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Introdução e Objetivos
Anualmente inúmeros desastres decorrentes de eventos naturais castigam todo o país,
como as inundações de Alagoas e Pernambuco em 2010, de Santa Catarina em 2011 e
das chuvas catastróficas ocorridas na região serrana do Rio de Janeiro em janeiro de
2011,repetido em 2012 nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo e em
fevereiro de 2012, no Acre. Esses desastres acarretaram a perda de milhares de vidas
humanas e ultrapassaram em todas as expectativas as previsões dos sistemas de alerta
existentes. Desta forma o Governo Federal sentiu a necessidade da criação de um
programa de prevenção de desastres naturais, visando minimizar os efeitos desses
eventos sobre toda a população.
O crescimento acelerado e desordenado das cidades aliado à ausência de
planejamento urbano, técnicas de construção adequadas, e ausência de educação
básica, sanitária e ambiental, tem sido agentes potencializadores dessas situações de
risco, que se efetivam em desastres por ocasião de eventos naturais, nos grandes e
pequenos núcleos urbanos. A ocupação de encostas sem nenhum critério técnico ou
planejamento bem como a ocupação das planícies de inundação dos principais cursos
d’água que cortam a maioria das cidades têm sido os principais causadores de mortes
e de grandes perdas materiais.
Visando uma redução geral das perdas humanas e materiais o Governo Federal, em
ação coordenada pela Casa Civil da Presidência da República em consonância com
os Ministérios da Integração Nacional, Ministério das Cidades, Ministério de Ciência e
Tecnologia, Ministério da Defesa e o Ministério de Minas e Energia firmaram convênios
de colaboração mútua para executar em todo o país o diagnóstico e mapeamento
das áreas com potencial de risco alto a muito alto.
O programa será executado pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM, empresa do
Governo Federal ligada ao Ministério de Minas e Energia, durante os próximos quatro
anos. O projeto foi iniciado em novembro de 2011em localidades selecionadas pela
Defesa Civil Nacional com o objetivo de mapear, descrever e classificar as situações
com potencialidade para risco alto e muito alto.
Os dados resultantes deste trabalho emergencial são disponibilizados em
caráter primário às defesas civis de cada município e os dados finais irão alimentar o
banco nacional de dados do CEMADEN (Centro de Monitoramento e Alertas de
Desastres Naturais), localizado em Cachoeira Paulista – SP, ligado ao Ministério de
Ciência e Tecnologia, que é o órgão responsável pelos alertas de ocorrência de
eventos climáticos de maior magnitude que possam colocar em risco vidas humanas, e
do CENAD (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres), localizado em

Brasília - DF, ligado ao Ministério da Integração Nacional, que como algumas de suas
atribuições, inclui o monitoramento, a previsão, prevenção, preparação, mitigação e
resposta aos desastres, além de difundir os alertas nos estados e municípios.

Metodologia
O trabalho é desenvolvido com a visita de campo às áreas com histórico de desastres
naturais ou naqueles municípios que já identificaram situações de risco, ainda que sem
registro de acidentes. No local são observadas as condições das construções e seu
entorno, situação topográfica, declividade do terreno, escoamento de águas pluviais e
de águas servidas, e indícios de processos desestabilizadores de terreno ou
possibilidades de inundação. O trabalho é complementado com análise de imagens
aéreas de setores mais amplos do terreno, definindo-se um setor de risco de acordo
com um conjunto de situações de similares dentro de um mesmo contexto geográfico.

Avaliação das situações de risco: Indícios e evidências
Diversos aspectos observados em campo são tidos como indícios ou evidências de
movimentos de massas e situações de risco. Entre eles estão trincas em muros e
paredes, trincas longitudinais em trilhas, depressão de pavimentos, presença de
voçorocas, presença de areia lavada em canalizações abertas, inclinação e
tombamento de obras, embarrigamento de muros de contenção, descalçamento de
fundações e outros. A localização da construção e o próprio histórico local de
acidentes pretéritos (relatos de moradores antigos) são também levados em
consideração. Alguns desses aspectos estão ilustrados a seguir.

Trincas no solo. Esse tipo de feição em solo não pavimentado indica infiltração de água
e erosão subterrânea. No caso de ser paralela a uma vertente de morro ela indica que
toda a vertente está em processo de colapso. Se ela for perpendicular à linha de
vertente indica o início de formação de uma voçoroca.

