AÇÃO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO
ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSAS E ENCHENTES
Campinas - São Paulo
Maio 2013
SP_CPS_SR_07_CPRM
Souzas - Rua Quinze de Novembro "Beco do Mokarzel" (CA27)
UTM 23 K 298433 E 7468598 S (WGS 84)
Descrição: Urbanização consolidada às margens do Rio
Atibaia, na planície de inundação da confluência com o
Ribeirão das Cabras. Área sujeita periodicamente a
enchentes (Figuras 2, 3 e 4), com algumas moradias já
adaptadas com portões de vedação ou aterramento e
elevação da base da moradia (Figura 3). Moradias e
comércios com risco de solapamento de margens nos
meandros do Ribeirão das Cabras, alguns muros de
contenção já com trincas e rachaduras (Figuras 1 e 5).
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moradias e comércios atingidos pelas
inundações e enxurradas do ribeirão das cabras
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Grau de Risco: Alto
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Tipologia do Processo: Enchente e Solapamento de
Margens (instalados)

Quantidade de imóveis em risco: 15
Quantidade de pessoas em risco: 60

Ribeirão
das Cabras
Sugestões de Intervenções
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Moradias na planície de inundação do Rio Atibaia

trincas e muros
rompidos
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Moradia na planície de inundação do Rio Atibaia,
algumas já adaptadas para as frequentes inundações

Legenda
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Delimitação do setor risco

Comércios e prédios históricos afetados
pelas inundações do Rio Atibaia e
Enxurradas do Ribeirão das Cabras

Sentido da drenagem
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Moradias e comércios afetados pelas inundações e
enxuradas do ribeirão das cabras

Detalhes nas imagens

 Identificação e Remoção das moradia ainda em risco
remanescente de solapamento de margens;
Obras de engenharia de contenção de margens, para se
evitar os processos erosivos e manutenção nos muros de
contenção com reforço nas moradias e comércios do
Ribeirão das cabras;
desassoreamento do ribeirão das cabras;
Implantação de políticas de controle urbano para evitar
construções e intervenções inadequadas em áreas sujeitas
a enchentes;
Implantação do sistema de alerta para chuvas anômalas;
implantação de pluviômetros em diversos pontos do
município e marcadores de nível de água dos rios e
ribeirões.
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