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Resumo 
 

O trabalho discute e avalia os resultados de consultas sobre percepção pública de riscos de 

enchentes em várzeas urbanizadas, suas principais causas e danos, e proposta de um seguro contra 

enchentes pela alta demanda dos comerciantes. A área teste foi a região do micro-centro da cidade 

de São Carlos, São Paulo. Foram realizadas entrevistas a lojistas afetados por enchentes na região 

da baixada do mercado. As inundações ocorrem de modo muito rápido (15 a 30 minutos) e atingem 

cotas que variam de, nos piores casos, de 50 cm a 150 cm. A maioria tinha a expectativa que as 

obras antienchentes fossem as únicas capazes de resolver a problemática de enchentes. Relatos 

feitos pelos comerciantes indicam que as obras feitas no ano de 2003 foram de pouca eficácia, visto 

que, as lojas foram tomadas pela enchente na última chuva forte ocorrida em 30 de janeiro de 2004, 

ocasionando em perdas materiais e financeiras. 

Palavras-chave: percepção ambiental, avaliação de riscos, seguros contra enchentes. 

 
 

Abstract 
 

This work evaluates the results of consultations about public perception of flooding risks in 

urbanized flooding plain. The methodological structure follows the approaches proposed in the 

researches " Safe Model for Hydrologics Risks under the Context of Integrated Handling of Basins” 

(RIGHETTO, 2002). The shopping area test went to area of the personal computer-center of the city 

of São Carlos. Interviews were accomplished the people who is affected by floodings in the area of 

the slope of the market. The floods happen in a very fast way (15 to 30 minutes) and they reach 

quotas that vary of, in the worst cases, of 50 cm to 150 cm. most possesses the expectation that the 

works unflooding would be the only ones capable to solve the floodings problem. 
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INTRODUÇÃO 
 

No Brasil, alagamentos e inundações são eventos esperados, principalmente durante o verão, 

quando tipicamente há a ocorrência de chuvas intensas. No verão, os alagamentos e inundações são 

mais comuns durante à tarde ou início de noite uma vez que a formação de temporais depende do 

forte aquecimento local. Mas eventualmente podem ocorrer em outros horários, como no caso de 

ocorrências de frentes frias. Em algumas áreas, em função de diversos fatores, os alagamentos e 

inundações podem acontecer de modo muito rápido, tomando de surpresa a todos, e causando 

grandes prejuízos, quer seja às propriedades dos cidadãos comuns, quer seja às instalações de 

grandes empresas. Dependendo das condições locais, um pequeno rio, uma adutora ou mesmo uma 

canalização, podem se tornar em fatores de risco, em função da velocidade do aumento do nível ou 

volume de suas águas. Para que as conseqüências decorrentes de um alagamento ou inundação 

sejam pelo menos reduzidas, é fundamental estar preparado para elas.  

A prefeitura pode e deve atuar como agente transformador da cultura local, introduzindo 

conceitos de preservação ambiental, fundamentais para a melhoria da qualidade de vida.  

Embora as maiores catástrofes de enchentes não ocorrerem no Brasil, a perda decorrentes em 

termos monetários alcança a cifra de 1 bilhão de reais por ano, verificando-se a extrema importância 

da criação de um tipo de seguro que minimize as causas desse tipo de sinistro. 

A região analisada do micro-centro da cidade de São Carlos, São Paulo, é de grande interesse 

dado que a anos, esse sinistro hidrológico causa danos materiais e financeiros todos os anos aos 

comerciantes dessa região. As enchentes causam acidentes que infelizmente muitas vidas são 

perdidas devido o crescimento acelerado e desordenado das cidades e dos grandes impactos 

ambientais causados pelo homem através de construções de barragens e usinas hidrelétricas, que em 

certos casos cidades são varridas pelas enchentes. 

Os critérios tradicionais de segurabilidade são os seguintes: possibilidade de algo ser 

quantificado, aleatoriedade, diversibilidade, condições e preços adequados ao risco. Com o decorrer 

do tempo, apesar da uma nova proporção assumida pelo risco, são as catástrofes provocadas por 

fenômenos naturais, como por exemplo, tempestades, enchentes e terremotos, que são responsáveis 

por maiores indenizações da indústria do seguro. A tendência em direção a perdas mais elevadas 

continua, devido a fatores de risco, densidades maiores de população, e maiores concentrações de 

valores segurados, principalmente em áreas mais perigosas. No entanto, é de grande importância 
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que as seguradoras e resseguradoras identifiquem e diversifiquem os riscos provenientes de 

catástrofes naturais. 

