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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS  

  

   

CEDEC  Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado de São Paulo  

CETESB  Companhia de Tecnologia e Saneamento  

CGE  Centro de Gerenciamento de Emergências  

COMDEC Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Queluz   

DMATE  Declaração Municipal de Atuação Emergencial   

DAEE  Departamento de Águas e Energia Elétrica  

FIDE  Formulário de Informações do Desastre  

IG  Instituto Geológico  

ONU  Organização das Nações Unidas  

PCDC  Plano de Contingência de Defesa Civil  

PGM  Procuradoria Geral do Município  

REDEC 1-3  Coordenadoria Regional de Defesa Civil  I-3  

SABESP  Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo  

SINPDEC    Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil  

SMA  Secretaria Municipal da Administração  

SME  Secretaria Municipal de Educação  

SMAJ Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos  

SMP  Secretaria Municipal de Planejamento e Obras 

SMS  Secretaria Municipal de Saúde  

SMDS  Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social  
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RCPO  Relatório de Comunicação Preliminar de Ocorrências  

SIDEC  Sistema Integrado de Defesa Civil 

ELEKTRO Companhia de Energia Elétrica 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Pressupostos Conceituais  

  

O Plano de Contingência de Defesa Civil (PCDC) constitui-se num conjunto de 

procedimentos e ações que nortearão a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de 

Queluz – COMDEC/Queluz, no atendimento a situações de risco e emergências 

ocasionadas por fenômenos de natureza geológico, geotécnica e hidráulica que impliquem 

em possibilidade de perda de vidas (IPT/Nº 131.376-205).   

  

Além do mais possibilitará a melhoria da capacidade de prevenção, impedindo 

que aconteçam ou reduzindo as suas consequências. O presente plano traça, portanto linhas 

gerais sobre as ações de resposta a ocorrência de desastres. Para tanto busca definir, 

identificar e relacionar as atividades que devem ser desenvolvidas no âmbito operacional 

visando o atendimento a ocorrências de Defesa Civil.    

  

Por outro lado o Plano de Contingência de Defesa Civil, também denominado 

Plano Preventivo de Defesa Civil, poderá ser considerado, uma eficiente medida não 

estrutural de gerenciamento de risco, estando consonante com o método e as técnicas 

adotadas pelos mais adiantados sistemas de Defesa Civil internacionais e recomendadas 

pela Organização das Nações Unidas (ONU).   

  

Segundo estes modelos às atividades de prevenção estão relacionadas a estudos 

de natureza técnicos - cientifica, na definição da magnitude de um desastre e no 

estabelecimento das medidas que possibilitem a proteção da população e de seus bens 

materiais. Tais atividades compreendem os estudos da fenomenologia dos processos, da 

analise de risco e a formulação de métodos, técnicas e ações de prevenção de desastres. 
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As atividades de preparação têm caráter logístico, auxiliando no enfrentamento 

de situações de emergência ligadas, principalmente, aos trabalhos de defesa civil, havendo 

a indicação de quais populações devem ser evacuadas e/ou protegidas quando localizadas 

em áreas de alto risco ou logo após a ocorrência do processo.  

  

A fim de equalizar conceitos e definições fazemos as distinções descritas 

abaixo, transcritas do livro Mapeamento de Risco do IPT (Instituto de pesquisa 

Tecnológica de 25 de Fevereiro de 2013).   

 

• EVENTO: fenômeno com características, dimensões e localização 

geográfica registrada no tempo, sem causar danos econômicos e/ou sociais.  

  

• PERIGO: (HAZARD) condição ou fenômeno com potencial para causar 

uma consequência desagradável.  

  

• VULNERABILIDADE: grau de perda para um dado elemento, grupo ou 

comunidade dentro de uma determinada área passível de ser afetada por um fenômeno ou 

processo.  

  

• SUSCETIBILIDADE: indica a potencialidade de ocorrência de processos 

naturais e induzidos em uma dada área, expressando-se segundo classes de probabilidade 

de ocorrência.  

  

• RISCO: relação entre a possibilidade de ocorrência de um dado processo ou 

fenômeno, e a magnitude de danos ou consequências sociais e/ou econômicas sobre um 

dado elemento, grupo ou comunidade. Quanto maior a vulnerabilidade, maior o risco.  
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• ÁREA DE RISCO: área passível de ser atingida por fenômenos ou 

processos naturais e/ou induzidos que causem efeito adverso. As pessoas que habitam 

essas áreas estão sujeitas a danos a integridade física, perdas materiais e patrimoniais.   

  

Para fins de aplicação do presente Plano serão utilizadas as conceituações e 

classificação de desastres além de utilizar a Classificação Geral dos Desastres e 

Codificação de Desastres, Ameaças e Riscos descritos no Plano Nacional de Defesa Civil.   

  

Ficará a cargo do Coordenador da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de 

Queluz (COMDEC/Queluz) a centralização das informações do Plano de Contingência de 

Defesa Civil.  

  

O acionamento e o controle das emergências, cabendo à COMDEC/Queluz a 

coordenação do Plano de Contingência de Defesa Civil de Queluz.  

  

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Queluz (COMDEC) integra 

o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), órgão que atua na redução 

de desastres, em todo o território nacional. No âmbito estadual integra o Sistema Estadual 

de Defesa Civil e através da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado de São 

Paulo (CEDEC), órgão ligado a Casa Militar do Gabinete do Governador, respondendo 

regionalmente à REDEC I-3/São José dos Campos – Coordenadoria Regional de 

Defesa Civil Vale do Paraíba. 

  

O Sistema Estadual de Defesa Civil é dirigido pelo Governador do Estado de 

São Paulo, pelo Secretário Chefe da Casa Militar, que coordena as ações estaduais. A 

comunicação do Sistema Estadual se dá por meio do Centro de Gerenciamento de 
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Emergências (CGE), implantado pelo Decreto nº 25.249, de 23 de maio de 1.986, o qual 

está localizado no Palácio dos Bandeirantes. No âmbito estadual as ações das secretarias de 

estado estão regulamentadas pelo Decreto Estadual nº 40.151, de 16 de junho de 1995 

(MARCONDES, 2003, p.33).  

  

Além das entidades públicas, o Sistema de Defesa Civil tem como apoiadores 

órgãos públicos e entidades privadas, associações de voluntários, clubes de serviços, 

organizações não governamentais e associações de classe e comunitárias. Dentre os órgãos 

estaduais destacam-se o efetivo do Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar 

Rodoviária, Polícia Militar Ambiental e Departamento de Estradas de Rodagem. Integram 

também o sistema estadual através de convênios a Companhia de Tecnologia e 

Saneamento (CETESB), o Instituto Geológico (IG) e Companhia de saneamento Básico do 

Estado de São Paulo (SABESP). Quanto à concessionária de energia, ELEKTRO 

Companhia Energética, esta possui plano próprio de atendimento a emergências. 

   

O Plano de Contingência de Defesa Civil possui como área de atuação, o 

município de QUELUZ/SP compreendido no perímetro que engloba a área da divisa do 

município, Areias, Silveiras, Resende, Passa Quatro e Lavrinhas. 

 

O plano poderá atuar em outro município quando: as consequências do evento 

ocorrido no município de Queluz extrapolem os limites do município; o evento ocorra na 

divisa do município; solicitação de apoio por outro município da região; o evento ocorrer 

em outro município, que afete ou possa afetar Queluz; mediante firmamento de prévio 

acordo de cooperação entre municípios para atendimento conjunto de emergência.  

 

1.2 Justificativa 
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Segundo Tominaga (2009) referindo-se a conceituação adotada pela UM-

ISDR, sigla do inglês para Estratégia Internacional para a Redução de Desastres - EIRD, de 

2009, considera-se desastre uma grave perturbação do funcionamento de uma comunidade 

ou de uma sociedade envolvendo perdas humanas, materiais, econômicas ou ambientais de 

grande extensão cujos impactos excedem a capacidade da comunidade ou da sociedade 

afetada de arcar com seus próprios recursos.  

  

De acordo com a PNPDEC - Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, 

os desastres são classificados, quanto à evolução em:  

  

• Desastres súbitos ou de evolução aguda, como deslizamentos, enxurradas, 

vendavais, terremotos, erupções vulcânicas, chuvas de granizo e outros.  

  

• Desastres de evolução crônica ou gradual, como seca, erosão ou perda de 

solo, poluição ambiental e outros.  

 

Dentro desta perspectiva o Relatório Técnico Convênio DAEE/IPT n° 20, 

elaborado pela Divisão de Geologia Agrupamento de Geologia Aplicada ao Meio 

Ambiente do Instituto Geológico do Governo do Estado de São Paulo (IPT), o 

desmatamento, a mutilação por cortes e aterros, e a exposição dos terrenos aos agentes 

intempéricos, são ações que provocam mudanças profundas na dinâmica dos processos 

superficiais, uma vez que com a retirada da vegetação natural, a superfície nua do solo não 

oferece resistência ao escoamento superficial das águas de chuva, que atingirão os pontos 

baixos mais rapidamente e em maior volume.  
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Por outro lado os processos erosivos causam o assoreamento dos cursos d’água 

e reservatórios, diminuindo a capacidade de descarga dos canais de drenagem, 

contribuindo para aumentar a incidência de inundações.  

  

De forma a promover a redução dos desastres devem ser observados os 

seguintes aspectos:  

  

• Prevenção de Desastres.  

  

• Preparação para Emergências e Desastres.  

  

• Resposta aos Desastres.  

  

• Reconstrução. 

 

2 OBJETIVOS 

  

Em consonância com a PNPDEC - Política Nacional de Prevenção e Defesa 

Civil, o presente Plano de Contingência tem por objetivo geral a REDUÇÃO DE 

DESASTRES, pela mobilização e articulação dos órgãos municipais, estaduais e sociedade 

civil, visando um convívio com as situações de risco dentro de níveis razoáveis de 

segurança. 

 

 Para tanto este plano constituir-se-á no suporte técnico na identificação das 

principais situações, a definição de sistemas de alerta, o acompanhamento dos índices 

pluviométricos e da previsão meteorológica e o monitoramento em campo de evidências de 



                      
 

Prefeitura Municipal de Queluz 

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 
Rua: Prudente de Moraes Nº 100 – Centro.  

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________  
“Uma comunidade bem preparada é aquela que tem mais chances de enfrentar situações adversas”.  

15  

  

perigo. Possibilitará, assim, a convivência com os riscos geológicos presentes, por meio de 

antecipação de cenários prováveis de acidentes e adoção de medidas que reduzam as suas 

consequências sobre pessoas e bens.  

  

Considerando que os principais eventos ocorridos no Município relacionam-se 

a escorregamentos, erosões, alagamentos e inundações, o presente Plano Preventivo tem, 

por objetivo principal dotar os instrumentos de ação, de modo a, quando em situações de 

risco, reduzir a possibilidade de perdas de vidas humanas ou prejuízos materiais 

decorrentes de deslizamentos e alagamentos.  

 

Conforme Relatório do IPT de Nº 131.376.205, De 25 de Fevereiro de 2013, 

produzido no Município de Queluz para tratar da prevenção de riscos de deslizamento em 

encostas, a operação de um Plano de Contingência ou Preventivo de Defesa Civil (PPDC) 

corresponde a uma ação de convivência com os riscos geológicos associados a 

deslizamentos de encostas (escorregamentos), presentes nas áreas de ocupação de encostas, 

em razão da gravidade do problema e da impossibilidade de eliminação, no curto prazo, 

dos riscos identificados.  

  

Sendo assim, a atuação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – 

COMDEC tem como objetivo preparar as diversas instâncias do município para atender 

imediatamente a população atingida por qualquer tipo de desastre, reduzindo perdas 

materiais e humanas. Deverá sistematizar as ações desenvolvidas pelos técnicos e 

voluntários da Defesa Civil, integrados com outras secretarias municipais e órgãos 

públicos em nível estadual e municipal.   
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3 DADOS DA CIDADE DE QUELUZ 

 

3.1 Localização 

 

Queluz localiza-se a 225 km de São Paulo. É um município no leste 

do estado de São Paulo, na microrregião de Guaratinguetá. A população aferida no Censo 

de 2010 era de 11.309 habitantes e a área é de 249,826 km², resultando em uma densidade 

demográfica de 45,27 habitantes/km². A população estimada pelo IBGE para 01 de julho 

de 2014 era de 12.419 habitantes.  

Em Queluz localizam-se parcialmente a Pedra da Mina, ponto culminante do 

estado (2798 m), no ponto de encontro das divisas do município com Lavrinhas (SP) 

e Passa Quatro (MG), e o Pico dos Três Estados (2665 m), que marca o ponto de encontro 

das divisas estaduais do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.  

 Latitude: 22°32´15´´Sul, Longitude: 44° 46´29´´Oeste. A Cidade está a 498m 

acima do nível do mar e a temperatura média anual é de 26ºC.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_demogr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_demogr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedra_da_Mina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lavrinhas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Passa_Quatro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pico_dos_Tr%C3%AAs_Estados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(estado)
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Figura 1. Mapa da localização da Cidade de Queluz.  

 

 

Figura 2. Localização do Estado de São Paulo no Brasil e localização da 

cidade de Queluz no Estado de São Paulo.  
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3.2 População 

 

  População Urbana e Rural 

Total de Pessoas Residentes.....................................................................11.309 

Total de Pessoas Residentes na Área Urbana............................................9.275 

Total de Pessoas Residentes na Área Rural..................................................438 

 

   

3.3 Principais Rodovias de Acesso:  

 

• Rodovia SP 054 – Rodovia João batista de Melo e Souza 

• BR-116  Presidente Dutra 

 

3.4 Outros Dados:  

 

• Economia: Agricultura/Indústria/Extração.  

• Sistema de Abastecimento de Água – Companhia de Saneamento Básico 

do Estado de São Paulo - SABESP.  

• A energia elétrica utilizada em Queluz é fornecida pela Empresa Elektro.  

• O sistema de telefonia é administrado pela empresa VIVO (código 15). 
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4 PROCESSOS IDENTIFICADOS EM QUELUZ 

 

4.1 Inundação e enchente  

 

Queluz, devida sua característica de relevo está submetida a grande intensidade 

de precipitação pluviométrica e ausência de galerias para escoamento, que impedem o 

rápido escoamento das águas dos canais que cruzam a cidade, sendo vitimada por 

inundação e enchente, sofrendo problemas com a paralisação dos sistemas viários, 

infraestrutura urbana (abastecimento de água, telefonia, energia elétrica, etc.), colocando 

em risco a comunidade, principalmente quanto ao surgimento de possíveis surtos 

epidêmicos.  

  

4.2 Escorregamento 

 

Fazem parte da dinâmica de paisagem. As encostas evoluem naturalmente 

através de processos de escorregamentos, sendo mais frequentes em períodos de intensa 

e/ou contínua precipitação pluviométrica. Quanto maior a declividade da encosta maior a 

suscetibilidade à ocorrência de escorregamentos. A ocupação das encostas de forma 

indevida induz a uma maior propensão de escorregamento, assim sendo, o município de 

Queluz possui áreas de encosta, vulneráveis a estes riscos. As ocorrências de 

escorregamentos nestes locais acarretam perigo à vida das pessoas e prejuízos financeiros.  

 

4.3 Vendaval 
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Como mencionado, o município pelas características de seu relevo, está 

suscetível a tempestades, expondo as edificações a ventos fortes, podendo danificar 

estruturas, consequentemente gerando perigo as pessoas e danos ao patrimônio.  

  

4.4 Acidentes Tecnológicos 

 

4.4.1 Rompimento de Barragem 

 

O Plano de Segurança da PCH Queluz, atendendo a Lei 12334/2010 referente à 

Política Nacional de Segurança de Barragens, estabelece os procedimentos que contribuem 

para prevenir a ocorrência e/ou minimizar os danos causados nas áreas e arredores do 

reservatório, decorrentes de situações críticas que possam vir a acontecer em virtude de 

riscos hidrológicos ou da ruptura da barragem. [Plano de Segurança de Barragem – PCH 

Queluz-SP, 04/2019].  

 

 

4.4.2 Vazamento de Substâncias Químicas  

 

• Atividade de armazenamento e distribuição de combustível a varejo 

realizado por postos de abastecimento de veículos, que em caso de falha em suas 

instalações e/ou processos de trabalho, poderão ocasionar vazamento de produtos químicos 

para o meio ambiente, contaminando o solo, águas subterrâneas e de superfície, sistemas 

de drenagem subterrânea de esgoto e águas pluviais, poços de visitas e/ou caixas de 

distribuição de cabos elétricos e de comunicação.  
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• Atividade de armazenamento e manipulação de gás liquefeito de petróleo 

(GLP), que operam com gás engarrafado, que em caso de falha de suas instalações e/ou 

método de trabalho, poderão ocasionar o vazamento do produto.  

