, pois é
naturalmente nesses meses que há maior quantidade de precipitação e consequentemente
registros de enchentes.
Verifica-se ainda outro fato comum aos municípios urbanizados: um desequilíbrio do
balanço térmico, em que as áreas urbanizadas registram temperaturas maiores quando
comparadas com as áreas periféricas, rurais ou que apresentem grande concentração de
vegetação. Este fenômeno não é restrito às metrópoles, ocorrendo também em municípios bem
menos populosos. Conforme demonstrado por Amorim, Dubreuil, Quenol, et all (2009) ao
estudarem as ilhas de calor em Presidente Prudente e Rennes (França), mesmo em cidades de
médio porte foi possível verificar diferenças de até 5,6º Celsius entre o ponto mais frio e o mais
quente durante o verão. É uma diferença bastante significativa para um município de porte
médio. Essas áreas urbanas mais aquecidas favorecem a evaporação e a formação de áreas de
baixa pressão atmosférica, alimentando com umidade os sistemas atmosféricos que podem
gerar fortes chuvas concentradas: potencializando a ocorrência de inundações. Rio Claro, por
ser um município de porte médio e com grande extensão urbana e rural, pode apresentar
características semelhantes àquelas encontradas nesse estudo referido.
Em climas tropicais, em que é bem marcado o período seco e o chuvoso, é muito comum
a ocorrências de fortes chuvas nos meses de verão. Este grande volume de chuva precipitado
em minutos ou em poucas horas traz graves consequências para o ambiente altamente
urbanizado das cidades médias e grandes. A chuva quando precipitada concentrada facilita o
rápido escoamento superficial em detrimento da lenta percolação no solo. As planícies de
inundação dos rios alagam, o que é normal durante a chuva. Entretanto, o problema maior é que
nas cidades estas planícies são ocupadas por construções ou rodovias e são quase totalmente
impermeabilizadas. Além disso, muitos rios e córregos foram canalizados durante o processo
de urbanização e os danos são inevitáveis, tanto materiais como imateriais, assim como os
enormes custos para recuperar áreas afetadas e auxiliar famílias que ficam desabrigadas e
oneram a Administração Pública.
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Por último, sendo os oceanos grandes reguladores climáticos e por ocuparem cerca de
70% da superfície terrestre, é válido juntamente com a análise da precipitação atentar-se
também aos anos de ocorrência dos fenômenos El Niño e La Niña, pois de acordo com o
CPTEC/INPE (2016), as alterações de temperatura da superfície do mar provocadas por eles
podem influenciar a distribuição das chuvas em diferentes intensidades nas diversas regiões da
América Latina. Um ano que chove muito acima da média por influência do El Niño, por
exemplo, gerará impactos diretos nas áreas mais vulneráveis.
Assim, visando-se um planejamento público de excelência, o conhecimento sobre as
características climáticas de um município é extremamente importante, propiciando um suporte
à tomada de decisão da Administração Local.
3.4. Os termos “alagamento, enxurrada, inundação e enchente”.
Para darmos continuidade à esta análise, primeiramente, deve-se destacar a diferença
semântica entre alguns termos recorrentes na bibliografia, que frequentemente são confundidos.
Segundo o Anuário de Desastres Naturais de 2013, há diferenças que devem ser apontadas entre
os termos “alagamento”, “inundações”, “enchente” e “enxurrada”. Estes processos sempre
possuem condicionantes naturais ou antrópicos.
Sobre os alagamentos, destaca-se que:
Esse desastre é resultado da combinação de precipitações intensas e
consequente geração de elevados escoamentos superficiais, com a superação
da capacidade de escoamento de sistemas de drenagem urbana. Como
consequência da superação da capacidade de escoamento, são provocados
acúmulos de água em vias, edificações e outras infraestruturas urbanas,
gerando transtornos e por vezes significativos danos para a população.
(Anuário de Desastres Naturais, 2013, p. 47).

Já as inundações, de acordo com os autores, são definidas como um:
tipo de desastre [que] é geralmente ocasionado por chuvas prolongadas, em
áreas mais planas e em fundos de vale. De acordo com dados do Atlas
Brasileiro de Desastres Nacionais, as macrorregiões Sudeste, Nordeste e Sul
do Brasil são aquelas onde predomina o número de ocorrências de inundações.
(Anuário de Desastres Naturais, 2013, p. 55).

O termo enchente é definido da seguinte maneira:
As enchentes ou cheias são definidas pela elevação do nível d’água do rio,
devido ao aumento da vazão, atingindo a cota máxima do canal, porém, sem
extravasar. Quando extravasam, as enchentes passam a ser chamadas de
inundações e podem atingir as moradias construídas sobre as margens dos rios
e se transformar em um desastre natural. (AMARAL; GUTJAHR, 2012, p.
38)
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Por último, as enxurradas são:
[...] desastres associados a escoamento superficial de alta velocidade e energia,
desencadeados por chuvas intensas e concentradas, frequentes em regiões
acidentadas e bacias hidrográficas de dimensões reduzidas. A susceptibilidade
de determinada localidade a esses eventos pode ser agravada por processos de
impermeabilização do solo ocasionada pela urbanização desordenada. Essa
impermeabilização acaba por reduzir a capacidade de infiltração das águas das
chuvas e, consequentemente, aumentar os picos de cheia, sua velocidade de
chegada e o poder destrutivo dos escoamentos superficiais resultantes.
(Anuário de Desastres Naturais, 2013, p. 52).

Como visto nas definições, os termos em muito se assemelham e frequentemente são
usados como sinônimos, principalmente na mídia jornalística. Na bibliografia consultada eles
são analisados conjuntamente, sem enfatizar as diferenças entre eles. Neste estudo, nos dados
disponibilizados pela Defesa Civil do município é utilizado o termo “alagamento”, e neste
sentido foram adotados os termos “inundação” e “alagamento” como sinônimos.
3.5. Sistema de Informação Geográfica (SIG)
As geotecnologias são ferramentas importantes nos estudos ambientais. A partir delas,
Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) possuem um papel relevante como auxiliador na
resolução de problemas e nas atividades pretendidas neste trabalho. Tratam-se de ferramentas
que amplificam a análise geográfica, permitindo análises de uma perspectiva que nem sempre
é possível sem esses recursos, além de agilizar a produção dos mapas.
Com o avanço dos sistemas computacionais, o expressivo ganho na capacidade de
processamento dos computadores nos últimos anos e diminuição do preço destes produtos, as
aplicações SIG são cada vez mais difundidas e acessíveis. Há, inclusive, aplicações totalmente
gratuitas e tutorias na internet para aqueles que desejam iniciar suas próprias análises.
O leque de aplicações que envolvem a localização no espaço é muito amplo, atingindo
direta ou indiretamente diversos setores da sociedade. Consequentemente, é possível a
integração de diversos dados essenciais para a caracterização do meio urbano, na definição de
seus vetores de crescimento, combinados com o mapeamento das ocorrências de inundações
para o período de estudo. Sausen e Lacruz (2015, p. 52) destacam que
A observação da atmosfera é fundamental para a compreensão da dinâmica
meteorológica e dos eventos adversos associados a fatores meteorológicos,
tais como tempestades, estiagens, vendavais, tornados, furacões etc. Nesse
contexto, as imagens de satélite e os dados de radares meteorológicos
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representam valiosos instrumentos de observação, por meio dos quais se pode
extrair informações sobre a distribuição espacial, a magnitude e as tendências
de deslocamento de sistemas atmosféricos. (SAUSEN; LACRUZ, 2015, p. 52)