No período de (1986-1995) seguros pagos em cerca de U$120 bilhões para pessoas que foram 

afetadas por catástrofes naturais. E, em relação as perdas econômicas causados pelas catástrofes 

naturais, chegaram a U$ 630 bilhões. 

As enchentes se comparadas com outras catástrofes naturais, ocupam o destaque de perdas em 

termos econômicos, fatalidades. O número de perdas por enchentes que são asseguradas, continuam 

relativamente baixas comparadas com outros tipos de catástrofes naturais, como: tornados, 

tormentas e terremotos. 

De acordo com O ESTADO DE SÃO PAULO (2002), a contratação de seguros não é um costume, 

por exemplo, no Leste Europeu, que recebeu a maior carga das inundações. Mesmo na rica 

Alemanha, a prática não tem crescido, apesar das perdas provocadas por enchentes terem 

aumentado. Na Alemanha, entre 1993 e 1995, as enchentes do Rio Reno provocaram US$ 2 bilhões 

de perdas para a economia e as parcelas seguradas dessas perdas caíram de US$ 800 milhões para 

US$ 780 milhões no período. 

Apesar disso, segundo a Munich Re., a maior resseguradora do mundo, "as enchentes na 

Alemanha devem dar perdas aos seguros de US$ 500 milhões, próximo ao contabilizado em 2001, 

um ano comum".  

A segunda maior resseguradora, a Swiss Re., estimou através de Ivo Menzinger, chefe da 

unidade de enchentes, que "as perdas econômicas na Áustria são da ordem de US$ 3 bilhões e de 

US$ 2 bilhões na República Checa, devendo alcançar vários bilhões de dólares na Alemanha". 

Um dos lugares mais afetados do mundo por enchentes esta a China, que entre os anos 1991 – 1996, 

tiveram um prejuízo em sua economia de U$40 bilhões, sendo arrasadas milhares de casas e 

ocasionando 7.238 mortes. 

A maioria das mortes ocorre na Ásia, e em 1991(Bangladesh), enchentes causadas pelo ciclone 2B, 

foi responsável por 140.000 pessoas que perderam sua vidas. Entre 1986- 1995, 365.000 mil 

pessoas morreram em catástrofes naturais, e mais da metade desse número pelas enchentes. 

Desta forma visa-se estudar conjuntamente uma interface entre os projetos propostos por 

RIGHETTO (2002) e BARROS (2002), respectivamente relativos à “Modelo de Risco para Seguro 

contra Enchentes” e “Mapeamento de Enchentes na Bacia Escola do Córrego do Gregório”, através 

da aplicação de um questionário padrão aos lojistas afetados pelas enchentes na região do mercado 

municipal. 

 

OBJETIVOS 
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-Avaliar a percepção destes em relação à problemática das enchentes; 

-Identificar a cota aproximada de inundação no interior das lojas; 

- Indagar sobre a eficácia das obras anti-enchentes feitas em 2003; 

- Comparar as enchentes antes e depois das obras; 

-Verificar o interesse dos comerciantes por um seguro contra enchentes. 

METODOLOGIA 

 

Foram entrevistados 20 lojistas das seguintes ruas da região do mercado municipal, município 

de São Carlos-SP: Rua Comendador Alfredo Maffei, Rua 9 de Julho, Rua Geminiano Costa e Rua 

Episcopal no dia 06 de Fevereiro de 2004,  por meio de um questionário(anexo1). 

Foi usado um aparelho GPS para marcar o local exato de cada loja afetada pela enchente, para que 

as entrevistas sejam feitas de modo coeso e em diferentes pontos afetados pela enchente. 

Esta data foi extremamente oportuna, dado que foi a primeira enchente após as obras anti-enchentes 

terem sido concluídas em 2003.  

Antes de se iniciar a entrevista, foi perguntado ao comerciante se a loja sofria com 

inundações, e as ruas foram escolhidas por conhecimento de recorrência de inundações. Foram 

anotadas as perdas totais que os comerciantes tiveram com essa enchente em termos monetários, e 

questionada o quanto estariam dispostos a pagar como prêmio, caso existisse o seguro contra 

enchentes em relação às perdas sofridas durante 12 meses. 

A Tabela 1 mostra os resultados obtidos através da entrevista feita com os comerciantes em suas 

respectivas lojas, fazendo uma relação entre a quantidade total perdida na enchente com o total de 

mercadorias em reais na loja. O prêmio proposto pelos comerciantes a ser pago mensal e anual. 