 

 

• Trânsito de caminhões transportando carga perigosa, nas Rodovias que 

cortam o município de Queluz e vias internas do município, que em decorrência de 

acidente de trânsito poderá ocasionar vazamento de produto químico, bem como, nas vias 

férreas, através do sistema ferroviário.  

  

• Estabelecimentos comerciais de produtos químicos (tintas, solventes, fogos 

de artifícios, etc.). Os acidentes envolvendo vazamentos de produtos químicos para o meio 

ambiente requerem cuidados especiais, no que se refere ao atendimento destas ocorrências. 

A intervenção nestas emergências contempla ações preventivas e corretivas, haja vista os 

impactos causados pelo derrame, vazamento ou emissões de produtos químicos tóxicos e 

corrosivos com grande potencial de perigo, a curto e em longo prazo a saúde humana. 

Além das características tóxicas, estes produtos emitem, em sua grande maioria, vapores 

e/ou gases, criando atmosferas inflamáveis, gerando riscos de deflagração de incêndios e 

explosões.  

Nossa cidade possui a empresa privada “QUELUZ QUÍMICA LTDA”, a qual é fabricante 

de produtos químicos e farmoquímicos, tais como: Derivados de Clorohidróxido de 

Alumínio, Hidróxido de Alumínio Gel, Hidróxido de Magnésio Pasta, Cloreto de Alumínio 

e Cloreto de Magnésio. 

A mineradora São João presente no município, foi instada a apresentar o Plano de 

Emergência e de Segurança da Empresa. Contudo não apresentou até a presente data, mas  

 

informou que irá elaborar o mesmo. 
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4.4.3 Incêndio 

 

No município de Queluz o risco de incêndio está presente nos seguintes 

segmentos:  

  

• Habitações unifamiliar (casas).  

  

• Habitação plurifamiliar (edifícios).  

  

• Estabelecimentos comerciais, tais como: escritórios, lojas 

comerciais, postos para abastecimento de veículos, distribuidores de 

botijões de gás, lojas de tintas, vazamento de produtos químicos nas 

atividades de armazenamentos, transporte e manipulação.  

  

4.4.4 Explosão 

 

No município de Queluz o risco de explosão está presente nos seguintes 

segmentos:  

  

• Habitações residenciais (uni e plurifamiliares), com uso domiciliar de 

GLP.  

 

• Estabelecimentos comerciais, com distribuidoras e armazenamento de 

botijão de gás.  
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• Usuários de GLP (bares, lanchonetes, quiosques, restaurantes, etc.).  

  

• Estabelecimentos que se utilizam dos serviços de caldeira (hospitais, 

colônia de férias, hotéis, lavanderias, etc.).  

  

• Reservas de 02 (0xigênio).  

 

 

4.4.5 Naufrágio 

 

Por ser uma cidade não situada na região litorânea, não estamos sujeitos a 

acidente com grandes embarcações, mas é costume e rotina da comunidade local, o uso de 

pequenas embarcações, pois possui diversos rios e represa para exploração econômica da 

pesca, esporte, lazer. Neste sentido, a embarcação é um veículo de uso comum da 

comunidade.  

  

4.4.6 Epidemias  

 

O município de Queluz poderá estar submetido aos riscos de surtos epidêmicos 

como: Dengue. 
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5 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA 

CIVIL/QUELUZ 

 

No município de Queluz, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – 

PNPDEC, instituída pela Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2.012, é desenvolvida 

pelos seguintes órgãos, que integram o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil: 

  

• Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC.  

  

• Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil.  

 

 

5.1  Das Competências 

 

5.1.1 Compete a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil:  

  

• Executar a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil em âmbito local.  

  

• Coordenar as ações do SINPDEC – Sistema Nacional de Proteção de Defesa 

Civil.  

  

• Incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal.  

  

• Identificar e mapear as áreas de risco e desastre.  
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• Promover a fiscalização das áreas de risco e desastre e vedar as novas 

ocupações nessas áreas.  

  

• Declarar as situações de emergências e estado de calamidade pública.  

  

• Vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso a 

intervenção preventiva e evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações 

vulneráveis.  

  

• Organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em 

situação de desastre, em condições adequadas de higiene e segurança.  

  

• Manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos 

extremos, bem como sobre protocolos de prevenção  e alerta e sobre as ações emergências 

em circunstâncias de desastres.  

  

• Mobilizar e capacitar os rádios amadores e os sistemas de comunicação 

autônomos para atuação na ocorrência de desastre.  

  

• Realizar regularmente exercícios simulados, conforme Plano de 

Contingência de Proteção e Defesa Civil.  

  

• Promover a coleta, a distribuição e o controle de suprimento em situações de 

desastre.  

  

• Proceder a avaliação dos danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres.  
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• Manter a União e o Estado informados sobre ocorrência de desastres e as 

atividades de proteção civil no município de Queluz/SP  

  

• Estimular a participação de entidades privadas, associações de voluntários, 

clubes de serviços, organizações não governamentais e associações de classe e 

comunitárias nas ações do SINPDEC e promover o treinamento de associações de 

voluntários para atuação conjunta com as comunidades apoiadas.  

  

• Prover solução de moradia temporária às famílias atingidas por desastres.  

 

 

5.1.2 Compete ao Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil: 

 

O Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil atuará como órgão 

consultivo e deliberativo, composto por representantes das Secretarias Municipais e dos 

órgãos da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal, situados no município e 

por representantes das classes produtoras e trabalhadoras, de clubes de serviços, entidades 

religiosas e organizações não governamentais que apoiam as atividades de proteção e 

defesa civil em caráter voluntário.  
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5.2 Dos órgãos Municipais que compõem a estrutura de Proteção e Defesa Civil no 

Município de Queluz: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Secretaria Municipal de Promoção Social.  

  

• Secretaria Municipal de Administração  

  

• Secretaria Municipal de Finanças.  

  

• Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos.  

  

• Diretoria Municipal de Cultura e Turismo.  

  

• Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social  

  

• Secretaria Municipal de Educação.  

  

• Secretaria Municipal de Saúde.  

  

• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico  

  

• Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócios 

  

• Secretaria Municipal de Planejamento de Obras e Serviços  
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• Diretoria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer.  

  

• Diretoria de Manutenção e Coordenador de Frota Municipal  

 

• Secretaria Municipal de Administração 

 

• Diretoria de Tecnologia da Informação. 

  

A fim de dar cumprimento às responsabilidades que lhe são atribuídas por este 

Plano de Contingência, os órgãos municipais que compõem a estrutura de Proteção e 

Defesa Civil no município de Queluz/SP, utilizarão recursos próprios que onerarão as 

dotações consignadas no orçamento municipal para o exercício, suplementadas se 

necessário. Os órgãos do governo municipal deverão observar o disposto neste Plano de 

Contingência, podendo ser acionados pela COMDEC/QUELUZ para qualquer 

eventualidade referente à sua área específica de atuação.  

  

 

5.3 Dos Órgãos de Apoio.  

 

5.3.1 Integrarão o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil os seguintes 

órgãos:  

• Terceiro Subgrupamento do Décimo e Quinto Grupamento do Corpo de 

Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.  
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• Primeira Companhia do Quinquagésimo Quarto Batalhão de Polícia Militar 

do Interior.  

  

• Segundo Pelotão de Polícia Militar Rodoviário.  

  

• Polícia Militar Ambiental.  

  

• Polícia Civil do Estado de São Paulo.  

  

• Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP.  

  

• Poder Legislativo do município de Queluz.  

  

• Poder Judiciário.  

  

• Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo.  

  

• Empresas que respondem pelas torres de transmissão de energia:  

  

• Furnas.  

 

• Eletricidade e Serviços - Elektro  

 

• Transportador Brasileiro Gasoduto Brasil – Bolívia S.A. – TBG.   
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6 OPERACIONALIZAÇÃO 

  

A operacionalização do presente plano baseou-se na definição dos critérios 

técnicos para a deflagração de ações. Estes critérios consideraram que a água, e 

principalmente a chuva, é o principal agente deflagrador tanto dos processos de 

deslizamentos quanto de alagamentos e enchentes.  

  

Sendo assim o presente plano deverá ser operado no período de maior 

precipitação pluviométrica, sendo que em consonância com a política estadual de Defesa 

Civil, deverá o Município, a partir da data estabelecida pelo governo do estado instituir no 

âmbito municipal a OPERAÇÃO VERÃO. De caráter operacional, a Operação Verão tem 

por finalidade acionar o Sistema Estadual por ocasião das chuvas durante o período onde 

se dão os maiores eventos. Cabe esclarecer que a partir outubro deve-se iniciar as ações de 

monitoramento no âmbito local em pontos considerados vulneráveis.  

  

Com a finalidade de minimizar riscos a concepção do Plano de Contingência 

baseia-se, conforme Macedo, Ogura e Santoro (2006) na possibilidade de serem tomadas 

medidas anteriormente à deflagração de deslizamentos, a partir da previsão de condições 
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potencialmente favoráveis à sua ocorrência, por meio do acompanhamento de alguns 

parâmetros.  

  

Para as ações relacionadas a monitoramento de deslizamento de encostas 

utilizaremos os conceitos do modelo geológico/ geotécnico, conforme preconizado por 

Macedo, Ogura e Santoro.  

  

6.1  Critérios Técnicos de Deflagração de Ações Preventivas:  

  

O acumulado de chuvas mede a quantidade de água que já atingiu a área de 

risco, sendo que este acompanhamento deve ser feito em conjunto com a meteorologia, por 

meio do acompanhamento da previsão do tempo, para estimar a quantidade de chuva que 

poderá cair sobre a área. A medição do índice pluviométrico deverá ser realizada 

diariamente pela leitura do pluviômetro que se encontra nas margens da linha Férrea, com 

equipamentos disponibilizados pela ANA (Agência Nacional das Águas), sendo 

monitorado pelo operador Fábio Daher e repassado para essa COMDEC. Os dados são 

repassados para a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – CEDEC através do 

Sistema Integrado de Defesa Civil – SIDEC que processará a informação, produzindo o 

dado relativo ao índice acumulado. A comunicação dessas informações meteorológicas é 

realizada através da página da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 

(www.defesacivil.sp.gov.br).  

  

Além da medição do volume de chuva do dia é necessário haver o 

acompanhamento da previsão diária de chuva, a qual é repassada através de boletins 

enviados pelo sistema estadual por meio eletrônico.   
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6.2  Plano de Chamadas da Defesa Civil 

 

Verificada a ocorrência de desastres, caberá ao Coordenador da 

COMDEC/Queluz, a mobilização dos órgãos afetos ao Plano de Contingência de Proteção 

e Defesa Civil por meio do PLANO DE CHAMADA DA DEFESA CIVIL. 

   

Este é definido como um conjunto de atividades empreendidas, orientadas pela 

COMDEC/Queluz, visando facilitar o desencadeamento e a execução da mobilização em 

Situação de Normalidade e de Anormalidade.  

  

Para a devida mobilização nas ações referentes ao presente plano todos os 

órgãos do Governo Municipal e os órgãos de apoio deverão atender ao Plano de Chamadas 

da Defesa Civil priorizando providências administrativas e operacionais para suporte do 

disposto neste plano.  

 

Dentre as atividades preconizadas pelo Plano de Chamadas da Defesa Civil, 

destacam-se:  

 

➢ Situação de Normalidade com reforço as atividades Preventivas: 

  

 

• Análise, Avaliação e Planejamento.  

  

• Atividades de Informações.  
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• Pré-Desastre – com atividades de observação, alerta e mobilização.  

  

➢ Situação de Anormalidade com a execução das principais atividades:  

  

• Fase do Socorro: com execução das atividades de Comunicação, transporte 

e Evacuação.  

  

• Impacto ou Desastre: com a execução das principais atividades 

relacionadas com salvamento, segurança, saúde.  

 

• Desastre: com a intensificação das providencias já adotadas.  

  

• Fase Assistencial: com a execução de atividades relacionadas com triagem 

e atendimento às pessoas afetadas e/ou desabrigadas.  

  

• Reabilitação: com a descontaminação, desobstrução e retorno.  

  

• Recuperativa: com a execução das principais atividades relacionadas aos 

serviços públicos, morais, sociais, econômicos, bem como, elaboração de relatórios de 

Avaliação de Danos.  

  

 

6.3  Os Servidores Públicos Poderão ser Acionados em:  

  

➢ Situação de Normalidade: pelo Coordenador da COMDEC/QUELUZ para 

planejamento e avaliação das atividades referentes ao presente plano, mapeamento de áreas 
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de risco, vistorias preventivas em áreas de risco, campanhas de arrecadação de materiais 

visando constituição de estoque estratégico e cadastramento de possíveis locais que sirvam 

como abrigos provisórios.  

  

➢ Situação de Anormalidade: pelo Coordenador da COMDEC/Queluz 

Defesa Civil para ações de socorro, resposta a desastres, atendimento assistencial, 

reabilitação de áreas atingidas e recuperação destas áreas.  

  

A partir do momento de acionamento as ações de Defesa Civil deverão ser 

consideradas prioritárias, devendo então os servidores convocados e materiais 

imediatamente deslocados ao local solicitado.  

  

Também quando do monitoramento deste Plano de Contingência, a 

COMDEC/Queluz realizará as ações necessárias, podendo seu Coordenador requisitar 

temporariamente, por meio do Plano de Chamadas da Defesa Civil, servidores de órgãos 

ou autarquias municipais, para a prestação de serviços eventuais nas ações de Defesa Civil.  
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7 OPERAÇÃO VERÃO 

 

Durante a OPERAÇÃO VERÃO, o Plano de Contingência trabalhará com os 

seguintes níveis de operação elencadas abaixo:  

  

➢ OBSERVAÇÃO: elaboração de Plano de Ação local, acompanhamento dos 

índices pluviométricos (chuvas), mapeamento das áreas de risco, trabalho de 

conscientização da comunidade, levantamento dos recursos, materiais e humanos, para a 

devida efetivação das ações, etc.;  

  

➢ ATENÇÃO: determinado a partir do momento em que o acumulado de 

chuvas ultrapassarem 80 mm em três dias - realização imediata de VISTORIAS DE 

CAMPO em áreas de risco para verificação de possíveis ocorrências que tragam riscos à 

Comunidade, tais como: elevação do nível dos rios e córregos, indicação de movimentação 

de encostas, etc. Neste nível a REDEC já deverá ser comunicada que o Município entrou 

em ESTADO DE ATENÇÃO.  

  

➢ ALERTA: continuar com as VISTORIAS DE CAMPO, retirar a 

população das áreas de risco iminente, agilizar os meios necessários para possível 

retirada da população das demais áreas de risco, viabilizar o trabalho das equipes de 
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socorro, etc. Neste nível deverá ser mantido contato junto à REDEC e CEDEC/SP para 

envio dos Técnicos do IG para acompanhamento das ocorrências nas áreas de risco.  

  

➢ ALERTA MÁXIMO: continuar com as VISTORIAS DE CAMPO junto 

aos técnicos do IG, continuar a retirar a população das áreas de risco iminente, agilizar os 

meios necessários para possível retirada da população das demais áreas de risco, 

viabilizar o trabalho das equipes de socorro, restabelecer os sistemas de drenagem e vias, 

etc.  

  

Os níveis de ALERTA e ALERTA MÁXIMO somente poderão ser 

revogados após parecer favorável dos técnicos do IG e oficiais da CEDEC/SP.  

 

 

7.1 Atribuições das Secretarias e Órgãos Municipais no Plano de Contingência:  

 

Cabe ao Coordenador de Proteção e Defesa Civil, às Secretarias 

Municipais para a execução do presente plano:  

  

 

7.1.1 Coordenador da COMDEC/QUELUZ:  

 

Coordenar as ações de Defesa Civil; comunicar ao Chefe do Executivo as 

ocorrências de Defesa Civil; preparar decretos, coordenar as equipes para elaboração 

e envio de todos os documentos necessários à CEDEC/SP – Coordenadoria Estadual 

de Defesa Civil e ao Ministério da Integração Nacional, através da Secretaria 

Nacional de Defesa Civil, com a seguinte documentação:  
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• Requerimento para decretação de Estado de Emergência ou de 

Calamidade Pública.   

  

• DMATE - Declaração Municipal de Atuação Emergencial.  

  

• FIDE - Formulário de Informação de Desastres.  