Trincas em piso e no muro indicando colapso do terreno subjacente –
Pátio da Igreja de Nossa Senhora das Candeias-BA.

O controle das águas pluviais e das águas servidas está entre os mais difíceis de
gerenciar. Neste caso observamos uma drenagem de águas pluviais e um
encanamento de águas servidas ligado ao esgoto, constituindo uma situação ideal.
Entretanto a 50 metros abaixo desse ponto, na mesma rua, observa-se abatimento do
pavimento asfáltico, indicando que ocorre erosão do terreno subjacente,
provavelmente por ruptura da canalização de esgotos. Trata-se de uma situação
perigosa para os veículos que trafegam pelo local.

Apesar de existir rede de esgotos na área urbana em vários municípios, a
população prefere descartar as águas servidas diretamente nas encostas, o
que aumenta os riscos de erosão e deslizamentos.

Destaque para a profusão de canos de esgotos e águas pluviais lançados
diretamente na encosta do morro e construções sem as devidas
especificações técnicas.

O descarte generalizado de lixo em
terrenos baldios e encostas, constitui uma
situação permanente de risco para a
Saúde pública.

Lixo descartado diretamente sobre uma
drenagem e que, por ocasião das chuvas
poderá causar dispersão da insalubridade
para outras regiões.

É importante identificar nos cemitérios a
inclinação e/ou tombamento de obras,
indicando movimento de massa ou
deslizamento de solo.

Feições de grande amplitude
Nesta foto pode-se observar alguns semicírculos, localizados na base das encostas
ou dos taludes de corte, com fortes
processos erosivos instalados, bem como
nos terrenos sem construções ou cortes,
feições naturais denominadas degraus de
abatimento, indicando que naturalmente
massas de terra estão se movimentando
lentamente.

A Figura 01 apresenta a imagem de satélite utilizada para a setorização de risco do
Município de Campinas, destacando os 18 setores com situações de risco alto (laranja).

Figura 01: Vista geral da distribuição dos setores de risco verificados durante a etapa de campo
de maio de 2013 no Município de Campinas.

Contexto geográfico-geológico local

Campinas localiza-se ao noroeste de São Paulo, a uma distância de 96 km. Ocupa uma
área de 795,697 km², e a sua população foi estimada em 1.098,630 habitantes
pelo IBGE em 2010.
O município localiza na chamada Depressão Periférica Paulista, formação entre os
planaltos ocidental e atlântico (Serra do Mar e Serra da Mantiqueira). Com a região
caracterizada por amplas colinas com topos aplainados.
Basicamente as rochas do substrato do município são uma sequência de arenitos,
folhelhos e diamictitos, argilas de cor cinza, e demais rochas sedimentares do Grupo
Itararé, pertencente à Bacia do Paraná, conferindo à região uma área relativamente
plana, conforme citado anteriormente (ex. região sul/sudoeste, noroeste e parte da
região central de Campinas).
Sobre esta unidade ocorrem sedimentos recentes e inconsolidados muito suscetíveis à
erosão e caracterizam-se por serem arenosos, de cor marrom escura e de fácil
desagregação, principalmente junto às drenagens (depósitos recentes), como
córregos, ribeirões e rios que cortam o município.
Estratigraficamente, anterior aos depósitos recentes e aos depósitos do Grupo Itararé,
ocorrem diversos complexos graníticos, configurando paisagens de pequenos morros e
serras, com diversos blocos soltos pelas encostas, característica associada a região de
Souzas e Joaquim Egídio.
Fazendo limite com os sedimentos da Bacia do Paraná e os complexos graníticos,
ocorrem rochas gnáissicas-migmatíticas, muito descontínuos, que se desagregam
facilmente e com grande erodibilidade. Estas rochas compõe basicamente o substrato
da região leste do município (Exemplos os bairros: Proença, Guarani, Flamboyant,
Andorinhas e Tamoio).
E sobre todos estes substratos, como parte dos eventos mais recentes da história
geológica do município, ocorrem diversas intrusões de diques basálticos pertencentes a
Formação Serra Geral, caracterizado, quando alterado, pelo solo de cor avermelhado,
muito comum na região norte do município, como em Barão Geraldo, Santa Genebra,
estendendo-se parcialmente para a região central. São as rochas da Pedreira do
Chapadão.