 

Tabela 1 -  

PERDAS ECONÔMICAS OCASIONADAS PELA ÚLTIMA ENCHENTE EM RESPECTIVAS LOJAS 

LOJAS 
TOTAL  DE 

MERCADORIAS 
R$ 

QUANTIDADE 
PERDIDA R $

PRÊMIO DO 
SEGURO(MENSAL)R$

(ANUAL) 
R$ 

 PERCENTUAL DA 
QUANTIDADE 
PERDIDA EM 
RELAÇÃO AO 

TOTAL 
Loja1 20000 500 50 500 2.50
Loja2 30000 1500 100 1000 5.00
Loja3 40000 2500 120 1200 6.25
Loja4 60000 10000 100 1000 16.67
Loja5 45000 5000 80 800 11.11
Loja6 100000 15000 90 900 15.00
Loja7 25000 2000 60 600 8.00
Loja8 35000 3500 50 500 10.00
Loja9 50000 7500 120 1200 15.00
Loja10 35000 3000 80 800 8.57
Loja11 30000 4000 65 650 13.33
Loja12 150000 1500 250 2500 1.00
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Loja13 35000 3200 70 700 9.14
Loja14 65000 1700 90 900 2.62

A Figura 1 mostra que o prêmio que os comerciantes estariam dispostos a pagar é baixo em relação 

ao total de mercadorias a serem seguradas e em alguns casos em relação às perdas sofridas pela 

enchente. 

 

Gráfico das variáveis
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Figura 1  Análise da quantidade total de mercadorias em relação as perdas e o prêmio de seguro. 

 

Na Figura 2 nota-se que a quantidade perdida($) em relação ao total de mercadorias($), é pequena 

na maioria das lojas, devido as obras feitas no ano de 2003 no combate as enchentes.  
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RELAÇÃO DO TOTAL DE MERCADORIAS COM A 
QUANTIDADE PERDIDA
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Figura 2 - Análise das variáveis em relação ao valor em reais pelo número de lojas. 
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Figura 3 -  
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Concluída a entrevista, foi usada uma câmera digital, e solicitava-se ao comerciante que 

indicasse a cota do nível d´água da última enchente ocorrida no dia 30 de janeiro de 2004. As fotos 

estão disponíveis no anexo 2 deste artigo. 

 

RESULTADOS 

 

Na primeira enchente após as obras terem sidos concluídas, o comerciante relatou que a 

enchente inundou sua loja,causando danos financeiros e materiais. 

Em relação ao histórico de cotas das piores inundações, na Comendador Alfredo Maffei, elas estão 

em média em torno de 50 cm, na 9 de Julho em torno de 100 e 150 cm, na Geminiano Costa em 

cerca de 30 cm, e na Episcopal em torno de 100 cm. A maior parte dos comerciantes entrevistados 

se protegem com tapumes nas portas lojas, mas para a maioria de nada adianta. Relativamente às 

perdas materiais, dentre todos os lojistas entrevistados, a loja Bunny´s, A sertaneja, e A Bicotinha 

possuem seguro que cobre inundações. Os demais procuraram seguradoras, porém estas não 

cobririam as perdas em mercadorias por este fenômeno natural. A loja Via Armênia, a cerca de 2 

anos atrás, possui um tipo de seguro contra enchentes, mas depois de ter muito prejuízo, o seguro 

não foi renovado, pelo alto risco sofrido pelo banco. 

Todos os comerciantes entrevistados têm interesse por um seguro contra enchentes, visto que, as 

obras contra enchentes são inúteis, e que sempre que chover forte, às lojas serão afetas. 

Algumas respostas foram unânimes e por esta razão descritas em forma de texto. Outras 

descreveram seus prejuízos totais em relação à última enchente e as anteriores, e foi questionado o 

quanto estaria disposto a pagar caso existisse um seguro contra enchentes em relação ao total de sua 

perda anual. 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Conclui-se deste trabalho que existe uma carência dos comerciantes da região do mercado 

municipal, município de São Carlos-SP relativamente a um Seguro que forneça cobertura às 

inundações oriundas de sinistros hidrológicos. As inundações ocorrem de modo muito rápido (15 a 

30 minutos) e atingem cotas que variam de, nos piores casos, de 50 cm a 150 cm. Os tapumes atrás 

das portas é uma solução emergencialmente por eles encontrada para evitar que a água invada com 

força o interior de seus estabelecimentos, mas de pouca eficácia. 