O SIG possui alto potencial de trabalhar com um grande volume de dados, porém tais
dados e seus produtos derivados requerem a interpretação para tornarem-se de fato informações
geográficas. Através dos dados de localização georeferenciados pode-se gerar mapas que
facilitam a visualização espacial do fenômeno estudado, assim como permitem uma análise
muito mais completa e precisa, sendo de fato uma ferramenta de apoio à gestão, principalmente
urbana e ambiental. O uso de um SIG colabora para a solução desse desafio, auxiliando na
elaboração dos mapas temáticos.
Existem diversos trabalhos acadêmicos em que as técnicas de sensoriamento remoto
foram utilizadas para auxiliar o mapeamento das áreas suscetíveis a inundações, importantes
contribuições que cada vez mais demonstram que o SIG passa a ser indissociável deste tipo de
estudo.
Neste sentido, pode-se citar o trabalho elaborado por Okida e Veneziani (1998), uma
importante contribuição para o município de Caraguatatuba – SP a partir do zoneamento de
áreas sujeitas à inundações utilizando imagens do LANDSAT 5, para assim orientar a melhor
ocupação urbana e industrial.
Recentemente, Araújo e Fonseca (2016) demostraram como o SIG pode ser utilizado na
análise multitemporal para trabalhar com cenários e observação da evolução de um fator a partir
de imagens, neste caso a expansão das dunas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses
desde 1984 até 2014, em que evidencia-se a movimentação das dunas através das imagens.
Portanto, o SIG muito pode contribuir também para este estudo, demonstrando as áreas
suscetíveis a inundações, assim como a evolução da expansão urbana. Além disso, é
fundamental que o SIG seja acessível a todos, sendo cada vez mais difundido e visto pelo
cidadão comum como uma ferramenta que ajuda a interpretar o mundo à sua volta e vai mais
além: busca criar soluções para os problemas das mais variadas esferas e escalas.
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4. Materiais e Procedimentos Metodológicos
Abaixo são apresentados a caracterização de Rio Claro e as informações sobre os
procedimentos metodológicos utilizados.

4.1. Caracterização da Área de Estudo
4.1.1. Informações Gerais sobre Rio Claro e sua população
Segundo dados da Fundação SEADE de 2015, o município de Rio Claro possuía
194.087 habitantes, uma área de 498,422 km², portanto a densidade demográfica era de 373,69
habitantes/km². O município localiza-se no centro-leste do Estado de São Paulo, a cerca de
190km da capital e está inserido na Região Administrativa de Campinas, conforme ilustra a
Figura 6. O município possui um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de
0,803, que é considerado muito alto e ocupa 34ª posição no ranking das cidades brasileiras com
maior IDH-M.
Figura 6 – Localização de Rio Claro

Fonte: IBGE (2010). Organização: Colissi (2016)
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As Figuras 7 e 8 apresentam a evolução da população total, rural e urbana do município
de Rio Claro a partir da década de 1980, que é quando se inicia a série histórica disponibilizada
pela Fundação SEADE. Ao analisar tais figuras, fica evidente o crescimento da população total
e urbana, enquanto é observada a redução da população rural.
Figura 7 – População total do município de Rio Claro – SP (1980 – 2015)

Fonte: Seade, 2015. Organização: Colissi (2016)

Figura 8 – População urbana e rural do município de Rio Claro - SP

Fonte: Seade, 2015. Organização: Colissi (2016)
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Com habitantes cada vez mais concentrados no meio urbano, há maior adensamento
populacional, e consequentemente, acentuam-se os danos físicos e humanos quando estas áreas
são afetadas por eventos de alagamento.
Segundo os dados da base do IBGE (2010), o município de Rio Claro está dividido em
27 bairros, conforme a Figura 9. Esta é a divisão oficial, porém, nos dados registrados pela
Defesa Civil, constam subdivisões de bairros que não estão presentes na Figura 9, que foi
gerada a partir da base do IBGE. Para os fins desse estudo, considerou-se adequado adotar os
referenciais de limites de bairros do IBGE, que é o principal órgão governamental responsável
pela cartografia nacional. Deve-se salientar que os limites dos setores censitários foram
adotados quando da análise dos dados do censo demográfico, para se observar como uma dada
características se distribui espacialmente.
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Figura 9 – Bairros do município de Rio Claro - SP

Organização: Colissi (2016).

Além da caracterização geral do município, para fins de uma melhor compreensão da
área de estudo, merecem detalhamento as características geomorfológicas e hidrológicas,
climáticas e de uso de solo, que são destacadas a seguir.
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4.1.2. Geomorfologia e Hidrografia
Quanto às informações geomorfológicas, o município está inserido na Depressão
Periférica Paulista, importante unidade geomorfológica do Estado caracterizada por altitudes
menores decorrentes da erosão que lhe caracteriza quando comparadas às unidades
geomorfológicas circundantes, sendo que à oeste, em direção ao interior do Estado, está o
Planalto Ocidental Paulista e à Sudeste o Planalto Atlântico. Como destacado por Troppmair
(2000), possui topografia pouco acidentada e está situada na Bacia Sedimentar do Paraná. A
altitude média de Rio Claro é de 617 metros, sendo que de acordo com o mapa hipsométrico
elaborado neste estudo, a altitude na área urbana varia de 530m a 720m.
A bacia do rio Corumbataí é uma das sub-bacias de maior importância da Bacia
Hidrográfica do Rio Piracicaba, sendo dividida em 5 segmentos, como destacado a seguir:
I - Ribeirão Claro: tem como contribuinte principal o ribeirão de mesmo nome
e está situada na porção leste da bacia do Corumbataí, margeando o Horto
Florestal Navarro de Andrade (Rio Claro);
II - Passa Cinco: tem os rios Cabeça e Passa Cinco como principais
contribuintes e encontra-se na porção oeste da bacia do Corumbataí;
III - Alto Corumbataí: ocupa a porção norte da Bacia do Corumbataí e é
representada pela área da nascente do rio, na região do município de
Analândia;
IV - Médio Corumbataí: encontra-se na porção central da Bacia do
Corumbataí, onde há o encontro do rio Corumbataí com o Ribeirão Claro e os
rios Cabeça e Passa Cinco;
V - Baixo Corumbataí: porção sul da Bacia do Corumbataí, onde há a
desembocadura do rio Corumbataí, já com todos os seus contribuintes
principais, no rio Piracicaba. (CEAPLA, 2016)

Os rios que cortam a área urbana de Rio Claro possuem alguns trechos canalizados,
onde suas áreas de várzea não são respeitadas, sendo circundados por áreas impermeabilizadas
e cercadas de residências e comércios. O Córrego Lava-pés, um afluente do Ribeirão Claro,
está canalizado sob a Avenida Ulisses Guimarães, sendo uma área que alaga frequentemente.
Outro exemplo, é o Córrego da Servidão, afluente do Rio Corumbataí, que está canalizado sob
a Avenida Visconde de Rio Claro, umas das principais avenidas da cidade que também enfrenta
frequentes problemas de alagamentos.
A Figura 10 apresenta a localização de Rio Claro na Bacia Hidrográfica do Rio
Corumbataí, sendo que esta, segundo o CEAPLA (2016), faz parte da Unidade de
Gerenciamento de Recursos Hídricos 5 do Estado de São Paulo composta pelas Bacias do
Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ).
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Figura 10 – Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Corumbataí