 

 

O preenchimento deverá seguir rigorosamente os prazos de entrega destas 

documentações e preenchimento conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº1, de 24 de 

agosto de 2.012, publicada no DOU nº 169, quinta-feira, 30 de agosto de 2.012.  

  

7.1.2 Secretaria Municipal de Promoção Social  

  

•  Gabinete do Secretário: Estabelecer escala de plantão da equipe técnica e 

da fiscalização; remover famílias em situação de risco iminente; auxiliar, caso necessário, 

nos levantamentos necessários para elaboração dos documentos, DMATE – Declaração 

Municipal de Atuação Emergencial e FIDE – Formulário de Informação de Desastres 

nas áreas de competência da Secretaria Municipal de Ação Social – SMAS.  

  

• CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social: 

Viabilizar contato junto às entidades de Assistência Social do Município para campanha de 

doação de materiais e fornecimento de abrigos provisórios, e ainda, auxiliar no 

atendimento em campo quando necessário; fazer levantamento socioeconômico e 

cadastramento das famílias; manter o cadastramento social de toda população desabrigada 
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e das desalojadas; providenciar o relatório da situação dos desabrigados, desalojadas e 

população afetada; definir programação de recebimento e distribuição de donativos; 

encaminhar as famílias desalojadas / desabrigadas para os serviços, programas projetos da 

administração; realizar campanhas para arrecadação de donativos para desabrigados. 

As famílias desalojadas ou desabrigadas serão levadas para as Quadras de 

esportes e escolas.  

 

 

QUADRA DE ESPORTE: 

- Porteira 

- Bairro da Figueira 

 

ESCOLA MUNICIPAL; 

Escola Estadual Professor José de Paula França. 

Escola Municipal Capitão José de Carlos de Oliveira Garcez.  

(Praça da igreja Matriz). 

Escola Municipal Marilda Garcez de Ferraz Carvalho. (Bairro da Figueira) 

  

 

7.1.3 Secretaria Municipal de Administração 

  

• Gabinete do Secretário: Disponibilizar técnicos para compor equipes de 

atendimento nas situações de emergência; auxiliar, caso necessário, nos levantamentos 

para elaboração dos documentos, DMATE – Declaração Municipal de Atuação 

Emergencial e FIDE – Formulário de Informação de Desastres na área de sua 

competência.  
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• Providenciar o fornecimento de veículos às equipes de socorro e remoção de 

eventuais vítimas de desastres. Levantar recursos humanos e materiais de expediente para 

aplicação em casos emergenciais.   

  

• Providenciar o fornecimento de materiais necessários para o devido 

funcionamento das equipes em atendimento.  

  

 

7.1.4 Secretaria Municipal de Finanças 

  

• Gabinete do Secretário: Liberar com prioridade recursos que possam 

atender as necessidades emergenciais das secretarias envolvidas; auxiliar, caso necessário, 

nos levantamentos necessários para elaboração dos documentos, DMATE – Declaração 

Municipal de Atuação Emergencial e FIDE – Formulário de Informação de Desastres 

na área de sua competência.  

  

 

7.1.5 Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos  

 

• Gabinete do Secretário: Auxiliar na elaboração de documentos para 

decretação de Situação de Emergência ou de Situação de Calamidade Pública; 

Proporcionar assessoria aos assuntos de Defesa Civil que envolva questões de embate 

jurídico; auxiliar, caso necessário, nos levantamentos necessários para elaboração dos 

documentos, DMATE – Declaração Municipal de Atuação Emergencial e ‘FIDE – 

Formulário de Informação de Desastres na área de sua competência.  
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• Diretoria de Comunicação: Elaborar notas à imprensa a fim de alertar a 

população, a partir de relatório emitido pela Defesa Civil; manter estado de prontidão com 

equipe mínima disponível; divulgar por meio da imprensa notas de esclarecimentos à 

população; Monitoramento de notícias e ações da COMDEC e Secretarias envolvidas; 

definir porta-voz; contatar imprensa; enviar relatório para acompanhamento da 

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil.  

 

  

7.1.6 Diretoria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos  

 

• Gabinete do Secretário: Auxiliar a COMDEC/Queluz na quantificação – 

danos à economia local – referente ao setor cultural e turístico – em caso de ocorrências de 

desastre que afete este setor; auxiliar, caso necessário, nos levantamentos necessários para 

elaboração dos documentos, DMATE – Declaração Municipal de Atuação Emergencial 

e FIDE – Formulário de Informação de Desastres na área de sua competência.  

  

 

7.1.7 Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços 

 

Auxiliar o Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil nas atividades 

de preparação e atuação em ações de Defesa Civil; auxiliar nos levantamentos necessários 

para elaboração dos documentos, DMATE – Declaração Municipal de Atuação 

Emergencial e FIDE – Formulário de Informação de Desastres nas áreas de sua 

competência.  
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7.1.8 Secretaria Municipal De Promoção Social  

 

• Gabinete do Secretário: Coordenar a Coordenadoria Municipal de 

Proteção e Defesa Civil nas atividades de preparação e atuação em ações de Defesa Civil, 

bem como, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil no âmbito do município de 

QUELUZ.   

7.1.9 Departamento Municipal de Trânsito – DSMU (DIRETORIA DE 

SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA) 

 

    Auxiliar as ações de Defesa Civil relacionadas à organização do trânsito em 

áreas afetadas por eventuais desastres; estabelecer os roteiros alternativos de deslocamento 

das equipes do Plano de Contingência; isolar áreas de risco; disponibilizar técnicos para 

compor equipes de atendimento nas situações de emergência; trabalhar junto às demais 

secretarias, tornando seguro o trabalho de fiscais e técnicos no cumprimento de seu dever. 

  

Auxiliar as ações de Defesa Civil relacionadas ao transporte público coletivo, 

organizando rotas alternativas em áreas afetadas por eventuais desastres; estabelecer os 

roteiros alternativos deslocamento para desocupação de áreas atingidas por eventos 

danosos; compor equipes de atendimento nas situações de emergência; trabalhar junto às 

demais secretarias.  

  

 

7.1.10 Secretaria Municipal de Educação  

 

• Gabinete do Secretário: Disponibilizar motoristas, para transportar pessoas 

das áreas de sinistro; apoiar a COMDEC/Queluz no trabalho de conscientização junto aos 
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alunos da rede de ensino municipal; auxiliar, caso necessário, nos levantamentos 

necessários para elaboração dos documentos, DMATE – Declaração Municipal de 

Atuação Emergencial e FIDE – Formulário de Informação de Desastres na área de sua 

competência.  

  

Auxiliar as equipes de atendimento a eventuais desabrigados na preparação de 

alimentos; designar cozinheiras, merendeiras e auxiliares de serviços gerais para trabalho 

nos alojamentos, ficando responsáveis pela preparação das refeições; manter equipe de 

plantão para as ocorrências de Defesa Civil no período que compreende a Operação Verão 

vigente.  

 

 

7.1.11 Secretaria Municipal de Saúde 

 

• Gabinete do Secretário: Estabelecer escala de plantão da equipe 

operacional; auxiliar, caso necessário, nos levantamentos necessários para elaboração dos 

documentos, DMATE – Declaração Municipal de Atuação Emergencial e FIDE – 

Formulário de Informação de Desastres na área de sua competência.  

  

• Vigilância Epidemiológica: Viabilizar em casos de ocorrências a 

imunização de eventuais vítimas e servidores que haja nestas; viabilizar controle de 

vetores; disponibilizar técnicos para compor equipes de atendimento nas situações de 

emergência; providenciar medicamentos, vacinas, entre outros.  

  

• Setor de Ambulâncias: prestar auxílio à COMDEC/QUELUZ na remoção 

de eventuais vítimas em ocorrências de Defesa Civil.  
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• Unidade de Saúde da Família: definir locais para atendimento das 

emergências; providenciar prontuários da população em áreas de risco; providenciar 

assistência posterior às vítimas atingidas.  

  

• Centro de Referência de Saúde do Trabalhador: auxílio em eventual 

ação no que diz respeito à Segurança do Trabalho; orientações às equipes de campo no que 

diz respeito à utilização de EPI – Equipamento de Proteção Individual.  

  

• Serviço de Atendimento Móvel de Urgência: Auxiliar no atendimento em 

situações onde houver risco de vida iminente nas áreas de risco e na remoção de vítimas 

traumáticas e outras.  

  

• Sistema Integrado de Informatização de Ambiente Hospitalar: 

Desenvolver e manter atualizado um Sistema Integrado de Informatização de Ambiente 

Hospitalar, com banco dados, com objetivo de subsidiar a COMDEC/Queluz em 

atendimento de eventuais vítimas em ocorrências de Defesa Civil.  

  

 

7.1.12 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

 

• Gabinete do Secretário: Auxiliar a Coordenadoria Municipal de 

Proteção e Defesa Civil na quantificação dos danos à economia local referente ao setor 

empresarial urbano e rural em caso de ocorrências de desastre que afete este setor; auxiliar, 

caso necessário, nos levantamentos necessários para elaboração dos documentos, DMATE 
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– Declaração Municipal de Atuação Emergencial e FIDE – Formulário de 

Informação de Desastres na sua área de competência.  

  

Disponibilizar as dependências da Secretaria Municipal de Indústria, 

Comércio e Desenvolvimento para eventual armazenamento de matérias e equipamentos 

destinados ao socorro a vítimas e desabrigados.  

  

7.1.13 Secretaria Municipal de meio Ambiente e Agronegócio 

  

• Gabinete do Secretário: Acompanhar os prognósticos de chuva e clima, 

auxiliar, caso necessário, nos levantamentos necessários para elaboração dos documentos, 

DMATE – Declaração Municipal de Atuação Emergencial e FIDE – Formulário de 

Informação de Desastres nas áreas de sua competência.  

  

Disponibilizar materiais, equipamentos, maquinários, caminhões e recursos 

humanos e administrativos para suprir eventuais necessidades de ocorrência de Defesa 

Civil incluindo plantão para monitoramento em áreas de risco previamente identificadas; 

auxiliar, caso necessário, nos levantamentos necessários para elaboração dos documentos, 

DMATE – Declaração Municipal de Atuação Emergencial e FIDE – Formulário de 

Informação de Desastres na área de sua competência.  

 

Identificar e vistoriar as curvas de nível das propriedades rurais, a fim reter 

elementos solúveis em épocas de chuvas e prevenir erosões e pragas nas lavouras.  

  

 

7.1.14 Secretaria Municipal de Planejamentos, Obras e Serviços 



                      
 

Prefeitura Municipal de Queluz 

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 
Rua: Prudente de Moraes Nº 100 – Centro.  

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________  
“Uma comunidade bem preparada é aquela que tem mais chances de enfrentar situações adversas”.  

45  

  

  

• Gabinete do Secretário: Acompanhar os prognósticos de chuva e clima, 

auxiliar, caso necessário, nos levantamentos necessários para elaboração dos documentos, 

DMATE – Declaração Municipal de Atuação Emergencial e FIDE – Formulário de 

Informação de Desastres nas áreas de sua competência.  

  

• Vistorias Técnicas: Proceder a vistoria técnica nas edificações e áreas de 

risco, emitindo o respectivo LAUDO, a fim de subsidiar a COMDEC/Queluz nas ações de 

Defesa Civil, para o desencadeamento de intervenção preventiva e evacuação da população 

das áreas de risco ou das edificações vulneráveis.  

  

• Controle Urbano: Acompanhar os prognósticos de chuva e clima; garantir 

a fiscalização das áreas de interesse ambiental e de risco, impedindo novas ocupações; 

notificar proprietários de imóveis, comprovadamente em situação de risco, a adotar as 

providências necessárias para a devida reparação; disponibilizar técnicos para compor 

equipes de atendimento nas situações de emergência; identificar no cadastro de imóveis as 

informações cadastrais dos imóveis atingidos.  

  

Manter estado de prontidão com equipe mínima disponível; observar chuvas 

intensas em curtos períodos; proceder a vistorias de campo em eventuais ocorrências; 

disponibilizar técnicos para compor equipes de atendimento nas situações de emergência; 

contribuir com o cadastramento da população desabrigada ou desalojada.  

  

Auxiliar e elaborar documentos pertinentes às ocorrências que envolvam 

questões ambientais.  
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7.1.15 Diretoria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer  

  

• Gabinete do Secretário: Disponibilizar recursos humanos para compor 

equipes de atendimento nas situações de emergência; disponibilizar as dependências dos 

Centros Esportivos Municipais relacionados no plano para eventual abrigo provisório para 

desabrigados; disponibilizar, se houver necessidade, materiais para atendimento dos 

eventuais desabrigados; auxiliar, caso necessário, nos levantamentos necessários para 

elaboração dos documentos, DMATE – Declaração Municipal de Atuação Emergencial 

e FIDE – Formulário de Informação de Desastres na área de sua competência.  

 

 

7.1.16 Diretor de Manutenção e Coordenador de Frota Municipal  

  

• Gabinete do Secretário: Acompanhar os prognósticos de chuva e clima, 

auxiliar, caso necessário, nos levantamentos necessários para elaboração dos documentos, 

DMATE – Declaração Municipal de Atuação Emergencial e FIDE – Formulário de 

Informação de Desastres nas áreas de sua competência.  

  

• Manutenção de Estradas Rurais: realizar trabalhos preventivos nas 

estradas rurais em canaletas/galerias de águas pluviais e córregos mitigando a erosão e 

assoreamento de cursos d’água e; em caso de desastre viabilizar a reparação necessária 

para normalização das estradas e sistemas de captação e condução de águas pluviais.  

  

Realizar intervenções estruturais para correção do risco iminente; 

disponibilizar técnicos para compor equipes de atendimento nas situações de emergência; 

disponibilizar motoristas, para transportar mudanças e operadores de veículos e máquinas 
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para trabalho de cargas e descargas nas áreas de sinistro; transportar os pertences das 

famílias atingidas; remover resíduos nas áreas sinistradas; auxiliar na remoção de resíduos 

volumosos nas áreas sinistradas, limpar, descontaminar, desinfetar e desinfestar o 

ambiente.  

 

Verificar a saturação do solo e o índice de chuva acumulado, principalmente 

nos períodos de outubro a março; observar chuvas intensas em curtos períodos; mobilizar 

suas equipes e máquinas caso haja solicitação da COMDEC/Queluz; providenciar o 

restabelecimento das vias públicas e galerias e águas pluviais para o devido atendimento a 

populações eventualmente atingidas por desastres naturais; em conjunto com a Secretaria 

Municipal de Planejamento e Obras a realizarem trabalhos preventivos de manutenção 

de galerias de águas pluviais e córregos; realizar intervenções estruturais para correção do 

risco iminente; disponibilizar técnicos para compor equipes de atendimento nas situações 

de emergência.  

 

Realizar trabalhos preventivos em podas de árvores; em caso de necessidade 

viabilizar a reparação necessária para normalização vias pública.  

 

Manter plantão de equipes especializadas com equipamentos necessários, a fim 

de proceder à vistoria, após fortes precipitações, ventos e outros fenômenos 

meteorológicos, principalmente nas áreas urbanas e, em caso de constatação de dano, 

adotar medidas para reestabelecer a normalidade, acionando apoio dos demais órgãos, caso 

necessário. 
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7.1.17 Secretaria Municipal de Administração. 

 

 

• Gabinete do Secretário: Acompanhar os prognósticos de chuva e clima, 

auxiliar, caso necessário, nos levantamentos necessários para elaboração dos 

documentos, DMATE – Declaração Municipal de Atuação Emergencial e 

FIDE – Formulário de Informação de Desastres nas áreas de sua competência.  

  

8 A ORGANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO  

  

Segundo a PNPDEC - Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, a fase de 

RESPOSTAS AOS DESASTRES compreende:  

• Socorro: Auxílio, benefício, ajuda ou assistência a alguém que se acha em 

situação de perigo, desamparo, doença etc. 

 

• Assistência às Populações Vitimadas: A Secretaria de Estado da Defesa 

Civil criou e preparou sua Diretoria de Resposta  Desastre, com três gerências, às quais 

compete atuar nessas três áreas: Responsável por avaliar as demandas oriundas das cidades 

afetadas e organizar todas as ações que envolvem as operações de resposta aos desastres, 

especialmente no controle de sinistros, socorro às vítimas do desastre e assistência à 

população afetada. 

 

• Gerência de Logística e Mobilização: Tem a atribuição de adquirir e 

encaminhar os itens definidos pela Gerência de Operações e Assistência às áreas afetadas, 
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definindo todo o processo de aquisição, assim como o modal de transporte dos produtos e 

serviços especiais. 

