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Motivação
“Jandé retama icó poranga tyba...

O nhengaru pupé i ytinga,

O nhengaru pupé i yguassuetê,

O nhengaru pupé i ibakaoby,

O nhengaru pupé i caaetê ...”

“Nossa Terra é muito bela...

Ela canta nas águas limpas...

Ela canta nos seus rios imensos...

Ela canta no seu céu azul...

Ela canta na suas florestas...”

(poema Tupí-Antigua, das primeiras gerações que habitaram América do Sur)

MOTIVAÇÃO



Criando uma enchente...



A Dimensão Humana exposta à enchente



Perspectivas globais



















A ocorrência de secas, enchentes e 
tempestades: uma visão geográfica dos 
últimos 30 anos (adaptado de 
INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER 
REDUCTION; UNITED NATIONS, 2003)



Você sabia que ...
• ... seu prejuízo anual por inundações na sua 

cidade é U$ 25-30 por habitante (*)?, 
• ... O crescimento médio anual de cidades do 

Estado de São Paulo representa uma 
urbanização de 4 m2 para cada novo(a) 
habitante (*) ?,

• ... uma micro-bacia de 2 km2 de área, da 
região central do Estado de São Paulo, tem a 
capacidade de produzir água doce para 10.000 
habitantes sem utilizar águas subterrâneas?

• ... Isto aumentaria a CAPITALIZAÇÃO DA 
POUPANÇA HÍDRICA do aqüífero Guarani 
durante o Século XXI? 
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Uso e ocupação de Biomas no Brasil

ano 1500 Ano: 2002

”Jandé retama icó poranga tyba”
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“O nhengaru pupé i 
yguasuetê”Bacia Amazónica: 70 % da 

oferta hídrica brasileira

1. MOTIVAÇÃO



1. MOTIVACIÓN

Disponibilidade Hídrica (m3/hab/año)
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DESAFIOS

• ABORDAR a previsão hidrológica de 
enchentes/inundações. 

• PROPOR: sistemas de alerta antecipada 
(SALA) de curto prazo, de previsão de 
cheias e de pronóstico antecipado. 

• DISCUTIR mecanismos integrados de 
sistemas de suporte à decisão (SSD) para 
mitigar riscos sócio-econômicos.



Enchentes e Inundações....

• Falta de alerta e prevenção (de Janeiro de 
2004) produziram mais de 119 mortos, 
170 feridos e 180.000 desabrigados em 
mais de 405 cidades de 15 estados da 
União. Mais de 78.000 casas destruídas 
e/ou danificadas. Prejuizos de janeiro-
fevereiro de 2004 ultrapassa R$ 3,5 
bilhões. 



...
• Interior paulista: 250 mm que precipitou na 

2da. quinzena de Jan.-2004: 
– 30 municípios com Situação de 

Emergência[1] e Estado de Calamidade 
Pública[2] por enchentes, 

– danos de R$ 150 milhões. 
– Para 2004, as dívidas públicas para 

recuperação de estragos das enchentes 
comprometerão até 1 % do PIB do Estado de 
São Paulo e mais de 5 % da sua receita 
tributária. 



...

• Nos últimos 5 anos, o “custo social” (direto 
e indireto) das enchentes pulou de U$ 10 
para U$ 23 por habitante de áreas 
urbanas do estado. Por exemplo, o “custo 
social” das enchentes em a UGRHI-13 
equivale a 50 % da sua receita tributária 
própria. Estes valores incluem a operação 
preventiva de sistemas de alerta 
hidrológico “on-line”.



“Temperando”

• A avaliação de cenários de enchentes 
depende da sistematização da informação 
coletada, sobretudo de fontes regionais e 
continentais. 



Exercícios “on-line”.