Fonte: CEAPLA (2016)

Como é possível verificar na Figura 10, Rio Claro e sua área urbana encontram-se
principalmente no médio curso do Rio Corumbataí, no interflúvio deste e do Rio Ribeirão Claro.
Assim, ao ocorrerem as cheias, que são naturais, é esperado que causem problemas de
alagamento no momento em que há adensamento urbano no entorno destes rios e canais.
4.1.3 Clima
A precipitação no Estado de São Paulo é bem distribuída ao longo do ano, sob influência
de clima Tropical mais ao norte, Tropical de altitude na região central e Subtropical ao sul. Os
maiores registros são verificados nas regiões litorâneas do Estado, passando dos 3000 mm
anuais, o que é esperado devido a umidade e orografia.
A Figura 11 apresenta a precipitação média anual no Estado analisada da série histórica
de 1977 a 2006, através de isoietas e está disponível no website da Agência Nacional de Águas
(ANA).
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Figura 11 – Precipitação média anual (mm) no Estado de São Paulo (1977 a 2006)

Fonte: Agência Nacional de Águas (ANA). Organização: Colissi (2016)

Como observado na Figura 11, Rio Claro está inserido na isoieta 1500, ou seja, no
período de 1977 a 2006 precipitou em média 1500 mm anualmente.
De acordo com a Classificação Climática de Koppen, o clima em Rio Claro recebe a
classificação Cwa, ou Tropical de Altitude. Assim, são esperados verões quentes e chuvosos,
com temperaturas médias acima de 22º no mês mais quente, enquanto os invernos são mais
secos, com temperaturas inferiores a 18ºC. Como é comum em regiões tropicais, é esperado
que haja maior quantidade de eventos de inundação durante o verão, período em que se
concentram as precipitações.
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A Figura 12 apresenta o total pluviométrico acumulado durante o período de 1970 a
2010.
Figura 12 – Precipitação Total (mm) registrada em Rio Claro de 1970 a 2010

Fonte: CEAPLA (2016). Organização: Colissi (2016)

Juntamente aos registros, foi inserida a linha de tendência linear, que está levemente
descendente, o que indica uma pequena redução nas chuvas ao longo da série histórica.
O estudo dos totais pluviométricos são indispensáveis para a compreensão dos eventos
de alagamento em qualquer município. Houveram diversos picos de chuva na série histórica,
em que o total acumulado durante o ano ficou muito acima ou muito abaixo da média.
4.1.4 Uso e Cobertura das Terras
Para se entender os problemas provocados pelas enchentes no meio urbano é necessário
analisar como se dá o uso da terra na área urbana. Para tanto, utilizou-se o mapa de vegetação
e uso da terra produzido pelo Centro de Integração e Gerenciamento de Informações da
Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo no ano de 2013, ilustrado na
Figura 13. O mapa é disponibilizado em pdf, o que impede a integração com os demais mapas
gerados no estudo. Tal mapa possui 18 classes de vegetação e uso da terra, sendo elas: área não
mapeável; afloramento rochoso; solo exposto; pastagem; cultura temporária; cultura
semiperene; cultura perene; reflorestamento; mata; campo natural; espaço verde urbano; área
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edificada; grande equipamento; loteamento; extração mineral; área úmida; curso d’água; lagos,
lagoas, represas.
O foco desse estudo deve permanecer nas áreas urbanizadas, que na Figura 13 são
caracterizadas em tons de rosa que definem as classes de área edificada, grande equipamento e
loteamento. Tais áreas indicam a maior concentração de pessoas e, consequentemente,
configuram-se como extensas áreas impermeabilizadas, nas quais pode haver mais danos
pessoais e materiais decorrentes de eventos de inundação. É válido destacar que nos limites da
área urbana há pouca vegetação, prevalecendo as áreas de pastagens.

35

Figura 13 – Mapeamento Temático da Vegetação e do Uso das Terras do município
de Rio Claro - SP

Fonte: Centro de Integração e Gerenciamento de Informações da Secretaria do Meio
Ambiente do Governo do Estado de São Paulo (2013).
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Na área rural de Rio Claro, há predomínio de pastagens e culturas semiperenes. Nestes,
a cana de açúcar se destaca na região. Por toda área há manchas de solo exposto e ao sul do
município algumas pequenas áreas de extração mineral. As regiões de mata são limitadas a
pequenas manchas, pois muitas destas áreas foram transformadas em pastagens.
Nota-se dentro da mancha urbana, que o distrito industrial aparece claramente ao norte
da imagem, delimitado em rosa escuro e classificado como “grande equipamento”. Nas regiões
periféricas da área urbana há predomínio de pastagens, matas e solo exposto. Ao sudeste, o
município vizinho de Santa Gertrudes está conurbado com Rio Claro, com a respectiva junção
de suas malhas urbanas.
É necessário apenas uma correção quanto a classificação utilizada neste mapa, pois a
Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade foi classificada como “espaço verde urbano”
equivocadamente. A nova classificação como “Floresta Estadual” está em vigor desde 2002,
através do Decreto 46.819, de 11 de junho de 2002 do Governo do Estado de São Paulo.

4.2. Material
Os materiais que foram utilizados neste estudo correspondem a imagens, documentos
cartográficos e dados coletados da defesa civil do município sobre eventos de inundação, bem
como dados censitários do IBGE e da Fundação SEADE. Também foi utilizado o programa
computacional SIG ArcGIS 10.1 para análise espacial dos dados e elaboração dos mapas.
Os materiais utilizados neste trabalho foram:
 Programas computacionais Microsoft Excel 2013 e ArcGIS 10.1, da ESRI;
 Aerofotografias pancromáticas, registradas em 1972 (escala aproximada 1:25000) e
1988 (escala aproximada 1:40000) fornecidas pelo GEOCARTO - Laboratório de
Geotecnologias e Cartografia DEPLAN/ IGCE/UNESP/ Rio Claro/SP;
 Ortofotografia de 2010 pertencente a Emplasa - Empresa Paulista de Planejamento
Metropolitano S.A fornecida pelo CEAPLA IGCE/UNESP/ Rio Claro/SP.
Além dos materiais apresentados, foram coletados os seguintes dados:
 Dados de alagamento de 2010 e 2011 fornecidos pela Defesa Civil do município de
Rio Claro;
 Dado censitário “Valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10
anos ou mais de idade (com rendimento)” para Rio Claro, proveniente do Censo
Demográfico de 2010 do IBGE;
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 Totais pluviométricos de 1972, 1988, 2010 e 2011 fornecidos pelo Laboratório de
Análises Meteorológicas e Climatologia Aplicada do CEAPLA;
 Média anual de precipitação (1977 a 2006) para o Estado de São Paulo obtidos no
site da ANA2;
 Curvas de nível e pontos cotados fornecidos pelo Laboratório de Geotecnologias e
Geodinâmica Ambiental do CEAPLA;
 Mapa de uso do solo fornecido pelo Centro de Integração e Gerenciamento de
Informações da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo.3
 Notícias do Jornal Cidade de 1972 e 1988 consultadas no Arquivo Público e
Histórico de Rio Claro.

