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Descrição: Área de inundação de córrego, afluente do 
Ribeirão Anhumas. Novamente tem-se a ocupação das 
áreas de várzea, com diversas residências construídas em 
aterros lançados, muitos com resíduos, lixos (Figura 2) e 
entulhos, muito instáveis e que facilitam o processo de 
assoreamento das margens, bem como o solapamento 
das mesmas (Figuras 3 e 4). Localmente algumas 
residências (área delimitada) encontram-se em risco, uma 
vez que não há mais distância das mesmas do leito do rio, 
sendo necessária remoção imediata, e em alguns pontos 
até as árvores de pequeno porte estão inclinadas, 
indicando que o terreno já está se movimentando (Figura 
5).
 
Tipologia do Processo: Enchente / Solapamento de 
margem (Instalado)

Grau de Risco: Alto

Quantidade de imóveis em risco: 85
Quantidade de pessoas em risco: 340

Legenda Delimitação  do setor risco Sentido da drenagem Processos erosivos instalados Residências a serem removidas

Sugestões de Intervenções     

 Remoção imediata das famílias em risco remanescente 
de solapamento das margens e demolição das residências 
nas áreas indicadas;
 Obras de contenção de margens para barrar processos 
erosivos e o aumento de seções hidráulicas de passagem, 
além de sistema de drenagem das águas pluviais nas vias 
de acesso (com acompanhamento de especialista- Engº 
Geotécnico);
Limpeza constante das drenagens (corte de vegetação e 
remoção de lixo de pontos de estrangulamento e 
passagens/tubulações);
 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;
Conscientização da população sobre os riscos de 
construções feitas de forma incorreta e sem 
conhecimentos técnicos;
Implantação de sistema de coleta de esgoto adequado e 
eficiente;
Implantação de políticas de controle urbano para inibir 
futuras construções e ocupações em áreas de risco;
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.

1

2

3
4

5

Descarte de lixo na drenagem

Solapamento da margem

Leve inclinação das árvores

SP_CPS_SR_12_CPRM
Jardim Tamoio - Rua Salomão Abud (CA19)

UTM 23 K  293398 E  7462774 S (WGS 84)
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