 

• Gerência de Reabilitação e Restabelecimento: Atua no auxílio da 

reabilitação dos cenários atingidos, analisando toda a necessidade de reestruturação dos 

serviços essenciais e restabelecimento emergencial das estruturas e obras de arte 

comprometidas. Assim como a orientação para confecção de planos de trabalhos 

emergenciais e o tratamento/destinação do resíduo sólido oriundo de desastre.  

 

8.1 Os Projetos de Socorro Compreendem as Seguintes Atividades Principais 

  

8.1.1 Isolamento e Evacuação da Área de Risco  

 

Sempre que possível, as atividades de isolamento dos cenários dos desastres 

devem iniciar-se na fase de pré-impacto e devem ser mantidas nas fases subsequentes. O 

isolamento das áreas sinistradas tem por objetivos principais:  

• Evitar que curiosos e pessoas não autorizadas interfiram nas ações de 

resposta aos desastres e tumultuem as operações;  

• Evitar que pessoas curiosas corram riscos desnecessários;  

• Facilitar a evacuação das populações em risco;  

• Facilitar as operações de segurança das áreas afetadas;  

• Facilitar as operações de socorro e de combate direto aos sinistros. 

 

As operações de isolamento das áreas sinistradas são de concepção bastante 

simples e dependem de uma correta seleção de pontos dominantes, nas vias de acesso às 

áreas sinistradas, nas imediações do perímetro de segurança. Nestes pontos dominantes são 
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instalados postos de controle, definindo um perímetro de segurança ao redor da área 

sinistrada. Esses pontos de controle devem permitir o controle visual sobre toda a área 

periférica. Quando necessário, as ações de isolamento podem ser complementadas por 

pequenas patrulhas que, dependendo das condições do terreno, podem deslocar-se em 

veículos utilitários, motocicletas, bicicletas, cavalos ou a pé. 

 

8.1.2 Triagem Socioeconômica e Cadastramento dos Desalojados 

 

A triagem socioeconômica e o cadastramento das famílias afetadas é uma 

atividade de importância capital, por permitir o dimensionamento do problema. Sempre 

que possível essa atividade deve ser dirigida aos grupos familiares. A experiência tem 

demonstrado que, em circunstâncias de desastres, a cabeça do grupo familiar, que deve ser 

destacada desde o processo de identificação, é a mãe da família. Para fins de triagem, 

devem ser cadastradas as famílias uniloculares, ou seja, as que vivem sob o mesmo teto. 

Concluída a triagem e o cadastramento, todas as pessoas cadastradas 

permanecem referenciadas com seus grupos familiares uniloculares. Em princípio, as mães 

de família representam os grupos familiares uniloculares nas atividades domésticas 

relacionadas com a manutenção, a limpeza dos abrigos e o recebimento dos gêneros, 

enquanto que os pais representam as famílias nos trabalhos de reabilitação dos cenários e 

de reconstrução. 

Na ficha de cadastramento, além da identificação de todas as pessoas 

pertencentes ao grupo familiar unilocular, com idade e grau de parentesco, devem constar: 

• A localização do domicílio afetado e o nível de danos sofridos pelo mesmo; 

• Os demais danos materiais sofridos pela família; 

• Os bens que a família conseguiu salvar; 

• As principais aspirações imediatas do grupo familiar; 

• As aptidões do grupo para atingirem estas aspirações; 
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• As necessidades mínimas de apoio para conseguirem ser bem sucedidos. 

 

 

8.1.3 Instalação de Abrigos Temporários  

 

O método de gerenciamento de abrigos aqui sugerido busca se aproximar do 

utilizado pelo Sistema de Comando de Operações (SCO), uma ferramenta de administração 

que procura melhorar a eficácia e a eficiência da utilização dos recursos aplicados. 

 

 

8.1.4 Suprimento de Água Potável, Provisão de Alimentos, Suprimento de Material 

de Estacionamento, Roupas e Agasalhos  

 

De acordo com o Decreto De Nº 7.257, De 04 de agosto de 2010, da 

Presidência da República, as ações de assistências às vítimas são destinadas a garantir 

condições de incolumidade e cidadania aos atingidos, incluindo o fornecimento de água 

potável, a provisão e meios de preparação de alimentos, o suprimento de material de 

abrigamento, de vestuário, de limpeza e de higiene pessoal, a instalação de lavanderias, 

banheiros, o apoio logístico às equipes empenhadas no desenvolvimento dessas ações, a 

atenção integral à saúde, ao manejo de mortos, entre outras estabelecidas pelo Ministério 

da Integração Nacional.  

 

 

8.1.5 Busca e Salvamento  

 

As Ações de Restabelecimento de Serviços Essenciais são destinadas ao 

restabelecimento das condições de segurança e habitabilidade da área atingida pelo 
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desastre, incluindo a desmontagem de edificações e de obras-de-arte com estruturas 

comprometidas, o suprimento e distribuição de energia elétrica, água potável, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana, drenagem das águas pluviais, transporte coletivo, 

trafegabilidade, comunicações, abastecimento de água potável e desobstrução e remoção 

de escombros, entre outras estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional [Decreto 

de Nº 7.257, De 04 de agosto de 2010].  

  

  

8.1.6 Primeiros Socorros, Atendimento Pré-Hospitalar, Triagem e Evacuação 

Médica.  

 

Primeiros Socorros são os cuidados imediatos e específicos que devem ser 

prestados a pacientes traumatizados e/ou apneicos (que não respiram), vítimas de acidentes 

e de outros eventos adversos, enquanto se aguarda a chegada do médico ou da equipe 

especializada, que se responsabilizará pela evacuação dos mesmos, até o hospital de apoio. 

Estudos epidemiológicos demonstram que, os principais motivos de óbitos e de sequelas 

irreversíveis em vítimas de acidentes traumatizados, relacionam-se com:  

• O nível de gravidade das lesões provocada e com o estado geral dos 

pacientes; 

• A omissão de cuidados imediatos;  

• O padrão do primeiro atendimento.  

Estudos epidemiológicos também demonstraram que, as duas primeiras horas 

após o acidente são de capital importância para a sobrevivência e para a recuperação dos 

pacientes traumatizados. Neste período crucial, muitas vezes a diferença entre a vida e a 

morte é estabelecida pelos primeiros socorros. 
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O atendimento pré-hospitalar - APH é um subsistema do Serviço de Saúde 

organizado, equipado e adestrado, com a finalidade de:  

• Prestar atendimento de emergência nos cenários dos desastres;  

• Transportar as vítimas dos desastres, em condições seguras, em ambulâncias 

terrestres, aéreas e/ou aquáticas, até o hospital de apoio designado para recebê-las e dar 

continuidade ao tratamento;  

• Manter as condições de viabilidade dos pacientes durante a evacuação dos 

mesmos;  

• Imobilizar temporariamente fraturas e luxações diagnosticadas ou 

suspeitadas, mediante procedimentos preestabelecidos;  

• Fixar corretamente os pacientes em macas ou padiolas. 

  

8.1.7 Limitação e Controle de Sinistro e Rescaldo. 

 

As ações de combate direto aos sinistros são desencadeadas com a finalidade 

de limitar, controlar e reduzir as proporções dos: 

• Desastres primários; 

• Possíveis desastres secundários; 

• Focos de recrudescimento dos desastres primários e secundários. 

Para fins de gerenciamento de desastre, tática de combate direto aos sinistros é 

definida como: 

1º A arte e a técnica de dispor no terreno os trens de socorro e as equipes 

especializadas, manobrar com os mesmos e coordenar suas ações, com o objetivo de: 

• Limitar e controlar os sinistros; 

• Reduzir os danos humanos, materiais e ambientais e os prejuízos 

econômicos e sociais causados pelos mesmos; 
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• Proporcionar o máximo de segurança às equipes operacionais. 

2º Conjuntos de ações e de procedimentos técnicos desenvolvidos pelos trens 

de socorro e pelas equipes especializadas, em circunstâncias de desastres, com o objetivo 

de limitar e controlar os sinistros, reduzir os danos e prejuízos e facilitar o 

restabelecimento da situação de normalidade, no mais curto prazo possível. 

Trens de socorro são definidos como um conjunto de viaturas especializadas, 

devidamente equipadas e tripuladas por guarnições capacitadas, que se deslocam para a 

área sinistra com o objetivo de executar atividades de: 

• Combate direto aos sinistros; 

• Busca e salvamento; 

• Resgate de feridos e atendimento pré-hospitalar; 

• Evacuação das populações em risco da área afetada. 

 

8.1.8 Comunicação Social 

 

O pessoal de comunicação social, com o público interno e com as famílias 

afetadas, deve estar familiarizado com os objetivos da promoção social e utilizar todos os 

recursos de comunicação social para facilitar o atingimento desses objetivos. 

As atividades educativas são os principais recursos da área de comunicação 

social junto ao público interno e às famílias afetadas. Essas atividades devem ser 

consideradas como altamente prioritárias, durante todo o período em que as famílias 

afetadas permanecerem nos abrigos temporários ou acampamentos. 

As atividades educativas devem se coerentes e articuladas com as ações de 

resposta aos desastres e devem ter por objetivo a promoção e o crescimento social e o 

desenvolvimento da cidadania. 
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Essas atividades não devem ser improvisadas, mas planejadas com grande 

antecipação, em função do público-alvo e do repertório de conhecimentos que se deseja 

ampliar. 

Normalmente, o público-alvo é constituído por pessoas deficientemente 

alfabetizadas, de vocabulário restrito, mas que não são crianças e muito menos deficientes 

mentais. Por isso, as cartilhas devem ser redigidas em linguagem simples, com frases 

curtas e de uso corrente na comunidade, mas a redação deve ser dirigida para adultos. 

A área de comunicação social da defesa civil deve preparar boletins 

informativos que respondam às necessidades de notícias dos jornalistas. Os dados para os 

boletins informativos podem ser extraídos de: 

• Formulários de Notificação Preliminar de Desastres - NOPRED; 

• Formulários de Avaliação de Danos - AVADAN; 

• Relatórios de atuação da Defesa Civil; 

• Relações de pessoas afetadas pelos desastres, particularizando os danos 

sofridos. 

 

Caberá às equipes técnicas da Prefeitura a mobilização necessária para executar 

as diversas tarefas que consistem a resposta aos desastres. As ações são destinadas a 

reduzir a ocorrência e a intensidade de desastres, por meio da identificação, mapeamento e 

monitoramento de riscos, ameaças e vulnerabilidades locais, incluindo a capacitação da 

sociedade em atividades de defesa civil, entre outras estabelecidas pelo Ministério da 

Integração Nacional. [Decreto de Nº 7.257, De 04 de agosto de 2010].   

  

Nas ações de Assistência às Populações Vitimadas devem notadamente estar 

envolvidas as equipes da Assistência Social, Vigilância Epidemiológica e Habitação.  
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9 DO FLUXOGRAMA 

 

Segundo o fluxo operacional da Defesa Civil de Queluz, o processo de 

comunicação da ocorrência de emergência pelo cidadão deve ser feito por contato 

telefônico por meio do CÓDIGO ESPECIAL 199, regulado pela Diretriz nº CEDEC -

001/DIPLAN /2000. Segundo a diretriz, o código Especial 199 – DEFESA CIVIL- é um 

serviço telefônico especial não tarifado, destinado à comunicação de emergência com a 

Defesa Civil, de âmbito local, tendo como público alvo a população do município.   

  

O telefone 199 deverá prever atendimento em forma de plantão de 24h, 

estando ligado à Central de Atendimento da Guarda Civil Municipal, que, em caso de 

emergência acionará o Sistema de Defesa Civil do município de Queluz.   

  

A Defesa Civil de Queluz também atenderá ocorrências por solicitação da 

equipe de vistoria de campo, da Guarda Civil Municipais, ou por solicitação de apoio 

realizada por outros órgãos públicos, tais como: Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, 

Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar Ambiental, etc. Após o atendimento e registro 

da ocorrência, deverão ser acionados os técnicos de plantão da COMDEC/Queluz, que 

procederão à vistoria ao local e preenchimento de fichas de atendimento.  
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As ocorrências de desastres e as medidas saneadoras adotadas no âmbito do 

COMDEC/Queluz deverão ser informadas à CEDEC/São Paulo, através do Sistema 

Integrado de Defesa Civil, por do CPO – Comunicação Preliminar de Ocorrência e o 

Relatório Comunicação Preliminar de Ocorrência.  

 

Em seguida, constatado o risco será verificado o seu grau e posterior decisão a 

ser tomada, verificando-se a necessidade de remoção. Se houver necessidade de remoção 

serão acionadas as equipes responsáveis pelo cadastramento, retirada das famílias e pelo 

abrigamento.  

 

Finalmente, quando houver minimizado ou cessado os riscos, as equipes de 

recuperação das áreas serão acionadas.  
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10 DA ATIVAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

  

Confirmada a emergência, de imediato cientificará o seu superior hierárquico 

que avaliará o episódio quanto a sua gravidade e consequências, o resultado da avaliação 

que será levado ao conhecimento do Coordenador Municipal da Defesa Civil de 

Queluz, que com anuência do Chefe do Executivo, decidirá pelo o acionamento do 

PLANO DE CONTINGÊNCIA.  

  

Ativado o PLANO DE CONTINGÊNCIA, os órgãos municipais e de apoio 

serão imediatamente acionados através do Plano de Chamada, a fim de se mobilizarem 

para adotar as providências técnicas e administrativas necessárias ao atendimento da 

emergência, podendo os dirigentes desses órgãos, mediante convocação do Coordenador 

da COMDEC/Queluz, se reunirem, em local e horário a serem definidos pelo 

Coordenador, para avaliação da emergência, quanto a sua dimensão e traçar diretrizes para 

a execução do PLANO DE CONTINGÊNCIA.   

 

 

PARA PROPICIAR MELHOR COMPREENSÃO DESTE PLANO, SÃO 

ADOTADAS AS SEGUINTES DEFINIÇÕES. 
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➢ Acidente:  

É uma sequência de eventos fortuitos e não planejados, que geram 

consequências específicas e indesejadas ao homem e ao meio ambiente, causando danos 

corporais, materiais e interrompendo a vida de seres vivos.  

  

 

 

➢ Acidente Natural:  

Fenômeno da natureza, inesperados, de difícil prevenção, que na maioria dos 

casos independe das intervenções do homem, tais como: escorregamento de terra, 

vendaval, inundação.  

  

➢ Acidente Tecnológico:  

As ocorrências geradas por atividade desenvolvida pelo homem, sendo que a 

maioria dos casos é previsível, podendo ser administrados através da ocorrência de 

conceitos básicos de gerenciamento de riscos, atuando tanto na probabilidade de ocorrência 

de um evento indesejável, como em suas consequências; estes acidentes podem ser 

causados por: incêndio, explosão, vazamento de substâncias químicas 

(inflamável/corrosivo/tóxicas), naufrágio.  

  

➢ Desabamento:  

Desmoronamento, caimento, ruir, queda com força.  

 

➢ Emergência:  

Situação crítica; acontecimento perigoso ou fortuito; incidente. Caso de 

urgência.  
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➢ Enchente:  

 As águas de chuva ao alcançarem um leito de drenagem causam, 

temporariamente, o aumento na sua vazão; Esse acréscimo na descarga da água tem o 

nome de Cheia ou Enchente.  

  

➢ Endemia:  

Ocorrência habitual de uma doença ou agente infeccioso em uma área 

geográfica determinada.  

  

➢ Epidemia  

Aumento brusco, significativo e transitório da ocorrência de uma determinada 

doença em uma população.  

 

➢ Escorregamento:  

O mesmo que deslizamento. Termo genérico a uma ampla variedade de 

processos envolvendo movimento coletivo de solo e/ou rocha, regidos pela ação da 

gravidade, ou seja, deslizar com o próprio peso.  

  

➢ Explosão:  

Processo onde ocorre uma rápida e violenta liberação de energia, associada a 

uma expansão de gases; os gases expandem-se a altíssima velocidade provocando o 

deslocamento do ar circunvizinho, acarretando o aumento da pressão acima da pressão 

atmosférica (sobre pressão).  

 

➢ Incêndio:  
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Sinistro por fogo, combustão viva, fogo que escapa ao controle do homem; os 

incêndios são responsáveis por grandes prejuízos, principalmente econômicos, nas 

indústrias e comunidade em geral.  

    

➢ Incidente:  

Qualquer evento ou fato negativo, com potencial para provocar danos, pode 

ser:  

• Involuntário:  

Incidente que pode desmantelar as operações de produção, causando a 

diminuição desta, resulta da imprudência, negligência, imperícia, falta de treinamento, uso 

incorreto de equipamentos, manutenção defeituosa, etc.  