Trabalhos na mesma área de estudo foram apresentados por Righetto et al. (2003) e Barros et 

al. (2003a, 2003b) no XV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Na presente investigação, um 

estudo das componentes de precipitação, escoamento e evaporação para uma sub-bacia do córrego 
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do Gregório é efetuado. Dados medidos no período de setembro de 2003 a janeiro de 2004 são 

utilizados. O trabalho é parte do projeto “Experimento piloto de gerenciamento integrado de bacias 

urbanas para o plano diretor de São Carlos” (EESC/USP, DAEE, Finep), que tem como objetivo o 

monitoramento de uma bacia urbana considerando-se os aspectos quantitativos e qualitativos dos 

escoamentos superficiais.  

Recomenda-se a continuidade do estudo de proposição de um “Modelo de Risco de Seguro 

contra Inundações” proposto por RIGHETTO (2002). 
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Anexo 1 - Questionário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questionário sobre seguros contra enchentes 
 
PPG-SEA (2003-2005)Julian Righetto – Nousp - 4881432, CRHEA/EESC/USP 
Projeto: “Experimento Piloto de Gerenciamento Integrado de Bacias Hidrográficas para o Plano Diretor de São 
Carlos, SP.” FINEP – CT – HIDRO – EESC/USP – DAAE/SP. 01.02.0086.00 
 
Objetivos: 
A) avaliar altura do nível de água na última enchente e/ou da maior enchente sofrida no local (data e 
referência de nível), 
B) indagar sobre a existência de contrato de seguro contra-enchente (tipo, alcance, etc.),  
C) Verificar danos sofridos pela última enchente(financeiro/material), 
D) perguntar interesse em se adquirir seguro contra enchente? tipo de seguro? Cobertura?etc. 
F) Entrevistar 20 lojas espalhadas entre a rua José Bonifácio e Avenida São Carlos, tomando como eixo o 
canal do Córrego do Gregório, 
 
Entrevista: 
 
Data:____/____/______ Localização GPS:______________________________________________ 

NNÚÚCCLLEEOO  IINNTTEEGGRRAADDOO  DDEE  BBAACCIIAASS  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAASS  ((www.shs.eesc.usp.br/laboratorios/hidraulica) 
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1)Nome:_________________________________________________________________________2)Tempo 
no local______________(anos)   
3)Logradouro:_____________________________________________________________________ 
4)Última enchente: Data_______ Nível d’Água: _______cm   
5)Distância até o curso d`água?_________________________________________________metros 
6)Tipo de proteção contra enchentes? 
Tabumes?_______________Degraus?_________________________Outros?__________________ 
7)Qual é a eficácia da 
proteção?________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
8)Área atingida: ________________________________________________________________ m2 
 
9)(Dano direto /total)?mercadorias? balcão? Papelada? 
Computadores?outros?_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________Perdas:_________
________________________________________________________________$ 
10)DanoIndireto:__________________________________________________________________________
______________________________________________________Perdas:____________$ 
a)Perdas $ até 3meses:________________________$ b)Perdas até 12 meses:________________$ 
11) Existe algum tipo de medida e proteção de enchentes? Reservatórios?barragens?retenções naturais?etc. 
Se tiver especificar?_____________________________________________________ 
12)Qual a porcentagem da área atingida pela enchente no estágio crítico?Máximo nível 
atingido?_________________________________________________________________________ 
13) Existe alguma área na vizinhança que pode ser ou foi afetada por inundação pela chuva torrencial devido 
a sua posição geográfica por cauda de obstruções , edifícios ou barragens, 
etc?____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
14) Tem seguro contra enchentes?sim______________________não________________________ 
12)Gostaria de ter Seguro contra Enchentes:sim____________________não______________ Tipo:  
a)SeguroParcial:__________________________________________________________________________
_________________________________________________________$_______________b)SeguroTotal:___
________________________________________________________________________________________
_________________________________________$_______________ 
13)Quanto estaria disposto a pagar(prêmio)?Forma de pagamento(12meses mínimo). 
$_______________________pagamento mensal? $________________________pagamentoanual? 
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14)Duração desejada do contrato do seguro se tiver 
bonificação?_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
15)Observações/Sugestões:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Contato: NIBH (Núcleo Integrado de bacias hidrográficas) Fone: (16)273-8271 
www.planodiretorbus.hpgvip.com.br , julian@sc.usp.br  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2 – Fotografia dE comerciante entrevistado indicando o nível máximo alcançado pela última enchente ocorrida em 
30 de janeiro de 2004. por grandes enchentes em suas respectivas lojas. 
 
 

                 

Foto 4 – Comerciante da Rua Geminiano 
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Foto 5 - Enchente no centro de São Carlos 