2

Disponível para download em: http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home
Disponível para Download em: http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/mapa-de-uso-e-ocupacao-da-terraugrhi-5-pcj
3
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4.3. Procedimentos Metodológicos
Os procedimentos metodológicos foram organizados conforme o fluxograma da Figura
14, divididos em coleta de dados, execução e resultados.
Figura 14 – Fluxograma com os Procedimentos Metodológicos

Organização Colissi (2016)
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As etapas foram divididas em 8 passos, conforme listado a seguir a fim de facilitar a
execução da pesquisa.
4.3.1. Definição dos objetivos do estudo e justificativa.
Nessa etapa inicial realizou-se a definição dos objetivos da pesquisa e a justificativa
destacando-se os principais aspectos que salientam a importância de sua execução. Ao realizar
uma análise histórica através de fotografias aéreas surgem algumas dificuldades. O
mapeamento disponível nem sempre corresponde ao esperado. Nesse sentido, ajustes foram
realizados para adequar o período de mapeamento, tomando por base o material
aerofotográfico, cartográfico, censitário e documental histórico disponível para o estudo,
considerando-se a Área Urbana do Município de Rio Claro SP.
4.3.2. Revisão de Literatura
Discussão e levantamento dos principais assuntos referentes aos objetivos deste
trabalho, assim como verificação daquilo que já foi publicado, visando uma continuidade dos
estudos. Foi realizada a revisão de literatura sobre climatologia, urbanização e problemas
ambientais, sendo três eixos necessários aos estudos sobre inundações em meio urbano. Assim,
dentro de cada área, discutiu-se como cada um destes tópicos pôde contribuir a esta pesquisa.
4.3.3. Levantamento dos dados
Elencou-se quais dados deveriam ser obtidos e após buscou-se as fontes dos dados
cartográficos e censitários. A malha censitária foi obtida para o ano de 2010 através do site do
IBGE4. As divisões administrativas do Brasil e do Estado de São Paulo foram obtidas no site
do Global Admistrative Areas5, um projeto que fornece shapefiles da divisão administrativa de
diversos lugares do mundo gratuitamente.
Os dados demográficos do IBGE foram utilizados para se obter as características
socioeconômicas do município, podendo-se assim verificar se as áreas com população mais
vulnerável economicamente, ou com maior carência de infraestrutura e qualidade de vida
coincidem com as mais suscetíveis à inundação. Estes dados foram obtidos gratuitamente no
site do IBGE para o ano de 2010. Para isso, considerou-se que a variável renda era a mais
representativa da economia local, sendo coletada no nível dos setores censitários.

4
5

Disponível em http://mapas.ibge.gov.br/bases-e-referenciais/bases-cartograficas/malhas-digitais.html
Disponível em: http://www.gadm.org
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Na etapa de análise, o mapa do setor censitário foi sobreposto ao do município, deixando
nítidos os bairros em que a renda mensal era menor para verificar-se se há alguma correlação
com os eventos de inundação.
4.3.3. Georeferenciamento
As fotografias aéreas de 1972 e 1988 foram georeferenciadas através do software
ArcGIS 10.1, adotando-se o referencial geodésico Datum SIRGAS 2000.
Para a avaliação do Georeferenciamento seguiu-se o Padrão de Exatidão Cartográfica
(PEC), que define os limites de erro, visando definir a qualidade dos georeferenciamentos e dos
mapeamentos no Brasil, conforme o Decreto Nº 89.817 de 20 de junho de 1984 que estabelece
as Normas Técnicas da Cartografia Nacional.
De acordo com a escala da imagem a ser trabalhada, há uma tolerância máxima de erro
planimétrico, o que faz com que a partir desse erro, o mapa ou carta, receba uma classificação.
Santos et al. (2010) resumem:
O PEC foi regulamentado no Decreto Nº 89.817 de 20 de Junho de 1984, que
estabelece as Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia
Brasileira através de procedimentos e padrões a serem obedecidos na
elaboração e apresentação de documentos cartográficos no território
brasileiro. (SANTOS et al, 2010, p. 2).