• Os cenários foram assumidos temporalmente 
fixos no tempo, com iguais forças atuantes em 
retrospectiva e prospectiva. Neste artigo não 
são apresentadas mudanças climáticas no 
balanço hídrico regional. Exemplo de VWPs
com mudança climática está disponível para 
consulta de Hidrologia Física do Núcleo 
Integrado de Bacias Hidrográficas da 
EESC/USP, 
www.shs.eesc.usp.br/laboratorios/hidraulica. 





Viajando “na onda”
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Niveis de Alerta a partir da Permanência Regional 
de Enchentes Urbanas
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Sistema de Alerta Hidrológico

Vermelho: Muito alto perigo

Laranja: Alto perigo

Amarelho: Perigo medio

Azul: Perigo baixo

Figura – Exemplo de tipologia de níveis de alerta de perigo de inundação
a partir de vazões máximas regionalizadas em micro-bacias urbanas



Análise retrospectivo

   
          1962     1972 1998 

 
Figura 3- Evolução histórica da ocupação do Alto Tijuco Preto, São Carlos, SP, Brasil (FIPAI/PMSC, 2003). 
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Análise prospectivo

Até 2015 Até 2030 Até 2050



Precipitações intensas em Argentina, que provocaram as inundações na 
bacia do rio Salado e afetaram mais de 200.000 habitantes na região 
próxima de Santa Fe.



Inundação do Rio Salado em Santa Fe, Argentina, 2003 – Falta de 
trabalho de prevenção e alerta antecipada (técnico-comunitário)



Inundação do Rio Salado em Santa Fe, Argentina, 2003 – Falha de 
conscientização da população que morava em áreas de alto risco hídrico 
(técnico-comunitário)



CENÁRIOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

• Foram simulados 3 cenários de políticas 
públicas futuras (PP) enquanto à 
ocupação de áreas de risco de inundação: 
– A-“política pública permissiva”, 
– B-“política pública moderada”, e 
– C-“política pública rigorosa”, incluindo 

incertezas nos cenários passados e 
presentes. 



Aplicação de políticas públicas
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Custo dos cenários de inundações no 
Brasil com / sem políticas públicas
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Sistema urbano: “bairro” Sistema hidrológico: “bacia”

O caso de São Carlos, SP



Caso de estudo

Tormenta de 30/01/04, de 45 min de duração e precipitação de 40 
mm. Contribuição de áreas impermeáveis (esquerda) e 
inundações a jusante (direita) em rio urbano de São Carlos, SP. 
Fonte: FINEP-CT-HIDRO/EESC-USP/DAEE-SP 01.02.0086.00
www.planodiretorbus.hpgvip.com.br





OPORTUNIDADES

• Sistema de Alerta Antecipada
• www.planodiretorbus.hpgvip.com.br



Análise de previsão 
hidrometeorológica da chuva



Ajustes da previsão hidrometeorológica
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Ajustes da previsão hidrometeorológica
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Previsão e monitoramento

06/nov/03
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Previsão e monitoramento

17/nov/03

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

delta t (10min)

i (
m

m
/h

)

observada
previsão



Pronõstico de curto prazo com base na 
previsao de chuva (6-11-04)

Área de drenagem:11 km2
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Pronõstico de curto prazo com base na 
previsao de chuva (17-11-03)
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SINTESE
• MONITORAMENTO – em postos da Defesa 

Civil e/ou em Escolas da Rede de Ensino 
Público/Privado. COMPRAR EQUIPAMENTOS 
e TREINAR PESSOAS !!!

• ASSESSORAMENTO – deste monitoramento 
por grupos de pesquisa da universidade e 
centros científicos  

• INVESTIR – em treinamento/capacitação de 
recursos humanos para a GESTAO DE RISCO: 
previsão, contingência e recuperação.



MENSAGEM

• “A previsão antecipada de cheias, 
inundações. é POSSÍVEL/ ACESSÍVEL”

• “A previsão é Educação Ambiental”
• “Velho ditado: quanto custa fazer 

educação ambiental?”
• “Novo ditado: quanto custa não fazer 

educação ambiental (previsão)?”



