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_09_CPRM
Jardim Novo Flamboyant - Instituto Padre Haroldo (CA24)
UTM 23 K 291780 E 7467244 S (WGS 84)
Descrição: Ocupação irregular por moradias de alta a
média vulnerabilidade em áreas de proteção ambiental
permanente às margens dos córregos (Figuras 1 a 5). Em
diversos locais as margens são elevadas e estão com
evidências de processos erosivos muito próximos às
moradias, colocando-as em risco de solapamento (Figuras
2, 3 e 4). A situação é agravada pelo aterramento dos
processos erosivos por resíduos e consequente
assoreamento das drenagens (Figuras 3 e 4); pela falta de
infraestrutura urbanística com drenagens das águas
pluviais, criando pontos de enxurradas e avanço do
processo erosivo; pela presença de moradias no caminho
das drenagens em região de cabeceira.
maradias nas margens de córrego,
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Tipologia do Processo: Enchente e Solapamento de
Margens (instalados)
Grau de Risco: Alto

1
4

Quantidade de imóveis em risco: 70
Quantidade de pessoas em risco: 280
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Sugestões de Intervenções
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moradias muito próximas às margens
em processo de erosão por solapamento

2

5

trincas e muros
rompidos
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Aterramento dos processos erosivos
por resíduos domésticos e assoreamento do córrego

Legenda
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Delimitação do setor risco

moradia muito próxima a margem
do córrego em processo de erosão por solapamento

Sentido da drenagem
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maradias nas margens de córrego,
sujeitas a solapamento de margens

Detalhes nas imagens

 Remoção das moradias em alto risco de solapamento de
margens;
Obras de engenharia de contenção de margens, para
barrar os processos erosivos;
Obras de melhorias na infraestrutura urbanística, como,
pavimentação de ruas e implantação de sistema eficiente
de drenagens de águas pluviais e correto destinamento
até as drenagens naturais;
Implantação de políticas de controle urbano para evitar
construções e intervenções inadequadas em áreas de
proteção permanente;
Reflorestamento e reconstituição das áreas de proteção
permanente, podendo-se criar um uso público, com a
implantação de parques lineares às margens dos córregos
e drenagens naturais;
Implantação do sistema de alerta para chuvas anômalas;
implantação de pluviômetros em diversos pontos do
município .
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