Para receber a classificação PEC Classe “A”, as imagens aéreas de 1972, por estarem
na escala aproximada de 1:25.000 devem ter um erro máximo de 12,5m (PEC = Denominador
da Escala*0,5mm). Já as de 1988, que estão numa escala aproximada de 1:40.000, devem
possuir erro abaixo de 20m. A verificação do PEC de um georeferenciamento se dá por meio
da análise do Erro Médio Quadrático desta operação no SIG.
4.3.4. Elaboração do Mosaico das Imagens Aerofotogramétricas.
No caso da área urbana de Rio Claro, por apresentar grande extensão territorial, foi
necessário que um conjunto de aerofotografias formassem um mosaico para se ter a área
completa a ser estudada, facilitando a sobreposição e análise. O material disponível nem sempre
estava completo, não cobrindo toda extensão territorial desejável. Os anos escolhidos foram o
de 1972 e o de 1988, pois dentre os anos em que havia registro fotográfico aéreo da região
(1972, 1978, 1988 e 1995) foram aqueles os que possuíam as imagens com escalas melhores,
além da proximidade ao ano de 1970, início do período de estudo.
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Realizou-se um mosaico de imagens na extensão “tif” com a ferramenta do ArcGIS
“Mosaic to new raster” para os anos de 1972 e 1988, sendo que no primeiro caso, foram
utilizadas cinco imagens e no segundo caso duas imagens.
4.3.5 Coleta de dados em campo
a) Fotos
Foi feito registro de alguns dos pontos da cidade suscetíveis à inundações no dia 20 de
setembro de 2016, sendo que para cada registro fotográfico realizado coletou-se suas
respectivas coordenadas geográficas.
b) Defesa Civil
Foram efetuadas duas visitas à Defesa Civil do município de Rio Claro: uma no mês de
junho e a outra em maio de 2016, a fim de solicitar e retirar os dados disponíveis sobre
alagamentos em 2010 e 2011. Os dados sobre ocorrências de alagamentos da Defesa Civil de
Rio Claro são armazenados em tabelas do programa Excel e incluem a data de ocorrência,
endereço e o tipo de ocorrência (alagamento em via ou residência). Como cenário mais recente,
o ano de 2010 foi o escolhido justamente por ser o mesmo ano de disponibilização da
ortofotografia da Emplasa. Entretanto, neste ano houveram apenas 13 registros de alagamentos
pela Defesa Civil, o que constituiria quantidade insuficiente de dados para delimitar as áreas
mais suscetíveis à inundações e portanto, ampliou-se o cenário também para 2011, que
apresentou 39 registros.
c) Arquivo público
Foram realizadas duas visitas ao Arquivo Público e Histórico da Prefeitura de Rio Claro,
uma em setembro e outra em outubro de 2016 a fim de se procurar por notícias relevantes sobre
urbanização e alagamentos nos anos de 1972 e 1988. Vale salientar, que nesse acervo consta
para consulta os exemplares diários do Jornal Cidade.
A procura foi feita observando-se cada um dos exemplares diários dos anos citados, com
maior foco na capa e com maior detalhamento nos meses de verão. Quando algo relevante para
a pesquisa era encontrado, realizava-se o registro fotográfico da notícia.
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4.3.6. Elaboração dos mapas temáticos
Nesta etapa foram elaborados os mapas de intensidade de ocorrências de inundações, de
renda com pontos de alagamento, hipsométrico e de crescimento urbano, sendo parte
originalmente elaborada nesse estudo e parte proveniente de coleta de dados de pesquisas
realizadas por outros pesquisadores.
a. Mapa de intensidade de ocorrência de inundações
Como etapa preparatória para a elaboração do mapa de intensidade de ocorrências
introduziu-se sobre a base cartográfica da área urbana de Rio Claro, os pontos de inundação
coletados na Defesa Civil para os anos de 2010 e 2011.
O mapa de intensidade foi gerado utilizando-se a ferramenta do ArcGis que calcula o
Inverso da distância Ponderada (função IDW), a partir de pontos introduzidos no mapa com as
ocorrências de inundações, sendo que, na sequência, os dados são classificados de acordo com
o desvio padrão. Assim, quanto maior for a quantidade de pontos de alagamento ocorridos em
um determinado local, mais aquele local será considerado de alto risco e receberá uma
classificação de cores quentes como os laranja e vermelho. Em contrapartida, aqueles locais em
que houveram poucos registros de alagamento em 2010 e 2011, receberam a cor verde a
amarela, indicando que naquele período ocorreram menores quantidades de ocorrências.
b. Mapa de renda com pontos de alagamento
Para melhor compreender quais são os bairros mais carentes do município e se a carência
populacional implica num aumento no número de ocorrências de inundação, integrou-se o
“Valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade (com
rendimento)”, disponibilizado pelo IBGE (2010) com a malha do setor censitário disponível
para a Área Urbana de Rio Claro SP.
A legenda foi dividida em 7 classes através do método “natural breaks” do programa
ArcGIS. Após está divisão, os valores obtidos para cada classe foram arredondados. A primeira
classe compreende rendimentos de até R$1023,00 e a última classe até R$6168,00.
Após, foi gerada uma tabela contabilizando quantos eventos de inundação ocorreram
em cada uma das faixas de renda, podendo-se avaliar se havia ou não correlação entre tais
variáveis.
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c. Mapa hipsométrico
O mapa hipsométrico foi elaborado para o limite da área urbana de Rio Claro, a fim de
se entender onde estão as redes de drenagem e os pontos de maior e menor elevação. O mapa
foi gerado a partir das curvas de nível espaçadas de 5 m em 5 m e dos pontos cotados do
município obtidos da base cartográfica fornecida pelo CEAPLA.
Foram definidas 7 classes, sendo o valor mínimo 530 metros e o máximo 720 metros.
As cores hipsométricas adotadas foram o verde para representar as áreas mais baixas, o amarelo
para as áreas de média altitude e o vermelho para as áreas mais elevadas da cidade.
Junto ao mapa hipsométrico foi traçado um segmento longitudinal que permitiu a
elaboração do perfil topográfico da região centro-norte do município.
d. Mapa de Crescimento Urbano
O crescimento urbano foi quantificado a partir dos mapas de expansão urbana,
elaborados analogicamente, por meio de vetorização manual dos limites urbanos realizada no
ArcGIS, para os conjuntos de imagens de 1972, 1988 e 2010. Entende-se como mancha urbana
a área urbanizada e de edificação contínua, juntamente com as estruturas que permitem o fluxo
de pessoas, como ruas pavimentadas e loteamentos residenciais, em que há adensamento
populacional.
Com base nos cenários de 1972, 1988 e 2010 realizou-se operações booleanas no SIG,
com vistas a integrar os anos estudados em um único mapa de expansão urbana, que permitisse
o cálculo das áreas ocupadas em km2.
A legenda apresenta a mancha urbana de cada cenário junto às suas respectivas imagens
aéreas assim como também através de áreas hachuradas, que evidenciam como o crescimento
urbano ocorreu espacialmente.
4.3.7

Análise integrada dos mapas temáticos por meio das ferramentas do SIG

A análise integrada se deu em duas etapas: uma primeira que tratou das ocorrências de
inundação e socioeconomia e uma segunda que analisou tais ocorrências sob a perspectiva da
expansão urbana.
Na integração dos dados de ocorrências de inundação com os aspectos de
socioeconomia, relativos à renda da população, as informações de renda foram cruzadas com
os pontos de inundação.
No caso da expansão urbana, os mapas de área urbana das 3 datas foram comparados e
sobrepostos, podendo-se quantificar a expansão da área urbana do município, evidenciando a
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porcentagem de aumento de área e também a materialização dos vetores de crescimento, sua
direção e sentido. Isso foi possível realizando os cálculos de área ocupada pela mancha urbana
de Rio Claro nos anos de 1972, 1988 e 2010, tendo como limite a área definida pelo Plano
Diretor do Município.
4.3.8

Elaboração do relatório final

O relatório final apresenta todos os procedimentos, desde Introdução, passando por
Revisão de Literatura, Materiais e Métodos, Resultados e Considerações Finais sobre este
estudo a partir da análise integrada dos dados coletados e processados por meio de SIG.
Na sequência, são apresentados os resultados obtidos com esta pesquisa.

5. Resultados
Os resultados alcançados na pesquisa são primeiramente analisados separadamente para
os anos de 1972, 1988, 2010 e 2011 e posteriormente é feita a análise integrada dos dados de
alagamentos, do rendimento e da expansão urbana, buscando-se avaliar interfaces entre os
mesmos.
5.1. Cenário de 1972: a precipitação e as ocorrências de inundação
O ano de 1972 registrou 1527mm de precipitação total. Conforme a Figura 15, não
houve um período longo de seca durante o inverno como é esperado para os climas tropicais
(alternância entre úmido e seco). Apesar de junho ter registrado apenas 2,7 mm, verifica-se um
pico em julho com 133,1 mm, bastante acima do que é esperado para este mês. Deve-se destacar
que este ano também registrou a ocorrência do fenômeno El Niño, que de acordo com o Centro
de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE, 2016) entre 1972 e 1973 foi
classificado como forte a partir da análise das anomalias da Temperatura de Superfície do Mar
(TSM) no Oceano Pacífico. As consequências deste fenômeno são menos mensuráveis na
Região Sudeste do Brasil, entretanto como indicou Colissi (2014) ao estudar a influência do El
Niño Oscilação Sul (ENOS) no município de São Paulo, em alguns anos de El Niño ou La Niña
ocorrem grandes variações nas precipitações e em outros não. Assim, a incidência do El Niño
é uma possível explicação para a variação da distribuição pluviométrica observada ao longo do
ano de 1972.
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Figura 15 – Precipitação mensal registrada em 1972 no município de Rio Claro - SP

Fonte: CEAPLA. Organização: Colissi (2016)