• “É MELHOR UM VELHO BURRO QUE 
ME CARREGUE, DO QUE UM CAVALO 
FORTE QUE ME DERRUBE”

• “Better an old donkey that holds
instead of a strong horse that rides off”



Enchente 30/01/2004, Bacia do 
Gregório, Centro de São Carlos, SP



Enchente 30/01/2004, Bacia do Gregório, Centro de São Carlos, SP



Enchente 30/01/2004, Bacia do Gregório, Centro de São Carlos, SP



Enchente 30/01/2004, Bacia do Gregório, Centro de São Carlos, SP



CONCLUSÕES
• Nota-se a necessidade de aplicação de 

políticas públicas do tipo não-estrutural, 
voltadas para o controle rigoroso com 
planejamento, gerenciamento e prevenção. 

• Assim, evitam-se cenários permissivos 
(emergencial e corretivo), pela ocupação de 
áreas de inundações e aumento da 
exposição ao risco. 



Conclusões (cont.)

• A falta de planejamento e controle 
da ocupação dos espaços onera 
novas obras.

• A difusão do pensamento de que a 
evolução das enchentes é uma 
resposta da natureza à intrusão 
antrópica, incentiva subsídios 
para planejamento de longo prazo 

• Flexibilidade e melhor adaptação 
da ocupação urbana.



RECOMENDAÇÕES

• Tomando o presente exemplo para o 
Brasil, recomenda-se para América Latina 
a adoção de um conjunto de políticas 
públicas nas esferas governamentais 
federal, estadual e municipal: 



PUB – South America
First Meeting, ABRH, Curitiba, Nov., 2003

www.iahs.info



Recomendações (cont.)

– 1) sistematização da coleta de 
dados, como subsídio para o 
planejamento através da criação 
de departamentos específicos 
conjugados às administrações 
públicas competentes



Recomendações (cont.)
– 2) elaboração de protocolos de planejamento e gestão

de ações a serem tomadas no curto, médio e longo 
prazo, com a integração das esferas administrativas 
baseadas em cenários de ocupação das bacias; 
Sem Plano Diretor                           Com Plano Diretor 



Recomendações (cont.)

assessoramento on-line às 
administrações quanto a 
elaboração de medidas 
mitigadoras dos danos 
causados das inundações; 

Reuniões com Moradores

da Assoc. de Bacia 

do Tijuco Preto 

www.shs.eesc.usp.br/laboratorios/hidraulica



Mesa Redonda de Recursos Hídricos: EPUSP, UFRN, IPH-UFRGS, DAEE, 
Cuba, Defesa Civil, e EESC/USP –São Carlos

www.busplanodiretor.hpg.com.br



USP-Recicla – Curso de especialização “Formação de agentes locais de 
sustentabilidade sócio-ambiental 2003/2004” 

(www.cecae.usp.br/recicla/campi/saocarlos/)



Recomendações (cont.)

–4) sistemas de alerta antecipada 
com redes telemétricas associadas 
a modelos de previsão em tempo 
real; 

Sistema de Plataforma de 
Coletas de Dados 

CPTEC/INPE – EESC/USP

www.cptec.inpe.br



Simulações de “alerta antecipada 
NOWCASTING”
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Recomendações (cont.)
– 5) criação de rede de grupos de 

consultores voltadas aos estudos, 
projetos e orçamentos a serem 
implantadas no médio e longo prazo.



Agradecimentos
• CNPq. Exemplos aqui citados são fornecidos dos convênios 

FINEP-CT-HIDRO 01.02.0086.00 da EESC/USP e 
DAEE/SP, e 019/2003 FIPAI/PMSC e Defesa Civil da PM 
de São Carlos: Sr. Pedro Caballero. Dados são 
disponibilizadas no Núcleo Integrado de Bacias 
Hidrográficas: www.shs.eesc.usp.br/laboratorios/hidraulica.



Muito obrigado e boa reunião!