  

• Proposital:  

 Incidente causado deliberadamente por pessoa ou grupos, cujos interesses são 

contrários e hostis aos da direção do estabelecimento (ex.: sabotagem, terrorismo, 

vingança, furto, roubo, etc.).  

  

➢ Inundação:  

Transbordamento de água da calha normal de rios, mares, lagos e açudes, ou 

acumulação de água por drenagem deficiente, em áreas não habitualmente submersas, são 

classificadas como: enchentes ou inundações graduais, enxurradas ou inundações bruscas, 

alagamentos e inundações litorâneas; na maioria das vezes, o incremento dos caudais de 

superfície é provocado por precipitações pluviométricas intensas e concentrado, pela 

intensificação do regime de chuvas sazonais, por saturação do lençol freático ou, por 

degelo.  

  

➢ Naufrágio:  
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Afundamento de uma embarcação.  

  

➢ Soterramento: 

Ocorrência que causa sufocamento das pessoas e danos ao patrimônio público 

e privado por cobertura do solo; Ato ou efeito de cobrir ou ser coberto com terra.  

  

➢ Vendaval:  

Deslocamento violento de uma massa de ar forma-se, normalmente, pelo 

deslocamento de ar da área de alta para baixa pressão, ocorre eventualmente quando da 

passagem de frentes frias, e sua força será tanto maior quanto a diferença de pressão das 

“frentes”, também chamado de vento muito duro, tempestuoso, provocado por tempestade, 

corresponde ao número 10 (dez) da Escala de Beaufort, compreendendo ventos cuja 

velocidade varia entre 88 a 102 km/h ou 48 a 55 nós.  
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11 PLANO DE CHAMADA  

  

Verificada a ocorrência de desastres, caberá ao Coordenador da 

COMDEC/Queluz a mobilização dos órgãos municipais e de os órgãos de apoio de 

Defesa Civil por meio do Plano de Chamada.  

  

O PLANO DE CHAMADA é definido como um conjunto de atividades 

empreendidas por todos os órgãos pertencentes ao PLANO DE CONTINGÊNCIA de 

Defesa Civil orientados pela COMDEC/Queluz, visando facilitar o desencadeamento e a 

execução da mobilização em Situação de Normalidade e de Anormalidade.  

  

Para a devida mobilização nas ações referentes ao presente PLANO DE 

CHAMADA todos os órgãos municipais e de apoio deverão atender ao Plano de Chamada 

da Defesa Civil priorizando providências administrativas e operacionais para suporte do 

disposto neste plano.  

  

Dentre as atividades preconizadas pelo Plano de Chamada da Defesa Civil, 

destacam-se:  
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➢ Situação de Normalidade com reforço as atividades Preventivas:  

  

• Análise, Avaliação e Planejamento.  

  

• Atividades de Informações.  

  

• Pré-Desastre – com atividades de observação, alerta e mobilização.  

  

➢ Situação de Anormalidade com a execução das principais atividades:  

  

• Fase do Socorro: com execução das atividades de comunicação, transporte 

e evacuação.  

  

• Impacto ou Desastre: com a execução das principais atividades 

relacionadas com salvamento, segurança, saúde.  

  

• Desastre: com a intensificação das providencias já adotadas.  

  

• Fase Assistencial: com a execução de atividades relacionadas com triagem 

e atendimento às pessoas afetadas e/ou desabrigadas.  

  

• Reabilitação: com a descontaminação, desobstrução e retorno.  

  

• Recuperativa: com a execução das principais atividades relacionadas aos 

serviços públicos, morais, sociais, econômicos, bem como, elaboração de relatórios de 

Avaliação de Danos.  
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                                   ATRIBUIÇÕES GERAIS 

 

São responsabilidades gerais dos órgãos envolvidos no Plano de Contingência 

de Proteção e Defesa Civil de Queluz:  

1- Manter um plano de chamada atualizado do pessoal para a execução das 

atividades previstas na Matriz de Responsabilidades;  

2- Desenvolver e manter atualizados os procedimentos operacionais 

padronizados necessários para a realização das tarefas atribuídas a cada órgão;  

3- Preparar e implementar convênios e termos de cooperação necessários para 

a participação no plano;  

4- Identificar e suprir as necessidades de comunicação para a realização das 

tarefas atribuídas;  

5- Identificar fontes de equipamentos e recursos adicionais para a realização 

das tarefas atribuídas;  

6- Prover meios para garantir a continuidade das operações, incluindo o 

revezamento dos responsáveis em caso de aumento de demandas e processos continuados;  

7- Identificar e prover medidas de segurança para o pessoal empregado nas 

atividades de resposta. 
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RESUMO 

 

O presente Relatório apresenta os resultados do mapeamento de áreas de alto e 

muito alto risco de deslizamentos e inundações do Município de Queluz, estado de São 

Paulo, em cumprimento ao contrato celebrado entre o IPT e a Casa Militar do Gabinete 

do Governador do estado de São Paulo. O mapeamento utilizou metodologia 

simplificada a partir daquela desenvolvida pelo IPT para o Ministério das Cidades e 

adotada em todo o país. No município de Queluz foram mapeadas 05 áreas de risco, 

sendo uma de Risco Muito Alto (R4) e quatro de Risco Alto (R3) para deslizamentos. 

Não foram mapeadas áreas de inundação, mas este relatório contém item sobre as 

inundações do Rio Paraíba do Sul. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente Relatório apresenta os resultados do mapeamento de áreas de alto e 

muito alto risco de deslizamentos e inundações do município de Queluz (SP) objeto do 

contrato celebrado entre a Casa Militar do Gabinete do Governador do estado de São 

Paulo e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT, por meio do Centro de 

Tecnologias Ambientais e Energéticas (Cetae) e do Laboratório de Riscos Ambientais 

(Lara). No caso do município de Queluz, foram mapeadas apenas áreas de 

deslizamentos e as observações sobre as inundações causadas pelo Rio Paraíba do 

Sul encontram-se no item 6. 

Os trabalhos foram executados por equipe técnica do IPT em conjunto com 

técnicos da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil da Prefeitura Municipal de 

Queluz. 

2 OBJETIVO 

O objetivo do mapeamento de áreas de alto e muito alto risco de deslizamentos 

e inundações é dar conhecimento ao poder público da situação dessas áreas, o que 

permitirá uma série de medidas, ações, planos e projetos para minimizar os problemas 

encontrados. 

3 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Office of the United Nations Disasters Relief Co-Ordinator - UNDRO (1991), 

órgão das Nações Unidas que atua na prevenção de acidentes naturais e tecnológicos, 

bem como presta socorro aos países nos quais são registrados esses tipos de 

acidentes, pauta sua atuação em um modelo de abordagem composto pelas seguintes 

etapas: 

 

a) identificação dos riscos; 

b) análise (ou avaliação) de risco; 

c) medidas de prevenção de acidentes; 

d) planejamento para situações de emergência; e 

e) informações públicas e treinamento. 
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A sequência dessas etapas reflete o fundamento básico de atuação em gestão 

de risco, qual seja a busca de elementos técnico-científicos que fundamentem a 

previsão de acidentes, objetivando subsidiar a necessária prevenção e/ou preparação 

para eventos de acidentes. Destaca-se que, no presente trabalho, devem ser 

realizadas as etapas (a), (b) e (c) restando a etapa (d) “planejamento para situações de 

emergências”; fundamental para a gestão dos riscos, que deve ser estudada e 

desenvolvida pelas próprias equipes municipais, envolvendo todas as secretarias do 

município e as comunidades locais e a etapa (e) que poderá ser realizada também pela 

equipe municipal, principalmente no que tange às informações públicas. 

No que se refere aos riscos de natureza geológica e geotécnica, é comum que 

as atividades que resultam na identificação e análise ou avaliação dos riscos sejam 

realizadas por meio de investigações de campo. Tais investigações requerem que seja 

considerada, tanto a probabilidade (ou possibilidade) de ocorrência do evento adverso, 

quanto as consequências sociais e/ou econômicas associadas aos processos de 

instabilidade (deslizamentos em encostas e solapamento de margens).  

Quanto às consequências, além de avaliar o preparo da população moradora 

para reagir ao sinistro e recuperar a condição anterior ao acidente, os processos do 

meio físico devem ser também avaliados, pois além dos danos ao meio ambiente, os 

prejuízos materiais devem ser associados ao risco analisado. 

Em termos da consideração da probabilidade (ou possibilidade) de ocorrência 

dos processos adversos, atribuem-se níveis de forma qualitativa ou às vezes semi-

quantitativa, necessitando para tanto, que o profissional seja experiente. 

Desse modo, trata-se de avaliar a probabilidade (ou possibilidade) de ocorrer um 

determinado fenômeno físico – que corresponde ao processo adverso – em um local e 

período de tempo definido, com características determinadas, referentes à sua 

tipologia, mecanismo, material envolvido, magnitude, velocidade, tempo de duração, 

trajetória, severidade, poder destrutivo, etc. 

As investigações geológico-geotécnicas de campo correspondem aos 

instrumentos que permitem a observação de aspectos referentes às características 

citadas. Por meio dessas investigações podem ser identificados os condicionantes 

naturais e induzidos dos processos, indícios de desenvolvimento destes e, feições e 

evidências de instabilidade. 
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De um modo geral, no Brasil e em muitos outros países, as análises de riscos 

geológico-geotécnicos são quase que exclusivamente realizadas por meio de 

avaliações qualitativas. Dentre os vários motivos que justificam isso, deve ser creditado 

um peso especial à inexistência de bancos de dados de acidentes geológico-

geotécnicos que permitam tratamentos estatísticos seguros, como é comum nas 

análises de risco tecnológico na área industrial. 

Mesmo reconhecendo-se as eventuais limitações, imprecisões e incertezas 

inerentes à análise qualitativa de riscos, os resultados dessa atividade podem ser 

decisivos para a eficácia de uma política de intervenções voltada à consolidação da 

ocupação. Para tanto, é imprescindível que se adotem métodos, critérios e 

procedimentos adequados, bem como que se elaborarem modelos detalhados de 

comportamento dos processos adversos. Tais condicionantes, aliados à experiência da 

equipe executora nas atividades de identificação e análise de riscos, podem subsidiar a 

elaboração de programas de gerenciamento de riscos, que acabam por reduzir 

substancialmente a ocorrência de acidentes geológico-geotécnicos, bem como 

minimizar a dimensão de suas consequências.  

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O método adotado para o desenvolvimento dos trabalhos consiste no 

levantamento e análise de dados, essencialmente dos arquivos existentes na 

Prefeitura, Defesa Civil Municipal e de dados coletados pelo IPT. Esses foram 

sistematizados de modo a estabelecer critérios e procedimentos para avaliação do 

zoneamento de risco nas áreas, com a finalidade de subsidiar o gerenciamento de 

riscos, a fim de promover maior segurança e/ou eliminar riscos. 

As áreas mais críticas aos processos de deslizamentos e inundação 

correspondem, na maioria dos casos, às de ocupação não consolidada cuja 

infraestrutura às vezes é precária, sem equacionamento de processos do meio físico 

perante as intervenções feitas pela ocupação.  

Foram selecionadas áreas para mapeamento de acordo com a experiência e 

conhecimento por parte dos agentes públicos, considerando as moradias sujeitas aos 

deslizamentos e inundação. Participaram dessa seleção das áreas representantes da 

equipe técnica da Prefeitura de Queluz e do IPT. 
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Nas áreas mapeadas foram analisadas as situações potenciais de 

deslizamentos e solapamento de margens de córregos e inundação, sendo adotados 

os seguintes procedimentos: 

a) Vistorias em cada área, por meio de investigações de superfície, visando 

identificar condicionantes dos processos de instabilização, evidências de 

instabilidade, evidências de alcance do processo e indícios do 

desenvolvimento de processos destrutivos; 

b) Registro em fichas de campo das características de cada setor mapeado e 

dos resultados das investigações; 

c) Delimitação dos setores de risco, representando-os em imagens disponíveis 

no Google Earth. Para registrar indicadores de riscos observados no campo 

e que não estão visíveis nas imagens aéreas, estes foram fotografados 

durante os trabalhos de campo; 

d) Para cada setor, foi avaliado e definido o grau de risco de ocorrência de 

processo de instabilização (deslizamento de encostas, quedas de blocos e 

solapamento de margens de córregos), ou de inundação, válido por um 

período de 1 (um) ano, segundo critérios pela metodologia para 

mapeamento de áreas de risco (Ministério das Cidades, Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas, 2007); 

e) Estimativa das consequências potenciais do processo esperado, por meio da 

avaliação das possíveis formas de desenvolvimento do processo destrutivo 

atuante (por exemplo, volumes mobilizados, trajetórias dos detritos, áreas de 

alcance, nível máximo da inundação etc.), e do número de moradias 

ameaçadas, em cada setor de risco; 

f) Indicação da(s) alternativa(s) de intervenção adequada(s) para cada uma 

das áreas de risco mapeadas;  

4.1  Mapeamento de Risco de Deslizamento 

4.1.1 Conceitos 

O termo genérico deslizamentos ou deslizamentos engloba uma variedade de 

tipos de movimentos de massa de solos, rochas ou detritos, gerados pela ação da 

gravidade, em terrenos inclinados, tendo como fator deflagrador principal a infiltração 
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de água, principalmente das chuvas. 

Podem ser induzidos, gerados pelas atividades do homem que modificam as 

condições naturais do relevo, por meio de cortes para construção de moradias, aterros, 

lançamento concentrado de águas sobre as vertentes, estradas e outras obras. Por 

isso, a ocorrência de deslizamentos resulta da ocupação inadequada, sendo, portanto, 

mais comum em zonas com ocupações precárias de baixa renda. 

Os deslizamentos têm possibilidade de previsão, ou seja, pode-se conhecer 

previamente onde, em que condições vão ocorrer e qual será a sua magnitude, desde 

que se conheçam em detalhe os meios físico e antrópico e os condicionantes do 

processo. Para cada tipo de deslizamento existem medidas não estruturais e 

estruturais específicas. 

4.1.2 Tipos de Deslizamentos  

Existem diversas classificações nacionais e internacionais relacionadas a 

deslizamentos. Aqui será adotada a classificação proposta por Augusto Filho (1992), 

onde os movimentos de massa relacionados a encostas são agrupados em quatro 

grandes classes de processos: Rastejos, Deslizamentos, Quedas e Corridas. 

Rastejo 

Os rastejos são movimentos lentos, que envolvem grandes massas de materiais, 

cujo deslocamento resultante ao longo do tempo é mínimo (mm a cm/ano). 

Este processo atua sobre os horizontes superficiais do solo, bem como, 

horizontes de transição solo/rocha e até mesmo rocha, em profundidades maiores 

(Figura 1). Também é incluído neste grupo o rastejo em solos de alteração (originados 

no próprio local) ou em corpos de tálus (tipo de solo proveniente de outros locais, 

transportado para a situação atual por grandes movimentos gravitacionais de massa, 

apresentando uma disposição caótica de solos e blocos de rocha, geralmente, em 

condições de baixa declividade). 

Este processo não apresenta uma superfície de ruptura definida (plano de 

movimentação), e as evidências da ocorrência de movimento são trincas verificadas no 

terreno natural, que evoluem vagarosamente, bem como as árvores, que apresentam 

inclinações variadas (Figura 2). Sua principal causa antrópica é a execução de cortes 

em sua extremidade média inferior, o que interfere na sua precária instabilidade. 
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Figura 1 – Perfil esquemático do processo de rastejo (Ministério das 
Cidades, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – 
IPT, 2007). 

 

  
Figura 2– Árvores inclinadas e degraus de abatimento indicando 
processos de rastejo (Ministério das Cidades, Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, 2007). 
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Deslizamentos Propriamente Ditos 

Os deslizamentos são processos marcantes na evolução das encostas, 

caracterizando-se por movimentos rápidos (m/h a m/s), com limites laterais e 

profundidade bem definidos (superfície de ruptura). Os volumes instabilizados podem 

ser facilmente identificados, ou pelo menos inferidos. Podem envolver solo, saprolito, 

rocha e depósitos. São subdivididos em função do mecanismo de ruptura, geometria e 

material que mobilizam. 

O principal agente deflagrador destes processos é a água das chuvas. Os 

índices pluviométricos críticos variam de acordo com a região, sendo menores para os 

deslizamentos induzidos e maiores para os generalizados.  

Existem vários tipos de deslizamentos propriamente ditos: planares ou 

translacionais, os circulares ou rotacionais, os em cunha e os induzidos. A geometria 

destes movimentos varia em função da existência ou não de estruturas ou planos de 

fraqueza nos materiais movimentados, que condicionem a formação das superfícies de 

ruptura. 