Ao se realizar o levantamento histórico de eventos de inundação para este ano, foi
encontrado apenas um registro, ilustrado na Figura 17. Deve-se destacar que não há
detalhamento sobre quais ruas ou avenidas foram afetadas, sendo apenas informado que
diversos bairros sofreram os danos da chuva, principalmente onde haviam ruas não
pavimentadas. Além disso, havia um certo destaque para as obras de canalização do córrego
Lavapés, que viria a ser um ponto crítico de alagamentos posteriormente, como destacado na
Figura 16.
Figura 16 – Destaque para obras no Córrego Lavapés em 29/04/1972

Fonte: Jornal Cidade de Rio Claro. Arquivo Público e Histórico de Rio Claro (2016)

Como destaca a Figura 17, as áreas periféricas eram as que mais enfrentavam as
consequências das chuvas, principalmente por não serem pavimentadas.
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Figura 17 – Notícia de 11/02/1972 com destaque sobre danos causados pela chuva

Fonte: Jornal Cidade de Rio Claro. Arquivo Público e Histórico de Rio Claro (2016)

Em consulta a tal documento, observa-se que as obras em andamento decorriam de uma
preocupação com os alagamentos, sendo a canalização uma tentativa de proporcionar maior
vazão aos córregos.
5.2. Cenário de 1988: a precipitação e as ocorrências de inundações
Em 1998, o crescimento urbano continua acelerado principalmente à oeste e à noroeste
com o surgimento de novas áreas residenciais, conforme poderá ser analisado com
aprofundamento na análise da expansão urbana.
No ano de 1988 foi registrado 1489mm de chuva no município. Observa-se a
concentração de chuvas durante os meses de verão e significativa redução no acumulado
durantes os meses de inverno, inclusive com dois meses atípicos sem registro algum de chuvas
(julho e agosto). Segundo o CPTEC/INPE (2016), entre 1988 e 1989 houve incidência de La
Niña, que foi classificado como forte. Apesar de Rio Claro estar inserida numa área de baixa
previsibilidade para as consequências do fenômeno no clima, uma hipótese que se pode levantar
é que o inverno muito seco possa estar relacionado à ocorrência deste fenômeno.
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Figura 18 – Precipitação mensal registrada em 1988 no município de Rio Claro – SP

Fonte: CEAPLA. Organização: Colissi (2016)

O inverno foi muito seco, entretanto destacam-se na mídia impressa alguns eventos de
chuvas intensas ocorridas durante o verão e que deixaram danos no município. A Figura 19
apresenta uma notícia de 9 de janeiro de 1988 que traz a imagem de uma ponte sendo reparada
e destaca para os danos nos distritos de Rio Claro e em Corumbataí, ou seja, áreas periféricas e
rurais do município sendo mais afetadas, provavelmente por carência de infraestrutura.
A Figura 20 apresenta a imagem de uma árvore caída em função de um vendaval em 31
de janeiro de 1988. A forte chuva mobilizou o Corpo de Bombeiros e provocou danos em várias
regiões, inclusive na parte central do município, que teve casas destelhadas e ficou sem energia
elétrica, conforme indicava a reportagem da época.
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Figura 19 – Notícia de 9/01/1988 destacando os danos causados pela chuva.

Fonte: Jornal Cidade de Rio Claro. Arquivo Público e Histórico de Rio Claro (2016)

Figura 20 – Notícia de 31/01/1988 destacando os danos causados por chuva e
vendaval

Fonte: Jornal Cidade de Rio Claro. Arquivo Público e Histórico de Rio Claro (2016)

Assim, apesar de pouco noticiado, fica claro que o ano de 1988 também apresentou
problemas significativos decorrentes da chuva.
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5.3 Cenário de 2010 e 2011: a precipitação e a ocorrência de inundações
Neste item são analisados os anos de 2010 e 2011, pois devido ao baixo número de
registros em 2010, expandiu-se a análise para 2011. Deste modo, com maior quantidade de
dados, foi possível efetuar uma análise mais consistente.
No ano de 2010 o total pluviométrico acumulado foi de 1478 mm, distribuído conforme
o esperado para os climas tropicais, sendo o valor médio registrado na série histórica de 1568
mm. De acordo com a Figura 21 nota-se que há maior concentração de chuva e quantidade de
dias chuvosos nos meses de verão. Janeiro apresentou alta concentração de precipitação
(519,9mm), sendo que no mês seguinte, fevereiro, houve uma redução para 183,4mm. Já nos
meses de abril a agosto, durante o outono e o inverno houve uma redução drástica no acumulo
de precipitação, devido principalmente à atuação mais intensa na região de sistemas de alta
pressão atmosférica. Analisando a Figura 21, merece destaque o mês de agosto, em que não foi
registrada precipitação no município.
Figura 21 – Precipitação mensal registrada em 2010 no município de Rio Claro - SP

Fonte: CEAPLA. Organização: Colissi (2016)

No ano de 2011 registrou-se um total de 1896,7 mm de precipitação, valor acima da
média histórica de 1568 mm. Neste ano não houve ocorrência dos fenômenos EL Niño e La
Niña. De acordo com a Figura 22, percebe-se uma distribuição característica das chuvas ao
longo dos meses, com uma alta concentração de precipitação em janeiro (569,2mm), que foi
reduzida para menos da metade em fevereiro (241,5mm) e decresceu levemente nos meses
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seguintes, março e abril. Já a estação seca foi ampliada de forma atípica, com os meses de maio
a setembro muito secos, sendo que julho registrou apenas 1,6mm de chuva.
Figura 22 – Precipitação mensal registrada em 2011 no município de Rio Claro - SP

Fonte: CEAPLA. Organização: Colissi (2016)

Com o surgimento das notícias vinculadas na mídia digital, ficou muito mais prático
encontrar registros sobre os estragos provocados, além do que as próprias pessoas compartilham
em redes sociais fotos e vídeos que mostram claramente os danos que ocorrem na cidade. O
registro da Figura 23 foi feito na Avenida 16 no Jardim São Paulo, um dos pontos visitados
durante o trabalho de campo e que frequentemente passa por problemas de alagamento.

51

Figura 23 - Alagamento na Avenida 16 no Jardim São Paulo em 03/01/2016

Fonte: Jornal Cidade. Autoria de Marcos Cardoso Jr.6 (foto inferior). Colissi (2016) (Foto superior)

Como é perceptível nas fotos, na Avenida 16 há uma placa indicando que a área é
“sujeita à alagamentos”. Após visita ao local e consultas informais a moradores, observou-se
que se trata um ponto com frequentes registros e que o nível da água sobe muito no local, apesar
de a avenida se encontrar numa área elevada da cidade.