Figura 02: Mapa da Geológico -Ambiental simplificado e adaptado do Município de Campinas-SP, bem como, a localização dos setores
de riscos mapeados na etapa de campo de maio de 2013. (Mais informações disponíveis - http://www.cprm.gov.br

Conforme será constatado através das pranchas que acompanham o relatório, as
situações de risco alto são quase que exclusivamente relacionados a inundações
(assoreamento e solapamento) dos rios que abastecem e circundam o município
durante o período de chuvas intensas, e em alguns casos movimento de massa, como
erosão e deslizamento de taludes.

Caracterização dos setores de risco do Município de Campinas/SP
No Município de Campinas e distritos os setores foram classificados como do tipo ALTO.
Os parâmetros que caracterizam um setor do tipo alto são aqueles que correspondem
à presença significativa de evidencias de instabilidade (trincas no solo, degraus de
abatimento em talude, etc) e que se mantidas as condições existentes, é perfeitamente
possível à ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e
prolongadas.

Figura 03: Exemplo de setor classificado como do tipo alto. Jardim Novo Flamboyant (Buraco do
Sapo). Nota-se corte vertical de talude, sem obra de contenção e drenagem adequada,
colocando em risco os moradores da área. Nota-se também a ocorrência de árvores inclinadas,
indicando a movimentação do terreno. Diante de fortes chuvas é perfeitamente possível a
ocorrência de novos deslizamentos no local.

O deslizamento, como exemplificado acima, se caracteriza por processos erosivos
generalizados nos taludes de corte das áreas visitadas (Jd. Flamboyant, Jd. Andorinhas
Jd. Oziel e Jd. Campos Elíseos), localmente com risco de queda de pacotes de solo
residual e por vezes de blocos de rochas granito-gnáissicas, devido principalmente à
verticalidade dos taludes (cortes acima de 45°). Em caso de chuvas intensas e/ou
problemas de drenagem que facilitem a infiltração da água no solo, como, vazamento
de tubulações da rede de abastecimento ou clandestinas, ausência de sistema de
drenagem de águas pluviais e servidas, ou caso estes existam, mas sub-dimensionados,
bem como a existência de fossas quando da ausência de rede de esgoto, podem
resultar em deslizamentos, que correspondem a movimentos de massa rápidos de
proporções variadas, resultantes da infiltração de água na interface solo-rocha
(quando ainda existente, não muito alterada) saturando o solo que perde a aderência
e desliza. Estes eventos podem destruir ou provocar graves danos às moradias situadas
na crista e base dos taludes.

Figura 04: Exemplo de setor classificado como do tipo alto. Jardim Oziel. Diversas construções
sobre Encosta densamente ocupada, padrão construtivo das residências tipo corte/aterro, e
ausência de sistema de drenagem de topo e base na encosta e vias de acesso. Diante de fortes
chuvas é perfeitamente possível a ocorrência de deslizamentos no local.

Em alguns pontos visitados, outra característica de um setor de risco alto é a ocorrência
de pontos e históricos de inundação, que corresponde ao fenômeno de
extravasamento das águas do canal de drenagem para as áreas marginais (planície de
inundação, várzea ou leito maior do rio) quando a enchente (i.e., elevação temporária
do nível da água em um canal de drenagem devido ao aumento da vazão ou
descarga) atinge cota acima do nível máximo da calha principal, como o verificado no
setor 01, que inclui os bairros Vila das Garças e Vila Holândia. Estes processos são
resultantes da impermeabilização do solo, desenvolvimento urbano (construções nas
planícies de inundações dos rios), drenagem inadequada, obstrução do curso da água
e assoreamento.

Figura 05: Exemplo de setor classificado como do tipo alto. Vila das Garças (Barão Geraldo).
Margens do Rio Atibaia. Aqui nesta região as residências estão construídas sobre a extensa
planície de inundação do rio, sendo que este é um evento recorrente. Neste caso, o melhor a se
fazer é evitar a construção de novas residências próximas ao rio e preservar a mata ciliar local.

Figura 06: Nesta imagem (Google Earth), é possível ver a extensa planície de inundação do Rio
Atibaia e seus meandros abandonados, que fazem parte da sua planície de inundação. Mesmo
com a ocupação e práticas agrícolas, estes registros permanecem indicando as áreas máximas
que o rio pode chegar durante suas cheias.

Em todo o município também foram verificados diversos pontos de assoreamento dos
córregos, e por consequência o solapamento de margens, colocando em risco as
residências construídas muito próximas a estas. Durante a elevação do nível da água, o
solo instável é removido e depositado no leito do rio (assoreamento), causando a
instabilidade de todo o terreno, levando ao deslizamento de suas margens
(solapamento).