Os deslizamentos planares ou translacionais em solo são processos muito 

frequentes na dinâmica das encostas serranas brasileiras, ocorrendo predominantemente 

em solos pouco desenvolvidos das vertentes com altas declividades (Figuras 3 e 4). Sua 

geometria caracteriza-se por uma pequena espessura e forma retangular estreita 

(comprimentos bem superiores às larguras). Este tipo de deslizamento também pode 

ocorrer associado a solos saprolíticos, saprolitos e rocha, condicionados por um plano de 

fraqueza desfavorável à estabilidade, relacionado a estruturas geológicas diversas 

(foliação, xistosidade, fraturas, falhas, etc.). 
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Figura 3– Perfil esquemático de deslizamentos planares (Ministério das 
Cidades, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – 
IPT, 2007). 

  
Figura 4– Deslizamentos planares induzidos pela ocupação (Ministério das 
Cidades, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – 
IPT, 2007). 
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Os deslizamentos circulares ou rotacionais possuem superfícies de deslizamento 

curvas, sendo comum a ocorrência de uma série de rupturas combinadas e sucessivas 

(Figuras 5 e 6). Estão associadas a aterros, pacotes de solo ou depósitos mais 

espessos, rochas sedimentares ou cristalinas intensamente fraturadas. Possuem um 

raio de alcance relativamente menor que os deslizamentos translacionais. 

  

Figura 5– Perfil esquemático do deslizamento circular ou rotacional (Min. 
das Cidades, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo 
– IPT, 2007). 

 

Figura 6– Deslizamento circular ou rotacional. 
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Os deslizamentos em cunha estão associados a saprolitos e maciços rochosos, 

onde a existência de dois planos de fraqueza desfavoráveis à estabilidade condicionam o 

deslocamento ao longo do eixo de intersecção destes planos (Figuras 7 e 8). Estes 

processos são mais comuns em taludes de corte, ou encostas que sofreram algum 

processo natural de desconfinamento, como erosão ou deslizamentos. 

  

Figura 7– Perfil esquemático de um deslizamento em cunha ou 
estruturado (Min. das Cidades, Inst. de Pesquisas Tecnológicas do Estado 
de SP – IPT, 2007). 

  
Figura 8– Deslizamento em cunha ou estruturado. (Ministério das Cidades, 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, 2007). 
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Em geral, a evolução da instabilização das encostas acaba por gerar feições 

que permitem analisar a possibilidade de ruptura. As principais feições de instabilidade, 

que indicam a iminência de deslizamentos são representadas por fendas de tração na 

superfície dos terrenos, ou aumento de fendas preexistentes, pelo embarrigamento de 

estruturas de contenção, pela inclinação de estruturas rígidas, como postes, árvores, 

etc., degraus de abatimento e trincas no terreno e nas moradias. 

Quedas 

Os movimentos do tipo queda são extremamente rápidos (da ordem de m/s) e 

envolvem blocos e/ou lascas de rocha em movimento de queda livre, instabilizando um 

volume de rocha relativamente pequeno (Figuras 9 e 10).  

A ocorrência deste processo está condicionada à presença de afloramentos 

rochosos em encostas íngremes, abruptas ou taludes de escavação, tais como, cortes 

em rocha, frentes de lavra, etc., sendo potencializados pelas amplitudes térmicas, 

através da dilatação e contração da rocha. As causas básicas deste processo são as 

descontinuidades do maciço rochoso, que propiciam isolamento de blocos unitários de 

rocha, subpressão através do acúmulo de água, descontinuidades ou penetração de 

raízes. Pode ser acelerado pelas ações antrópicas, como, por exemplo, vibrações 

provenientes de detonações de pedreiras próximas. Frentes rochosas de pedreiras 

abandonadas podem resultar em áreas de instabilidade decorrentes da presença de 

blocos instáveis remanescentes do processo de exploração. 
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Figura 9– Perfil esquemático do processo de queda de blocos (Ministério 
das Cidades, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo 
– IPT, 2007). 

  
Figura 10– Área de risco de processos de queda de blocos rochosos 
(Ministério das Cidades, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de 
São Paulo – IPT, 2007). 
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Além da queda, existem mais dois processos envolvendo afloramentos 

rochosos, o tombamento e o rolamento de blocos. 

O tombamento, também conhecido como basculamento, acontece em 

encostas/taludes íngremes de rocha, com descontinuidades (fraturas, diáclases) 

verticais (Figura 11). Em geral, são movimentos mais lentos que as quedas e ocorrem 

principalmente em taludes de corte, onde a mudança da geometria acaba 

desconfinando estas descontinuidades e propiciando o tombamento das paredes do 

talude. 

  
Figura 11– Situação de risco de tombamento de bloco rochoso (Ministério 
das Cidades, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo 
– IPT, 2007). 

 

O rolamento de blocos, ou rolamento de matacões, é um processo comum em 

áreas de rochas graníticas, onde existe maior predisposição a originar matacões de 

rocha sã, isolados e expostos em superfície (Figura 12). Estes ocorrem naturalmente 

quando processos erosivos removem o apoio de sua base, condicionando um 
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movimento de rolamento de bloco. A escavação e a retirada do apoio, decorrente da 

ocupação desordenada de uma encosta, é a ação antrópica mais comum no seu 

desencadeamento. 

 

 

Figura 12– Situação de risco de rolamento de bloco rochoso (Ministério 
das Cidades, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo 
– IPT, 2007). 

 

Corridas de Massa 

As corridas de massa são movimentos gravitacionais de massa complexos, 

ligados a eventos pluviométricos excepcionais. Ocorrem a partir de deslizamentos nas 

encostas e mobilizam grandes volumes de material, sendo o seu escoamento ao longo 

de um ou mais canais de drenagem, tendo comportamento líquido viscoso e alto poder 

de transporte (Figuras 13 e 14).  

Estes fenômenos são bem mais raros que os deslizamentos, porém podem 

provocar consequências de magnitudes bem superiores, devido ao seu grande poder 

destrutivo e extenso raio de alcance, mesmo em áreas planas. 

As corridas de massa abrangem uma gama variada de denominações na 

literatura nacional e internacional (corrida de lama, mudflow, corrida de detritos, corrida 

de blocos, debris flow, etc.), principalmente em função de suas velocidades e das 

características dos materiais que mobilizam. 
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Figura 13– Perfil esquemático de processos do tipo corrida (Ministério das 
Cidades, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – 
IPT, 2007). 

 

  
Figura 14– Acidente associado ao processo do tipo corrida (Ministério das 
Cidades, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – 
IPT, 2007). 

 
Apresenta-se, no Quadro 1, os tipos de deslizamento/processo segundo a 

classificação de Augusto Filho(1992). 
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PROCESSOS 
CARACTERÍSTICAS DO 
MOVIMENTO/MATERIAL/GEOMETRIA 

RASTEJO (CREEP) 

 vários planos de deslocamento (internos) 

 velocidades muito baixas a baixas (cms/ano) e 
decrescentes c/ a profundidade 

 movimentos constantes, sazonais ou intermitentes 

 solo, depósitos, rocha alterada/fraturada 

 geometria indefinida 

DESLIZAMENTOS 
(SLIDES) 

 poucos planos de deslocamento (externos) 

 velocidades médias (m/h) a altas (m/s) 

 pequenos a grandes volumes de material 

 geometria e materiais variáveis: 

PLANARES: solos poucos espessos, solos e rochas com 
um plano de fraqueza 
CIRCULARES: solos espessos homogêneos e rochas muito 
fraturadas 
EM CUNHA: solos e rochas com dois planos de fraqueza 

QUEDAS (FALLS) 

 sem planos de deslocamento 

 movimento tipo queda livre ou em plano inclinado 

 velocidades muito altas (vários m/s) 

 material rochoso 

 pequenos a médios volumes 

 geometria variável: lascas, placas, blocos, etc. 
ROLAMENTO DE MATACÃO 
TOMBAMENTO 

CORRIDAS (FLOWS) 

 muitas superfícies de deslocamento (internas e externas à 
massa em movimentação) 

 movimento semelhante ao de um líquido viscoso 

 desenvolvimento ao longo das drenagens 

 velocidades médias a altas 

 mobilização de solo, rocha, detritos e água 

 grandes volumes de material 

 extenso raio de alcance, mesmo em áreas planas 

Quadro 1 - Tipos de deslizamento/processo. Fonte: modificado de Augusto Filho (1992). 

 

4.1.3  Condicionantes e Causas dos Deslizamentos 

Os deslizamentos ocorrem sob a influência de condicionantes naturais, 

antrópicos, ou ambos. As causas destes processos devem ser entendidas, a fim de se 

evitar e controlar deslizamentos similares. 

Condicionantes Naturais 

Os condicionantes naturais podem ser separados em dois grupos, o dos 

agentes predisponentes e o dos agentes efetivos. 

Os agentes predisponentes são o conjunto das características intrínsecas do 
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meio físico natural, podendo ser diferenciados em complexo geológico-geomorfológico 

(comportamento das rochas, perfil e espessura do solo em função da maior ou menor 

resistência da rocha ao intemperismo) e complexo hidrológico-climático (relacionado ao 

intemperismo físico-químico e químico). A gravidade e a vegetação natural também 

podem estar inclusas nesta categoria. 

Os agentes efetivos são elementos diretamente responsáveis pelo 

desencadeamento de deslizamentos, sendo estes diferenciados em preparatórios 

(pluviosidade, erosão pela água e vento, congelamento e degelo, variação de 

temperatura e umidade, dissolução química, ação de fontes e mananciais, oscilação do 

nível de lagos e marés e do lençol freático, ação de animais e humana, inclusive 

desflorestamento) e imediatos (chuva intensa, vibrações, fusão do gelo e neves, 

erosão, terremotos, ondas, vento, ação do homem, etc.). 

Outros condicionantes naturais de grande importância são as características 

intrínsecas dos maciços naturais (rochosos e terrosos), a cobertura vegetal, a ação das 

águas pluviais (saturação e/ou elevação do lençol freático, geração de pressões 

neutras e forças de percolação, distribuição da chuva no tempo), além dos processos 

de alteração da rocha e de erosão do material alterado. 

Condicionantes Antrópicos 

Os deslizamentos induzidos, ou causados pela ação antrópica são aqueles 

cuja deflagração é causada pela execução de cortes e aterros inadequados, pela 

concentração de águas pluviais e servidas, pela retirada da vegetação, etc. Muitas 

vezes, estes deslizamentos induzidos mobilizam materiais produzidos pela própria 

ocupação, envolvendo massas de solo de dimensões variadas, lixo e entulho. 

4.1.4  Mapeamento 

Nas áreas selecionadas pelo município foram executados mapeamentos de risco 

por meio de investigações geológico-geotécnicas de superfície, visando identificar os 

condicionantes dos processos de instabilização. Os resultados foram sistematizados em 

fichas de cadastro com a caracterização dos graus de risco, seguindo o modelo 

proposto por Macedo et al. (2004).  
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As fichas de campo apresentam, na forma de um check-list (Figura 15), 

diversos condicionantes geológicos e geotécnicos importantes para a caracterização 

dos processos de instabilização de encostas em áreas urbanas: tipologia (natural ou 

corte e aterro) e geometria da encosta, tipos de materiais mobilizados (solo / rocha / 

lixo / detritos, etc.), tipologia de deslizamentos ocorrentes ou esperados, tipo de talude 

(natural ou corte e aterro) e, condição de escoamento e infiltração de águas superficiais 

e servidas (Quadro 2). 

Nas fichas de avaliação de risco foram considerados também aspectos 

específicos, tais como o padrão construtivo das habitações (madeira, alvenaria, misto) 

e a posição das mesmas em relação ao raio de alcance dos processos ocorrentes ou 

esperados. Observou-se ainda o estágio da ocupação atual, incluindo aspectos gerais 

sobre infraestrutura urbana implantada, tais como: condições das vias (pavimentada, 

terra, escadarias), sistemas de drenagem e esgoto, pontes e outras melhorias urbanas.  

Além da caracterização dos processos de instabilidade, a ficha contempla 

também parâmetros de análise da vulnerabilidade em relação às formas de uso e 

ocupação presentes nas áreas de risco. O Quadro 3 apresenta critérios para a 

caracterização da ocupação das áreas. Desta forma, serão identificados os processos 

de instabilização predominantes, delimitando e caracterizando os setores de risco. 
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Figura 15 – Check-list dos diversos condicionantes geológicos e geotécnicos para a 
caracterização dos processos de instabilização de encostas em áreas urbanas. 
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CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL 

 Unidade de análise: Encosta/Margem de córrego 

 Tipos de construção: Alvenaria/Madeira/Misto 

 Condição das vias 

 Encosta natural 

 Talude de corte/Aterro 

 Presença de maciço rochoso 

 Altura da encosta, ou talude, ou maciço rochoso 

 Inclinação da encosta, ou talude, ou maciço rochoso 

 Distância da moradia com relação ao topo/base da encosta, talude, maciço rochoso 

 Estruturas em solo/rocha desfavoráveis 

 Presença de blocos de rocha/matacões 

 Presença de Depósitos de encosta: aterro/lixo/entulho 

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO 

 Trincas na moradia 

 Trincas no terreno 

 Degraus de abatimento 

 Muros e paredes “embarrigados” 

 Árvores, postes e muros inclinados 

 Solapamento de margem 

 Cicatrizes de deslizamentos 

 Fraturas no maciço rochoso 

ÁGUA 

 Concentração de água de chuva em 
superfície 

 Lançamento de água servida em 
superfície 

 Vazamento de tubulação 

 Fossa 

 Surgências d’água 

 Sistema de drenagem superficial: 
inexistente/precário/satisfatório 

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU 
PROXIMIDADES 

 Presença de árvores  

 Vegetação rasteira (arbustos, capim, etc) 

 Área desmatada 

 Área de cultivo 

MARGENS DE CÓRREGO 

 Tipo de canal (retificado/natural), 
(retilíneo/meandrante), 
(assoreado/lixo/entulho) 

 Altura do talude marginal 

 Distância da moradia com relação ao topo 
do talude marginal 

Quadro 2: Principais dados levantados em campo para caracterizar os setores de risco. 

 

Categoria de Ocupação Características 

Área consolidada Áreas densamente ocupadas, com infraestrutura básica. 

Área parcialmente 
consolidada 

Áreas em processo de ocupação, adjacentes a áreas de 
ocupação consolidada. Densidade da ocupação variando de 
30% a 90%. Razoável infraestrutura básica. 

Área parcelada 
Áreas de expansão, periféricas e distantes de núcleo 
urbanizado. Baixa densidade de ocupação (até 30%). 
Desprovidas de infraestrutura básica 

Área mista 
Nesses casos, caracterizar a área quanto à densidade de 
ocupação e quanto a implantação de infraestrutura básica 

Quadro 3: Critérios para caracterização da ocupação. 
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Os setores de risco foram delimitados em campo sobre as imagens de satélite 

obtidas do Google Earth e classificadas segundo os graus de risco em: risco baixo 

(R1), risco médio (R2), risco alto (R3) e risco muito alto (R4).  

Os critérios de julgamento da probabilidade de ocorrência dos processos de 

instabilização do tipo deslizamentos em encostas ocupadas, bem como os parâmetros 

analisados para o desenvolvimento dos trabalhos, são apresentados no Quadro 4. É 

importante salientar que este trabalho se concentrou no mapeamento de áreas de risco 

alto (R3) e muito alto (R4). 

 

GRAU DE 
PROBABILIDADE 

DESCRIÇÃO 

R1 
Baixo 

Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de 
intervenção no setor são de BAIXA POTENCIALIDADE para o 
desenvolvimento de processos de deslizamentos e solapamentos. 
NÃO HÁ INDÍCIOS de desenvolvimento de processos de 
instabilização de encostas e de margens de drenagens. É a condição 
menos crítica. Mantidas as condições existentes, NÃO SE ESPERA a 
ocorrência de eventos destrutivos no período de 1 ano. 

R2 
Médio 

Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o 
nível de intervenção no setor são de MÉDIA POTENCIALIDADE 
para o desenvolvimento de processos de deslizamentos e 
solapamentos. Observa-se a presença de ALGUMA(S) 
EVIDÊNCIA(S) de instabilidade, porém incipiente(s).Mantidas 
as condições existentes, É REDUZIDA a possibilidade de 
ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas 
intensas e prolongadas, no período de 1 ano. 