5.4. Análise de hipsometria da área urbana de Rio Claro – SP e dos pontos de inundação
(2010 a 2011)
Neste item optou-se por integrar os pontos de inundações coletados na Defesa Civil com
a hipsometria do setor urbano de Rio Claro.
O mapa hipsométrico (Figura 24) gerado a partir das curvas de nível e pontos cotados
indica que a altitude da cidade de Rio Claro aumenta na direção longitudinal sentido sul-norte
ao longo de um eixo de pouco mais de 13.000 metros. Do extremo sul até a região central
6

Disponível em: http://www.jornalcidade.net/rio-claro/seguranca/fotos-temporal-causa-alagamentos-emvarios-pontos-de-rio-claro/. Acesso em: 25 de set de 2016
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(centro-sul) a altitude varia de 530 a 614 metros e é justamente nessa região que se
concentraram os pontos de alagamento de 2010 e 2011. Há no extremo sudeste, uma área em
que a altitude atinge 720 metros, sem registros de ponto de inundação.
Ao analisarmos a porção centro-norte fica evidente que as maiores altitudes se
encontram ao norte, em direção ao distrito industrial de Rio Claro, estando este em um divisor
de águas. Consequentemente, entende-se o porquê de ser um setor em que não sofre problemas
com alagamentos. A Avenida Brasil é uma exceção por ser muito plana em uma área com pouca
possibilidade de escoamento, somado ao fato de haverem poucas bocas de lobo para
escoamento das chuvas. Os pontos de alagamento concentram-se próximos às cabeceiras das
drenagens, na porção centro-sul de Rio Claro.
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Figura 24 – Mapa Hipsométrico, pontos de alagamento e perfil topográfico em Rio Claro –
SP

Organização: Colissi (2016)
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O perfil topográfico evidencia as regiões mais altas ao norte e as mais baixas ao sul.
Conforme avança-se ao Norte/Nordeste do município são esperadas altitudes maiores, pois
acentua-se a transição para o Planalto Ocidental Paulista, em que que predominam altitudes
superiores aos 800 metros.

5.5. Análise integrada dos pontos de inundação com a renda
A Figura 25 apresenta os pontos de inundação em 2010 e 2011 distribuídos de acordo
com a renda média.
Figura 25 – Pontos de inundação em 2010 e 2011 distribuídos por renda

Fonte: Defesa Civil. Organização: Colissi (2016)

Ao observar-se os pontos coletados junto à Defesa Civil nota-se que há maior
concentração de inundações nos locais em que a população possui menor poder aquisitivo,
como por exemplo os setores oeste e noroeste, mas não sendo um acontecimento restrito a tais
pontos. Há pontos também nas áreas com maior rendimento mensal. Por exemplo, os 8 pontos
localizados na Avenida Castelo Branco (Jardim São Paulo), no centro-oeste da cidade estão
numa região de renda média (R$ 1976 – R$ 2769). A única categoria que não teve registro para
os anos analisados foi a de maior renda (R$ 3977 – R$ 6168).
A Figura 26 apresenta a integração dos pontos de inundação de 2010 e 2011 com o
Rendimento Nominal Médio mensal dos habitantes de Rio Claro, de acordo com os dados
censitários do IBGE de 2010.

55

Figura 26 - Pontos de Inundação em 2010 e 2011 e Rendimento em Rio Claro - SP

Organização: Colissi (2016)

Nota-se que as zonas norte e nordeste foram as menos atingidas pelos eventos de
inundação; os eventos estão mais concentrados no centro, centro-noroeste e centro-sudoeste.
Pela análise da Figura 26 pode-se observar que não há uma relação direta entre os pontos de
inundação e as áreas de baixo rendimento mensal. Quando precipitações intensas ocorrem, em
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geral, são afetados de modo semelhante tanto os setores com rendimentos mais baixos, como
os mais altos. Salienta-se ainda que a proximidade com a rede de drenagem ou a ocupação de
áreas com baixo escoamento devido ao relevo plano, podem propiciar as inundações, que é
agravada pela impermeabilização do solo.
5.6. Análise integrada dos pontos de inundação com o crescimento urbano

A Figura 27 mostra os detalhes dos pontos de inundação tendo como imagem de fundo
a ortofotografia de 2010 e as aerofotografias de 1972 e 1988, assim como o crescimento urbano
(de 1972 a 2010) e pode ser consultada em tamanho ampliado no Anexo 1 deste trabalho. As
áreas hachuradas do mapa indicam como se deu a expansão urbana.
Numa primeira análise fica evidente que o município expandiu de forma significativa
ao longo dos últimos 40 anos. O crescimento urbano ocorreu principalmente ao norte e à oeste,
neste caso inclusive transpassando a Rodovia Washignton Luís. Ocorreu também o
adensamento populacional, acompanhado da verticalização de parte do município. O
crescimento sentido leste sempre foi limitado pela presença da Floresta Estadual Navarro de
Andrade. O crescimento recente quase conurbou Rio Claro ao seu município vizinho Santa
Gertrudes, fato que deve ocorrer nas próximas décadas.
O polígono vermelho delimita a mancha urbana de Rio Claro no ano de 1972, que
ocupava uma área de 18km². Nota-se ainda que havia bastante área territorial disponível para o
crescimento da cidade, principalmente no sentido norte e oeste, quando se compara tal área com
o limite urbano definido pelo plano diretor. O ano de 1972 é fundamental para entender-se o
contexto em que a expansão industrial de Rio Claro, juntamente com o aumento populacional
transformaram a urbanização do município. Nas aerofotografias consultadas, fica evidente que
a zona norte da cidade ainda não possuía um intenso adensamento urbano, o que mudaria nos
anos seguintes, conforme se observará nos tópicos 5.7 e 5.8
O polígono amarelo indica os limites da mancha urbana em 1988. Neste ano, com
exceção da região leste, houve expansão da área urbana em todos os sentidos, principalmente
oeste. Novos loteamentos residenciais surgiriam também no sudoeste da área urbana. Neste
ano, o campus da Unesp é visualizado imagem na zona leste do município. Ao norte do
município já fica evidente a expansão do distrito industrial. A mancha urbana passou de 18km²
para 27km², um aumento de 9km² em 16 anos.
Já o polígono verde apresenta o limite da mancha urbana no ano de 2010, quando se
registrou um aumento territorial expressivo. Em 2010, Rio Claro atingiu 40km² de área da
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mancha urbana, um aumento de 13 km² em relação a 1988 e 22km² em relação ao primeiro ano
analisado, 1972. O município continuou a crescer e é possível notar a expansão de lotes
residenciais no nordeste, sudoeste e sul, resultado do aumento populacional. É ainda verificado
que o distrito industrial continua expandindo no sentido norte. No oeste, o bairro Jardim Novo
Wenzel já encontra-se no limite urbano.
Figura 27 – O crescimento Urbano de Rio Claro (1972, 1988 e 2010), a delimitação da
mancha urbana e a distribuição dos pontos de inundação.