Figura 07: Leito parcialmente assoreado (bancos de sedimentos), do Ribeirão Quilombo (Jd. São
Marcos).

Figura 08: Margens do córrego Ipaussurama erodidas e parcialmente desvegetadas, indicando o
solapamento das mesmas. Nesta foto é possível ver o leito do rio com sedimentos.

Figura 09: Margens do córrego existente no Jd. Tamoio. Margens completamente desvegetadas e
em franco processo erosivo.

Em algumas áreas do município também foi verificado outro processo erosivo de
grande porte, e severidade: a ocorrência de voçorocas. Estas se caracterizam pela
combinação de processos erosivos superficiais e subsuperficiais em locais com
desmatamento excessivo em regiões de nascentes de rios e córregos. De rápida
aparição (menos de 1 ano), a sua solução chega a ser em alguns casos impossível, uma
vez que a transformação deste processo em uma nova feição de relevo leva milhares
de anos. Rotação de culturas, cuidado com o solo, conservação das matas ciliares e
das nascentes são algumas das poucas ações que podem minimizar o surgimento
destas. A presença de voçorocas, causa em uma drenagem o excesso de transportes
de sedimentos (assoreamento). Cheio de areia, o rio perde a sua capacidade
hidráulica e destrói as margens, passando a inundar permanentemente grandes áreas.
Algumas ações além das já citadas que podem ajudar na diminuição do impacto
causado pelas voçorocas é a tentativa de construção de drenos e barragens na
cabeceira da voçoroca, numa tentativa de parar a sua migração encosta acima. Este
tipo de projeto requer estudo e técnicos especializados.
Uma atitude que apenas piora a situação e muito comum em algumas áreas visitadas é
o aterramento da voçoroca com lixo e entulho. Isto não resolve o problema, pelo
contrário, aumentando as possibilidades de erosão e de fluxo de detritos e lixo nas
porções à jusante destes pontos.

Figura 10: Fundos da Avenida Aglaia – Parque Universitário. Acúmulo de lixo nas bordas da
voçoroca apenas aumenta o processo erosivo.

Figura 11: Nesta imagem (Google Earth), é possível ver a voçoroca ativa na região da Av. Aglaia,
bem como novos processos erosivos na área ao lado. Caso nenhuma ação seja tomada, esta
erosão irá destruir o terreno, inviabilizando qualquer cultura agrícola ou a construção de novas
áreas residenciais, além de colocar em risco a região já habitada.

Resumo
Em linhas gerais, é marcante a grande ocupação de toda a planície de inundação dos
rios principais, seguida por uma expansão urbana em suas encostas densamente
ocupadas, de maneira desordenada e sem planejamento.
Residências construídas nas margens ou praticamente dentro dos leitos dos rios e
córregos locais, encostas ocupadas com cortes feitos nos taludes para aumento da
área construtiva, com sulcos e demais feições erosivas, voçorocas nas áreas de
nascentes, lixo nas drenagens e ausência de sistema de drenagem das águas servidas,
pluviais e esgotos suficientes, colaboram para a existência constante das áreas de risco.
O solo da região, extremamente friável e constituído por sedimento areno-argiloso
residual de rochas granítica-gnaissicas e arenitos da região, são extremamente
susceptíveis a erosão em determinados trechos ou deslizamento em outros, podendo
localmente ocorrer rolamento de blocos, se presença de rochas graníticas, ou mesmo
queda de lascas, no caso de rochas migmatíticas ou gnáissicas também.

Outro problema, verificado em todas as áreas visitadas, e de enerme importância em
termos de ações imediatas é a ausência do sistema de canalização da drenagem de
águas pluviais e servidas, ou o sub-dimensionamento destas, no caso galerias e
tubulações de pontes, que favorece os processos de erosão.

Figura 12: Galerias subdimensionadas e o acúmulo de lixo em áreas com ou sem obras de
drenagem apenas aumentam os processos erosivos, colocando as regiões próximas a estas
drenagens em risco (Jd. São Fernando/Baronesa).

