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_11_CPRM
Jardim Andorinhas (CA02)
UTM 23 K 293415 E 7464016 S (WGS 84)

Descrição: Encosta de declividade moderada,
densamente ocupada. Verifica-se a ausência de sistema
de drenagem eficiente ou com manutenção adequadas
(Figura 4) nas vias (bocas de lobo e canaletas), e muros e
vias de acesso, como escadarias (Figura 5) favorecendo o
fluxo das águas de forma rápida, e a infiltração desta no
solo local, criando diversos pontos de instabilidade que
levam com chuvas constantes e de grandes proporções a
situações de deslizamentos. Muitas residências estão
construídas seguindo o padrão de corte/aterro, com
taludes verticais (Figuras 1 e 2). Localmente observa-se
pontos de afloramento do substrato rochoso (Figura 3).
Tipologia do Processo: Deslizamento planar (Potencial)
Grau de Risco: Alto
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Quantidade de imóveis em risco: 63
Quantidade de pessoas em risco: 252
Sugestões de Intervenções
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 Obras de contenção adequadas ao longo da encosta,
incluindo sistema de drenagem de topo e base do talude,
além de drenagem das águas pluviais nas vias de acesso
(com acompanhamento de especialista- Engº
Geotécnico);
Conscientização da população sobre os riscos de
construções do tipo corte-aterro feitas de forma incorreta e
sem conhecimentos técnicos;
Limpeza e manutenção das galerias de águas/esgotos
locais;
Implantação de sistema de coleta de esgoto eficiente;
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;
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 de políticas de controle urbano para inibir
futuras construções e ocupações em áreas de risco e
escavações em crista/base de encostas (tipo
corte/aterro);
Formação de líderes comunitários para apoiar a Defesa
Civil Municipal;
Palestras visando uma conscientização ambiental e em
relação as áreas de risco do município;
Instalação de pluviômetros para monitoramento e alerta
em alguns pontos estratégicos do município.
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Taludes de corte verticais
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Taludes de corte verticais
e afloramento rochoso
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Legenda

Drenagem canalizada sem
manutenção
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Delimitação do setor risco

Árvores e postes inclinados

Sentido da drenagem
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Cortes verticais
e ausência de drenos

Processos erosivos instalados
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Áreas com processos erosivos instalados