Organização: Colissi (2016)

O limite urbano calculado foi de 79km², enquanto a mancha urbana passou de 18km²
em 1988 para 40km² em 2010, representando um aumento de aproximadamente 222% em 38
anos. Observa-se ainda que há diversos pontos de inundação fora do polígono vermelho, ou
seja, são pontos que não existiam antes de 1972, pois ainda não havia adensamento urbano nos
respectivos locais.
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5.7. Análise das áreas mais suscetíveis a inundações
Por meio da execução de um algoritmo do SIG (Função IDW) que permitiu a
interpolação dos pontos de inundação a partir do desvio padrão, obteve-se o mapa das áreas
suscetíveis à inundações, ilustrado na Figura 28.
Conforme a Figura 28, pode-se observar que as regiões centro-oeste e centro-norte do
município foram as que mais concentraram pontos de inundações em 2010 e 2011. Este número
elevado de ocorrências numa mesma área permite indicá-las como regiões muito suscetíveis às
inundações, com reflexos em problemas para a comunidade.
As regiões da área urbana que menos foram atingidas, representadas em tons de verde,
correspondem às regiões norte, nordeste e sul do município.
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Figura 28 – Áreas suscetíveis a inundação a partir dos eventos de 2010 e 2011

Organização: Colissi (2016)

É justamente na região central de Rio Claro que o adensamento populacional é maior,
portanto maiores são os danos materiais e populacionais quando ocorrem alagamentos, que
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pode ser constatado a partir de diversas notícias frequentemente vinculadas na mídia impressa
e digital.
De acordo com notícia veiculada no Guia Rio Claro (2016) em 11 de janeiro de 2011,
diversos pontos já são conhecidos por ocorrerem eventos de inundações e há recomendação da
Defesa Civil para evitar transitar por eles durante chuvas fortes, entre eles a Av. 16 entre as ruas
20 e 21 no Jardim São Paulo e Avenida Tancredo Neves. Em outra publicação do Guia Rio
Claro (2016) veiculada em 8 de dezembro de 2011, moradores reclamam dos alagamentos no
Jardim São Paulo, em um dos pontos onde foi constatado registros nos anos de 2010 e 2011,
relacionados ao transbordamento do Córrego Wenzel.
Dos pontos estudados, apenas um não existe mais atualmente: o pontilhão da Avenida
7, onde registrou-se dois eventos em 2011. Este passou por uma reforma, deixando de ser uma
área suscetível à inundação.
5.8. Registro Fotográfico de alguns pontos suscetíveis aos alagamentos
A Figura 29 é resultado das fotos registradas em campo e estão numeradas de 1 a 5
juntamente com suas respectivas coordenadas geográficas. Tais fotos têm o objetivo de mostrar
alguns dos pontos de inundação existentes.
A primeira foto, tirada na Avenida 16 às margens da Av. Castelo Branco no bairro
Jardim São Paulo, que apresentou 8 registros de inundação em 2010 e 2011, representa um caso
de constante reincidência desse problema. Como é possível verificar na imagem, há, inclusive,
placas alertando que se trata de uma área sujeita a alagamento, não sendo recomendado trafegar
sob forte chuva. É a área de máxima suscetibilidade do mapa.
A segunda foto mostra a área embaixo do pontilhão da Rodovia Washington Luís, em
que registrou até mesmo uma fatalidade7 em 2010 conforme divulgado em notícias, por ser um
ponto em que o nível de água é bem alto durante as chuvas fortes. O ponto está bem próximo
ao trecho em que termina a canalização do córrego da servidão e é um trecho bastante suscetível
à inundação.
A terceira foto foi registradas no Jardim Inocoop, sendo uma área de alagamento que
não está entre as com maior suscetibilidade à inundação, entretanto está ao lado de uma escola,
representando um risco a todos que ali transitam.

7

R7 notícias. Disponível em: http://noticias.r7.com/sao-paulo/noticias/mulher-morre-afogada-apos-carro-serlevado-por-enxurrada-em-rio-claro-20100225.html
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A quarta foto também está em uma área de baixada, na Av. 29 no bairro Cidade Jardim,
logo apresenta problemas semelhantes ao pontilhão da Rodovia Washington Luís em que a água
acumula-se embaixo. É um exemplo de ponto em que ocorrem alagamentos mesmo estando em
uma área de renda média alta.
A quinta foto foi registrada na Av. Ulysses Guimarães, onde está canalizado o Córrego
Lavapés. Frequentemente as suas galerias não suportam o grande fluxo de água e transbordam
sobre grande parte da extensão da avenida, principalmente no trecho mais baixo próximo a Av.
Nossa Sra. da Saúde.
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Figura 29 - Registro fotográfico de alguns pontos de alagamento em Rio Claro

Organização: Colissi (2016)

Estes foram alguns dos principais pontos levantados em campo que ilustram os eventos
de inundação estudados nesta pesquisa. Entretanto, há diversos outros locais, que apesar de não
terem registrado grande frequência de alagamentos ou até mesmo não ter registros nos anos de
2010 e 2011, ocorreram alagamentos em outros anos mais recentes.
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6. Considerações finais
As inundações e os alagamentos ainda são um problema recorrente no município de Rio
Claro. Ficou evidente que os pontos que apresentam maiores ocorrências estão concentrados na
região central, no centro-oeste e centro-norte da área urbana. Notou-se também que os eventos
ocorrem de forma menos concentrada no sul e que tanto os bairros com maiores rendas como
os com menores rendas sofrem incidência de tais eventos no período de verão. No norte de Rio
Claro, área de maior elevação, por estar num divisor de águas entre a Bacia do Rio Corumbataí
e seus afluentes, não houveram registros de alagamentos no período estudado.
A consulta ao Arquivo Público permitiu levantar as notícias relativas às inundações no
meio urbano, numa época em que não havia uma clara preocupação com os registros dos dados
de alagamento por parte da Defesa Civil. Destaca-se que foi bastante difícil encontrar algo
relevante sobre algum registro histórico sobre os alagamentos ou danos causados pelas chuvas
nas notícias de 1972 e 1988. Apenas poucas situações foram verificadas, que permitiram notar
que os problemas aconteciam na periferia do município, principalmente por falta de
infraestrutura. Entretanto, foi mais recorrente encontrar notícias das obras do Lago Azul e
também da canalização do Córrego Lavapés.
Observando-se o cenário de 2010/2011, nota-se que o município ainda possuí grande
área para expansão dentro do limite urbano, pois dos 79km² de área total, 40km² faziam parte
da mancha urbana, portanto estima-se que o adensamento populacional ainda deve continuar,
principalmente sentido norte e nordeste. No período estudado, o crescimento predominou nos
sentidos sudoeste, oeste e norte e tal padrão deve-se manter nos próximos anos, pois ainda há
áreas não ocupadas nestes espaços e novos loteamentos residenciais vão sendo construídos,
conforme pode-se notar em observações de campo. Constatou-se que o crescimento a leste
sempre foi limitado pela Floresta Estadual e tal limite vem sendo respeitado, uma vez que de
1972 a 2010 o crescimento urbano à leste foi mínimo, apenas contornando os limites da Floresta
Estadual. Se o crescimento ao sul continuar, Rio Claro pode consolidar a conurbação com o
município vizinho, de Santa Gertrudes.
As chuvas, como esperado para os climas tropicais, durante toda a série histórica,
precipitaram mais concentrada nos meses de verão. Um fato que se deve destacar é que a linha
de tendência foi negativa, indicando que desde 1970 até 2010, ocorreu leve diminuição dos
totais pluviométricos anuais em Rio Claro. Deve-se verificar a influência dos fenômenos El
Niño e La Niña, que podem ser uma hipótese para explicar chuvas mais intensas ou períodos
secos mais longos.
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Muitos dos problemas ainda enfrentados pela população são decorrentes da rápida
expansão urbana que o município passou a partir da década de 1970, conforme foi apresentado
pelos gráficos. A Defesa Civil deve continuar seu trabalho preventivo, que incluí a atualização
dos pontos de alagamento, o monitoramento dessas áreas mais suscetíveis e a assistência
prestada durante e após as chuvas.
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8. Anexos

8.1. O Crescimento Urbano de Rio Claro (1972, 1988 e 2010)