R3 
Alto 

Os condicionantes geológico-geotécnicos e o nível de intervenção no 
setor são de ALTA POTENCIALIDADE para o desenvolvimento de 
processos de deslizamentos e solapamentos. Observa-se a presença 
de SIGNIFICATIVA(S) EVIDÊNCIA(S) de instabilidade. Mantidas as 
condições existentes, é PERFEITAMENTE POSSÍVEL a ocorrência 
de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e 
prolongadas, no período de 1 ano. 

R4 
Muito Alto 

Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de 
intervenção no setor são de MUITO ALTA POTENCIALIDADE para o 
desenvolvimento de processos de deslizamentos e solapamentos. As 
evidências de instabilidade SÃO EXPRESSIVAS E ESTÃO 
PRESENTES EM GRANDE NÚMERO E/OU MAGNITUDE. 
É a condição mais crítica. Mantidas as condições existentes, é 
MUITO PROVÁVEL a ocorrência de eventos destrutivos durante 
episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período de 1 ano. 

Quadro 4. Critérios utilizados para determinação dos graus de probabilidade de ocorrência de 
processos de instabilização do tipo deslizamentos em encostas ocupadas e solapamento de 
margens de córregos. (Fonte: Ministério das Cidades; Instituto de Pesquisas Tecnológicas – 
IPT, 2007). 



 

Relatório Técnico No 131.376-205 - 22/97 
 

 
Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O 
original deste Relatório, impresso e devidamente 
assinado, é o único documento referente ao assunto 
aqui abordado que possui validade legal. 

 

4.2  Mapeamento de Risco de Inundação 

4.2.1  Conceitos 

As enchentes e inundações representam um dos principais tipos de desastres 

naturais que afligem constantemente diversas comunidades em diferentes partes do 

planeta, sejam áreas rurais ou metropolitanas. Esses fenômenos de natureza 

hidrometeorológica fazem parte da dinâmica natural e ocorrem frequentemente 

deflagrados por chuvas rápidas e fortes, chuvas intensas de longa duração, degelo nas 

montanhas e outros eventos climáticos tais como furacões e tornados, sendo 

intensificados pelas alterações ambientais e intervenções urbanas produzidas pelo 

Homem, como a impermeabilização do solo, retificação dos cursos d’água e redução 

no escoamento dos canais devido a obras ou por assoreamento.  

Boa parte das cidades brasileiras apresenta problemas de enchentes e 

inundações, sendo as das regiões metropolitanas aquelas que apresentam as 

situações de risco mais graves decorrentes do grande número de núcleos habitacionais 

de baixa renda ocupando terrenos marginais de cursos d’água. 

A seguir serão apresentadas algumas definições visando à uniformização 

conceitual de termos utilizados em relação a fenômenos e processos de natureza 

hidrometeorológica.  
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Enchente ou Cheia 

As águas de chuva, ao alcançar um curso d’água, causam o aumento na vazão 

por certo período de tempo. A elevação temporária do nível d’água em um canal de 

drenagem devido ao aumento da vazão ou descarga é chamada de enchente ou cheia, 

como observado na Figura 16. 

 

 

Figura 16 – Situação de enchente em um canal de drenagem (Ministério 
das Cidades, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo 
– IPT, 2007). 
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Inundação 

Por vezes, no período de enchente, as vazões atingem tal magnitude que 

podem superar a capacidade de descarga da calha do curso d’água e extravasar para 

áreas marginais habitualmente não ocupadas pelas águas. Este extravasamento das 

águas do canal de drenagem para as áreas marginais (planície de inundação, várzea 

ou leito maior do rio), quando a enchente atinge cota acima do nível máximo da calha 

principal do rio caracteriza uma inundação (Figura 17). 

 

 
Figura 17– Inundação de terrenos marginais (Ministério das Cidades, 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, 2007). 

 

Na Figura 18, observam-se, didaticamente, os processos de enchente e inundação. 

 
 

Figura 18– Perfil esquemático do processo de enchente e inundação 
(Ministério das Cidades, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de 
São Paulo – IPT, 2007). 
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Vazão 

 A vazão é definida como a quantidade de água que passa por uma dada seção 

em um canal de drenagem num período de tempo. 

Planície de Inundação 

Define-se como planície de inundação as áreas relativamente planas e baixas 

que de tempos em tempos recebem os excessos de água que extravasam do seu 

canal de drenagem (Figura 19). Tecnicamente, o canal de drenagem que confina um 

curso d´água denomina-se leito menor e a planície de inundação representa o leito 

maior do rio. Emprega-se também o termo várzea para identificar a planície de 

inundação de um canal natural de drenagem.  

  
Figura 19– Planície de inundação (Ministério das Cidades, Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, 2007). 
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Alagamento 

Define-se alagamento como o acúmulo momentâneo das águas em uma dada 

área por deficiência no sistema de drenagem, podendo ter ou não relação com 

processos de natureza fluvial (Figura 20).  

 

Figura 20– Situação de alagamento. 
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Enxurrada 

Define-se enxurrada como o escoamento superficial concentrado, com alta 

energia de transporte, que pode ou não estar associado a áreas de domínio dos 

processos fluviais (Figura 21). É comum a ocorrência de enxurradas ao longo de vias 

implantadas sobre antigos cursos d’água com alto gradiente hidráulico em terrenos 

com alta declividade natural.  

 

 

  
Figura 21– Escoamento concentrado das águas pluviais (Ministério das 
Cidades, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – 
IPT, 2007). 
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Erosão Marginal  

Remoção e transporte de solo dos taludes marginais dos rios provocados pela 

ação erosiva das águas no canal de drenagem (Figura 22). 

 
 

Figura 22– Taludes marginais sujeitos a erosão (Ministério das Cidades, 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, 2007). 
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Solapamento 

Ruptura de taludes marginais do rio por erosão e ação instabilizadora das 

águas durante ou logo após processos de enchentes e inundações (Figura 23).   

  
Figura 23– Situação de risco associada a erosão e solapamento dos 
taludes marginais, com ocupação ribeirinha (Ministério das Cidades, 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, 2007). 

 

4.2.2  Condicionantes e Causas das Enchentes e Inundações 

Pelas definições conceituais apresentadas, a diferença entre enchente e 

inundação resume-se ao confinamento ou não das águas de um curso d’água no seu 

canal de drenagem. Importante entender que o processo hidrológico de enchente ou 

inundação é um fenômeno dinâmico e que ao longo de um curso d’água podem ocorrer 

trechos com cenários de enchentes e trechos com cenários de inundação, com 

características dinâmicas específicas de energia cinética, volumes de água e impacto 

destrutivo que podem ou não causar efeitos adversos às ocupações humanas 

presentes nas áreas de domínio dos processos hidrológicos.  

Nas cidades, a questão da drenagem urbana envolve, além dos processos 

hidrológicos de enchentes e inundações diretamente ligadas aos cursos d’água 
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naturais, processos de alagamentos e enxurradas, decorrentes de deficiências no 

sistema de drenagem urbana e que podem ou não ter relação com os processos de 

natureza fluvial. Em muitas cidades, o descompasso entre o crescimento urbano e a 

drenagem urbana tem originado graves problemas de alagamentos e enxurradas. 

Os trabalhos em áreas de risco de enchentes e inundações devem procurar 

identificar e entender os diversos processos passíveis de ocorrer, tanto aqueles de 

natureza efetivamente hidrológica, quanto os processos consequentes tais como 

erosão marginal e solapamento, capazes de causar danos para a ocupação. 

Os condicionantes naturais climáticos e geomorfológicos de um dado local 

(pluviometria; relevo; tamanho e forma da bacia; gradiente hidráulico do rio) são 

determinantes na frequência de ocorrência, tipologia e dinâmica do escoamento 

superficial de processos de enchentes e inundações. 

Pode-se dizer que, além dos condicionantes naturais, as diversas intervenções 

antrópicas realizadas no meio físico têm sido determinantes na ocorrência de acidentes 

de enchentes e inundações, principalmente nas áreas urbanas. Nas cidades brasileiras 

a expansão urbana se dá com um conjunto de ações que modificam as condições 

originais do ciclo hidrológico de uma dada região: o desmatamento, a exposição dos 

terrenos à erosão e consequente assoreamento dos cursos d’água, a 

impermeabilização dos terrenos, os diversos tipos de intervenção estrutural nos cursos 

d’água e, principalmente, no tocante à questão de risco, a ocupação desordenada dos 

seus terrenos marginais. 
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4.2.3 Mapeamento 

Para os mapeamentos em campo foi utilizada ficha de campo na forma de um 

check-list (Figura 24), com diversos condicionantes geológicos, geotécnicos e 

hidrológicos importantes para a caracterização dos processos de inundação: tipologia 

do canal, largura máxima, altura máxima da margem do canal, distância das moradias, 

assoreamento do canal, solapamentos de margem, intervenções, obstruções, dados 

históricos de evento de inundação (raio de alcance máximo, altura máxima de 

inundação, quantidade de chuva registrada). 

Nas fichas de avaliação de risco foram considerados também aspectos 

específicos, tais como o padrão construtivo das habitações (madeira, alvenaria, misto). 

Observou-se ainda o estágio da ocupação atual, incluindo aspectos gerais sobre 

infraestrutura urbana implantada, tais como: condições das vias (pavimentada, terra, 

escadarias), sistemas de drenagem.  

A ficha contempla também espaço para descrição da área e matriz de definição 

de grau de risco, conforme Quadro 5. 
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Figura 24 – Check-list dos diversos condicionantes hidrológicos para a caracterização dos 
processos de inundação em áreas urbanas. 
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Os critérios observados em campo para a realização do mapeamento de áreas 

de inundação são os seguintes: 

 

a) Análise dos cenários de risco, probabilidades de ocorrência e tempo de 
recorrência 

O primeiro critério de análise refere-se à identificação do cenário hidrológico 

presente em cada área a ser investigada.  

Nesse sentido, e de forma orientativa, podem-se considerar as tipologias de 

processos hidrológicos referentes aos respectivos cenários de risco: 

a) enchente e inundação lenta de planícies fluviais ; 

b) enchente e inundação com alta energia cinética; 

c) enchente e inundação com alta energia de escoamento e capacidade de 

transporte de material sólido. 

 

Cada um dos processos hidrológicos comumente ocorrentes será utilizado 

como critério de análise e de periculosidade na medida em que consistem em 

processos com diferentes capacidades destrutivas e potencial de danos sociais e 

econômicos em função da sua magnitude, energia de escoamento, raio de alcance 

lateral e extensão e impacto destrutivo. 

Cada cenário tem suas particularidades e, portanto, probabilidades diferentes 

de ocorrência, o que pode ser medido a partir do tempo de retorno das chuvas que 

podem causá-los. Para efeito deste trabalho, foi adotado o que se segue: 

 

a) probabilidades muito altas com recorrência a partir de 2 (duas) vezes a 

cada 01 (um) ano; 

b) probabilidades altas com recorrência de 1 (uma) vez a cada 2 (dois) anos; 

c) probabilidades médias com recorrência de 1 (uma) vez a cada 5 (cinco) 

anos; 

d) probabilidades baixas com recorrência de 1 (uma) vez a cada 10 (dez) 

anos. 
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b) Gravidade do processo sobre os elementos sob risco 

O segundo critério para análise de risco refere-se à gravidade do processo 

sobre a ocupação urbana presente em cada área de risco. A avaliação da gravidade 

compreende a análise das possibilidades de perdas causadas pelo processo. Assume-

se que os níveis de perdas devem variar entre aquelas que o município julgar 

absolutamente absorvíveis e que causam muito pequeno impacto social e nas contas 

públicas (incluindo arrecadação fiscal) até aquelas perdas de tal valor que ultrapassam 

a capacidade do próprio município responder a elas, configurando-se num desastre. 

Tem-se assim: 

 

a) gravidade negligenciável (baixa) é aquela absolutamente absorvível pela 

municipalidade e de muito pequeno impacto social; 

b) gravidade média é aquela que pode causar algum impacto social e ser 

ainda gerenciado localmente; 

c) gravidade alta é aquela com altos impactos sociais e que pode 

comprometer os recursos municipais; 

d) gravidade equivalente a desastre (muito alta) onde o município não tem 

condições de responder sem recorrer à ajuda externa. 

 

Definição de Níveis de Risco  

A definição de níveis de risco, considerando os 2 critérios e parâmetros de 

análise de risco, pode ser desenvolvida considerando diferentes arranjos. São definidos 

nessa análise 4 níveis de risco: RISCO MUITO ALTO (MA), RISCO ALTO (A), RISCO 

MÉDIO (M) E RISCO BAIXO (B). 

A matriz de risco obtida a partir do cruzamento entre a Probabilidade de 

Ocorrência (com tempo de recorrência) e a Gravidade do processo sobre os elementos 

sob risco está mostrada no Quadro 5.  
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 GRAVIDADE 

PROBABILIDADE Negligenciável Média Alta Desastre 

Baixa Baixo Baixo Médio Muito Alto 

Média Baixo Médio Alto Muito Alto 

Alta Baixo Médio Alto Muito alto 

Muito Alta Baixo Médio Alto Muito Alto 

Quadro 5 -Matriz de risco segundo arranjo entre Probabilidade de ocorrência do processo e 
sua Gravidade. 

4.3 Tratamento dos dados  

A identificação e a delimitação das áreas de risco, a partir dos trabalhos de campo 

estão representadas cartograficamente nas imagens obtidas no Google Earth. Nessa 

base, foram digitalizados os polígonos referentes às áreas mapeadas e suas respectivas 

classificações quanto ao grau de risco (MC/IPT, 2007). Essas informações de 

delimitação das áreas foram tratadas em software de Sistema de Informações 

Geográficas ArcInfo. 

As imagens obtidas constam do arquivo digital que acompanha este relatório. As 

imagens foram separadas por área e cada conjunto de fotos foi utilizado nas atividades 

de campo. As informações de campo foram registradas em fichas de cadastro que 

compõem o banco de dados digitalizado no software Microsoft Access. 

Salienta-se que a contagem das moradias foi realizada a partir das imagens do 

Google Earth tomando-se como base os telhados das moradias. Assim, o número de 

moradias é aproximado, considerando-se a possibilidade de mais de uma moradia 

estar recoberta por um único telhado. É necessário levantamento detalhado 

(cadastramento) para se ter o número de moradias preciso. 

Este relatório apresenta, portanto, a síntese do mapeamento realizado com as 

áreas de risco identificadas, sua caracterização, a análise geral da situação na região 

mapeada, além de recomendações gerais de caráter estrutural (ex: intervenções e 

obras civis) e não-estrutural (orientações para o gerenciamento de riscos), no sentido 

de prevenir, mitigar e controlar as situações de risco observadas. 
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4.4 Elaboração de sugestões de intervenções estruturais 

O objetivo dessa atividade compreendeu a sugestão das intervenções 

estruturais necessárias para as áreas de risco R4 (Muito Alto) e R3 (Alto). 

As intervenções propostas contemplam basicamente oito tipos: limpeza, proteção 

superficial, drenagem, alterações de geometria, contenções, obras de infraestrutura, 

reparos e relocações de moradia. Como complementação a estas intervenções, de acordo 

com a situação exigida, poderão ser ainda sugeridas intervenções mais abrangentes, tais 

como reurbanizações parciais ou totais das referidas áreas. 

Nesse trabalho foi adotada uma tabela de referência que sistematiza as 

recomendações quanto à caracterização dos diferentes tipos de intervenção propostos, 

visando à padronização das terminologias adotadas (Quadro 6).  

 

TIPO DE INTERVENÇÃO DESCRIÇÃO 

SERVIÇOS DE LIMPEZA E 
RECUPERAÇÃO 

Serviços de limpeza de entulho, lixo, etc., recuperação e/ou limpeza 
de sistemas de drenagem, esgoto e acessos, Também incluem obras 
de limpeza de canais de drenagem. 

Correspondem a serviços manuais e/ou utilizando maquinário de 
pequeno porte. 

OBRAS DE DRENAGEM 
SUPERFICIAL, PROTEÇÃO 
VEGETAL (GRAMÍNEAS) E 
DESMONTE DE BLOCOS E 
MATACÕES 

Implantação de sistema de drenagem superficial (canaletas, rápidos, 
caixas de transição, escadas d'água, etc). implantação de proteção 
superficial vegetal (gramíneas) em taludes com solo exposto. 
Eventual execução de acessos para pedestres (calçadas, escadarias, 
etc) integrados ao sistema de drenagem. Proteção vegetal de 
margens de canais de drenagem. Desmonte de blocos rochoso e 
matacões. Predomínio de serviços manuais e/ou com maquinário de 
pequeno porte. 

OBRAS DE DRENAGEM 
DE SUBSUPERFÍCIE 

Execução de sistema de drenagem de subsuperfície (trincheiras 
drenantes, DHP, poços de rebaixamento, etc). Correspondem a 
serviços parcial ou totalmente mecanizados. 