Em resumo tem-se em Campinas:
•

Ausência de sistema de drenagem das ruas em todos os bairros: necessidade de
instalação de bocas de lobo, canaletas para escoamento direcionado das
águas, pavimentação adequada (blocos, bloquetes, paralelepípedos, visando
maior infiltração da água) para se evitar o carreamento do solo e instalação de
processos erosivos;

•

Ausência de sistema de drenagem nas vias de acesso como escadarias com
canaletas nas porções de encosta;

•

Ausência de fiscalização das obras e controle do crescimento urbano, evitandose obras de corte e aterro sem acompanhamento técnico, ou construção de
moradias em fundo de vales, sujeitas a deslizamentos e enxurradas e as dezenas
de invasões que oneram os custos do município;

•

Necessidade de trabalho de infraestrutura urbanística, como melhoria
(ampliação) de muitas vias de acesso nos bairros e limpeza constante dos
córregos da região (remoção de lixo e entulhos) principalmente nos períodos de
estiagem, que antecedem as fortes chuvas;

•

Urgência para a implantação e aplicação das leis de controle e crescimento
urbano, a fim de se evitar a criação de novas áreas de risco;

•

Continuidade da demolição das residências já interditadas e condenadas pela
defesa civil;

•

Trabalhos de divulgação da importância da defesa civil, e aproximação com a
comunidade a fim de se evitar que os próprios moradores se coloquem em risco
uma vez que usam técnicas construtivas inadequadas ou escolhem como ponto
de fixação áreas de risco já delimitadas;

•

Treinamento constante e recrutamento de novos membros para a equipe de
defesa civil, a fim de haver contingente suficiente principalmente para os
trabalhos de prevenção nas regiões mais precárias.

Resultados Obtidos e Sugestões
As visitas de campo foram realizadas em companhia do Sr. Tânio Rodrigues Alves,
agente de Defesa Civil Municipal.
Foi percorrida toda a área urbana de Campinas com potencial de risco, selecionados a
partir do mapeamento existente, realizado pelo IPT em 2004, focando nas áreas de alto
e muito alto risco deste trabalho anterior, tendo sido então nesta nova avaliação
identificados 18 setores de risco.
Em linhas gerais os principais tipos de risco constatado são de inundações, enchentes
rápidas, solapamento, assoreamento, voçorocas e deslizamentos. Historicamente
existem registros de deslizamento de encosta com vítimas (fevereiro de 1991) e diversos
episódios de enchentes anuais por todo o município. Atualmente, quase 1 % da
população está em situação de risco alto.
As sugestões apresentadas nas pranchas de setores que acompanham este relatório
incluem desde a indicação de remoção de famílias em situação precária, até obras de
engenharia precedidas de necessários estudos geotécnicos (ações estruturais), bem
como ações informativas e educativas, junto às lideranças locais, como avisos e alertas
de emergência em caso de chuvas mais fortes e outros eventos (ações não estruturais).
Ressalta-se a importância de campanhas de conscientização ambiental, e a
implantação de um trabalho eficiente para a coleta de lixo, como a sugestão de
implantação de cooperativas para reciclagem de materiais descartados.

É também de suma importância a estruturação, antes do período de chuvas, da Defesa
Civil Municipal agregando profissionais experientes de diversas áreas como
engenheiros geotécnicos, agentes de saúde e assistentes sociais, a promoção de
campanhas de sensibilização junto às comunidades, com oferecimento de cursos,
palestras e campanhas preventivas antes da época das chuvas, além da formação de
líderes comunitários que possam apoiar nas horas de emergência, constitui um ponto
fundamental na questão de segurança pública do município.
Ressalta-se a importância da elaboração ou revisão e ampliação de um plano de
ordenamento territorial do município, visando o planejamento de ocupação urbana e
rural de forma adequada e sustentável, e revisão sistemática dos projetos de
saneamento já existentes, bem como fiscalização das obras existentes e em
andamento, sejam de saneamento ou pavimentação, para que o risco seja minimizado
em todo o município. Aqui ressalta-se a necessidade de fiscalização constante e
eficiente.
O presente relatório é de caráter informativo e, em si, e não esgota a análise das áreas
de risco aqui consideradas, sendo necessária a revisão constante destas áreas e de
outras não indicadas, que podem ter seu grau de risco modificado a depender das
ações tomadas pela municipalidade.
Vale ressaltar que as prefeituras a partir da promulgação da Lei 12.608 de 10 de abril de
2012 deverão incluir em seu plano diretor as áreas de risco a deslizamentos e
inundações, assim como, controlar e fiscalizar a ocupação dessas áreas.
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