ESTRUTURAS DE 
CONTENÇÃO 
LOCALIZADAS OU 
LINEARES 

Implantação de estruturas de contenção localizadas, como 
chumbadores, tirantes, microestacas e muros de contenção passivos 
de pequeno porte (hmax=5 m e lmax=10 m). Obras de contenção e 
proteção de margens de canais (gabiões, muros de concreto, etc). 
Correspondem a serviços parcial ou totalmente mecanizados. 

OBRAS DE 
TERRAPLENAGEM DE 
MÉDIO A GRANDE 
PORTES 

Execução de serviços de terraplenagem. Execução combinada de 
obras de drenagem superficial e proteção vegetal (obras 
complementares aos serviços de terraplenagem). Obras de desvio e 
canalização de córregos. Predomínio de serviços mecanizados. 

ESTRUTURAS DE 
CONTENÇÃO DE MÉDIO A 
GRANDE PORTES 

Implantação de estruturas de contenção de médio a grande porte 
(h>5m e l>10m), envolvendo obras de contenção passivas e ativas 
(muros de gravidade, cortinas, etc). Poderão envolver serviços 
complementares de terraplenagem. Predomínio de serviços 
mecanizados. 

Quadro 6. Tipologias de intervenções estruturais voltadas à redução de riscos. 
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5 RESULTADOS DOS TRABALHOS 

A equipe do IPT realizou o trabalho contando com o apoio da equipe da Prefeitura 

Municipal de Queluz, representada pela senhora Adriana Cristina de Araújo e pelo senhor 

Cláudio Julio Garcia Barbosa. 

Salienta-se que, no caso de Queluz, não foram mapeadas áreas de inundação. No 

item 6 deste relatório, é apresentado texto sobre as inundações causadas pelo Rio Paraíba 

do Sul. 

5.1 Dados básicos do município de Queluz 

O município de Queluz situa-se na Região do Vale Histórico do Rio Paraíba do 

Sul, na porção leste do estado de São Paulo. O município dista 220 km da capital, 

tendo como acesso a Rodovia Presidente Dutra (BR 116). 

Seus municípios limítrofes são Resende (RJ), a leste e nordeste, Areias, a 

sudeste, Silveiras, a sul, Lavrinhas, a oeste e Passa Quatro (MG), ao norte. 

Compreende área de aproximadamente 249 km², com população estimada de 

11.325 habitantes pelo censo IBGE de 2010. O município encontra-se a cerca de 498 

m de altitude. 

A hidrografia do município é composta principalmente pelo Rio Paraíba do Sul. 

5.1.1 Contexto Geológico do município de Queluz 

A Figura 25 mostra recorte do Mapa Geológico do município de Queluz, 

segundo Mapa Geológico do estado de São Paulo (Perrota et al.,2005). 

As rochas do município de Queluz pertencem às Províncias Mantiqueira e 

Tocantins, de idade neoproterozóica e, Província Paraná, na área representada por rochas 

alcalinas de idade mesozóica. 

As rochas mais antigas neoproterozóicas fazem parte dos Complexos 

Varginha, Guaxupé e Embu e perfazem a quase totalidade do embasamento cristalino 

da área. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro


 

Relatório Técnico No 131.376-205 - 38/97 
 

 
Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O 
original deste Relatório, impresso e devidamente 
assinado, é o único documento referente ao assunto 
aqui abordado que possui validade legal. 

 

O Complexo Embu, na área, é representado pela Unidade Paragnáissica 

constituída por muscovita-granada-sillimanita-biotita gnaisse migmatítico; biotita 

gnaisse tonalítico a granodiorítico; xisto gnáissico e biotita gnaisse quartzoso. Essas 

rochas estão presentes em toda a região central da área, incluindo o perímetro urbano. 

As rochas relativas ao Magmatismo do Domínio Embu são granitóides foliados 

peraluminosos, tipo S: Quebra Cangalha (qc) e são encontradas a sul do município. 

A norte do município, o Complexo Varginha Guaxupé está representado pela 

Unidade paragnáissica migmatítica superior, constituída por (cordierita)-granada-

(sillimanita)-biotita gnaisse bandado, com leucossoma a biotita e granada, micaxisto 

restrito; nebulito gnáissico granítico e ortognaisses intrusivos, metapsamito com 

metacarbonato e gnaisse calciossilicático subordinados; intercalações de gnaisse 

básico a intermediário e metabásica.   

São encontrados, no extremo norte do limite municipal, rochas mesozóicas do 

complexo plutônico alcalino Passa Quatro (pq), constituído por nefelina sienito e foiaíto.  
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Figura 25 – Mapa geológico ampliado do município de Queluz. Fonte: Mapa Geológico 
do estado de São Paulo (PERROTA et al.,2005). 
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5.1.2 Contexto Geomorfológico do município de Queluz 

Os principais tipos de relevo da área do Município de Queluz constam da Figura 

26 com o Mapa Geomorfológico, a partir de IPT (1981).  

O mapa contém as principais formas de relevo da região, individualizadas em 

unidades homogêneas, definidas principalmente em função da amplitude topográfica, 

declividade das encostas e densidade das linhas de drenagem. 

A caracterização do relevo permite fornecer elementos para planejamento 

regional, avaliação de facilidades / dificuldades de urbanização, reconhecimento 

pedológico, classificação da capacidade de uso da terra e manejo agrícola, bem como 

as suscetibilidades à erosão e aos escorregamentos. 

Caracterização geomorfológica da área  

A área do município encontra-se na região geomorfológica do Planalto Atlântico, 

a qual é caracterizada por terras altas, constituídas predominantemente por rochas 

cristalinas pré-cambrianas e cambro-ordovicianas, cortadas por intrusivas básicas e 

alcalinas. 

Os terrenos do município pertencem ao limite da Zona do Médio Vale do 

Paraíba, subzona de Morros Cristalinos e Zona da Serra da Mantiqueira, subzona 

Oriental.  

São encontrados relevos de agradação continentais, representados por 

Planícies Aluviais constituídas por terrenos baixos e mais ou menos planos, que 

ocorrem junto às margens dos rios e estão sujeitos a inundações periódicas. 

Os sistemas de relevo mais característicos são os de Morro, em que 

predominam declividades médias a altas, acima de 15%, e cujas amplitudes locais 

variam de 100 a 300 m e, o de Escarpas, em que predominam declividades altas, 

acima de 30%, e cujas amplitudes locais são maiores que 100 m. 
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O relevo de Morros é dividido, na área, em Mar de Morros e Morros Paralelos. O 

relevo de Mar de Morros apresenta topos arredondados, vertentes com perfis convexos 

a retilíneos. Drenagem de alta densidade, com padrão dendrítico a retangular, vales 

abertos a fechados, e com planícies aluvionares interiores desenvolvidas. Constitui 

geralmente um conjunto de formas em “meia laranja”. Os Morros Paralelos apresentam 

topos arredondados e vertentes com perfis retilíneos a convexos. O sistema de 

drenagem apresenta alta densidade, com padrão em treliça a localmente subdendrítica, 

vales fechados a abertos e planícies aluvionares interiores restritas. 

O relevo de Escarpas é representado pelas Escarpas Festonadas desfeitas em 

anfiteatros separados por espigões, com topos angulosos e vertentes com perfis 

retilíneos. O sistema de drenagem apresenta alta densidade, com padrão subparalelo a 

dendrítico e vales fechados. 
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Figura 26 – Mapa geomorfológico ampliado de Queluz. Fonte: Mapa Geomorfológico do 
estado de São Paulo (IPT, 1981) 
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5.1.3 Contexto Pedológico do município de Queluz 

A Figura 27 apresenta o Mapa Pedológico do município, elaborado a partir do 

Mapa Pedológico do Estado de São Paulo (OLIVEIRA et al., 1999). 

Na área do município são observados cinco tipos de solo, sendo: 

CH 1 – Cambissolo Húmico 

= CAMBISSOLOS HÁPLICOS A proeminente e moderado ambos Distróficos, textura 

argilosa e média, relevo montanhoso e escarpado. 

CH 2 – Cambissolo Húmico 

Associação complexa de CAMBISSOLOS HÚMICOS textura argilosa e média + 

NEOSSOLOS LITÓLICOS Húmicos, textura média, Distróficos, fase rochosa, relevo 

montanhoso e escarpado + AFLORAMENTO DE ROCHAS. 

CX 19 – Cambissolo Háplico 

Distrófico, textura argilosa e média, relevo montanhoso e escarpado + LATOSSOLOS 

VERMELHO-AMARELOS Distróficos, textura argilosa, relevo montanhoso, ambos A 

moderado + AFLORAMENTO DE ROCHAS. 

LVA 23 – Latossolo Vermelho-Amarelo 

Distróficos, relevo montanhoso e forte ondulado + CAMBISSOLOS HÁPLICOS 

Distróficos, relevo montanhoso ambos A moderado, textura argilosa. 

LVA 26 – Latossolo Vermelho-Amarelo 

Distróficos, textura argilosa, relevo montanhoso e forte ondulado + LATOSSOLOS 

VERMELHO-AMARELOS Distróficos, argissólicos, textura argilosa, relevo forte 

ondulado ambos A moderado. 
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Figura 27 – Mapa pedológico ampliado de Queluz. Fonte: Mapa Pedológico do estado de 
São Paulo (OLIVEIRA et al. 1999). 
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5.2 Áreas de Risco Muito Alto e Alto mapeadas 

O Quadro 7 apresenta as áreas de risco Muito Alto e Alto selecionadas no 

mapeamento, bem como a nomenclatura utilizada neste Relatório e pela Prefeitura do 

município de Queluz para sua respectiva identificação. 

 

ÁREA Nº NOME DA ÁREA PROCESSO NIVEL DE 
RISCO 

QUE-01 Lucrécio Quintanilha Deslizamento R4 - Muito Alto 

QUE-02 Antonio Cirino Filho Deslizamento R3 - Alto 

QUE-03 Recanto dos Pássaros Deslizamento R3 - Alto 

QUE-04 Santo Antonio Deslizamento R3 - Alto 

QUE-05 Fórum Deslizamento R3 - Alto 

Quadro 7 - Lista de áreas de risco muito alto e alto mapeadas no município de Queluz. 

 

O Apêndice 1 contém os Desenhos com o resumo dos resultados das áreas 

mapeadas. 

Após a realização do mapeamento e de posse da setorização, a equipe do IPT 

avaliou em campo as intervenções estruturais necessárias para diminuir os riscos R4 

(Muito Alto) e R3 (Alto) a um nível, ao menos, R2 (Médio). 

Deve-se salientar que a indicação das tipologias de obras tem caráter de 

concepção, não podendo ser encarada como nenhuma forma de projeto de 

engenharia, seja ele básico ou executivo. 

 

5.2.1 Área QUE-01 (Lucrécio Quintanilha) – Deslizamento – (R4 – Risco Muito 

Alto) 

Descrição da Área 

A Área QUE-01 compreende setor de risco, localizado em área urbana, rua 

Lucrécio Bueno Quintanilha, Centro, bairro que possui baixa densidade ocupacional e 

equipamentos públicos instalados, predominando na área construções de alvenaria. As 

vias nas proximidades possuem boas condições de pavimentação e sistemas de 
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drenagem de precários a satisfatórios. Trata-se de porção de encosta com alta 

declividade, ocupada por moradias de alvenaria com padrões construtivos variando de 

popular a bom no topo do talude de corte. Durante o caminhamento pela área não 

foram verificados grandes vazamentos em drenagens nas residências, apenas 

concentrações significativas de água de chuva em superfície. Há grande quantidade de 

evidências de movimentação, destacando-se as trincas e fissuras nas moradias e no 

terreno, degraus de abatimento e recente cicatriz de escorregamento. A rua foi 

executada a partir de cortes na encosta, com alturas que chegam até 15 m e aterros 

lançados sobre os taludes, que possuem alturas da ordem de 2 m. Foi registrado 

deslizamento, em talude de corte e aterro, envolvendo pequenos volumes de solo e 

raio de alcance, mas com destruição parcial de moradia. A área é monitorada durante o 

PPDC, pois, frequentemente, apresenta evolução e/ou surgimento de trincas e degraus 

de abatimento na encosta vegetada e no pavimento da via de acesso. A drenagem no 

local, rio Paraíba do Sul, é natural, retilínea e, no momento da vistoria, encontrava-se 

com nível de água bastante elevado. O canal possui cerca de 80 m de largura 

(máxima) e margens variando de 0,5 a 5 m de altura. Algumas moradias ocupam a 

margem esquerda e possuem pequena distância em relação à margem do rio, 

aumentando a possibilidade de inundações e solapamento de corpos de aterros. 

Segundo informações da COMDEC, as inundações são frequentes na área e no trecho 

vistoriado, favorecendo a erosão dos taludes marginais. 

Descrição do Processo Observado e/ou Potencial 

Espera-se para a área QUE-01 a ocorrência de deslizamentos planares rasos, 

nos taludes de corte e aterro, relacionados à Rua Lucrécio Bueno Quintanilha. Nesse 

caso, o grau de risco da área QUE-01 foi definido como R4 – Risco Muito Alto. Podem 

ocorrer inundações e solapamento de margem com colapso de aterros, mas em grau 

de risco R2 – Risco Médio. 

Sugestão de Intervenções 

Sugerem-se as seguintes ações para redução dos riscos: (a) estudo geológico-

geotécnico de detalhe para dimensionamento de obras; (b) avaliação dos dispositivos 

de drenagem superficial, no sentido de garantir escoamento e controle dessa água de 

superfície ou implantação de sistema, caso necessário; (c) construção de estruturas de 
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contenção localizadas ou lineares, caso os estudos indiquem tal alternativa; (d) 

avaliação das obras de contenção existentes, principalmente alguns muros de pedra; 

(e) monitoramento das trincas e degraus de abatimento, no sentido de antecipar 

problemas de instabilidade; (f) orientação de moradores sobre como proceder em 

casos de alertas nas situações críticas de chuva. 

5.2.2 Área QUE-02 (Antonio Cirino Filho) – Deslizamento - (R3 - Risco Alto) 

Descrição da Área 

A Área QUE-02 compreende setor de risco localizado nas proximidades da Rua 

Antonio Cirino Filho, bairro que possui alta densidade ocupacional e equipamentos 

públicos instalados (pavimentação, luz, água e esgoto). Trata-se de porção de encosta 

com alta declividade, ocupada parcialmente por moradias de alvenaria com padrões 

construtivos variando de popular a bom. As vias nas proximidades são pavimentadas e 

possuem sistemas de drenagem satisfatórios. Os principais acessos às moradias 

(vielas e caminhos) possuem boas condições de circulação (protegidos por guias 

laterais para condução das águas). Durante o caminhamento pela área não foram 

verificados grandes vazamentos em drenagens nas residências, apenas concentrações 

significativas de água de chuva em superfície e ponto de surgência de água no talude 

de corte. Os lotes foram executados a partir de cortes na encosta, com alturas que 

chegam até 15 m e aterros lançados sobre os taludes, que possuem alturas da ordem 

de 2 m. A encosta natural, no geral, possui altura da ordem de 15 m e inclinações da 

ordem de 30o. Foi registrado deslizamento, em talude de aterro, envolvendo pequenos 

volumes de solo e raio de alcance, atingindo parte de moradia localizada na base do 

talude. A área é monitorada durante o PPDC, pois, frequentemente, apresenta 

evolução e/ou surgimento de trincas e degraus de abatimento na encosta vegetada e 

no pavimento da via de acesso.  

Descrição do Processo Observado e/ou Potencial 

Espera-se para a área QUE-02 a ocorrência de deslizamentos planares rasos, 

nos taludes de corte e na encosta natural, gerando volume suficiente para atingir as 

moradias a jusante. Nesse caso, o grau de risco da área QUE-02 foi definido como R3 

– Risco Alto. 
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Sugestão de Intervenções 

Sugerem-se as seguintes ações para redução dos riscos: (a) estudo geológico-

geotécnico de detalhe para dimensionamento de obras; (b) avaliação dos dispositivos 

de drenagem superficial, principalmente das vielas e caminhos presentes à meia 

encosta, no sentido de garantir escoamento e controle dessa água de superfície ou 

implantação de sistema, caso necessário; (c) construção de estruturas de contenção 

localizadas ou lineares, caso os estudos indiquem tal alternativa; (d) avaliação das 

obras de contenção existentes nos fundos das moradias, principalmente alguns muros 

de pedra; (e) monitoramento das trincas e degraus de abatimento, no sentido de 

antecipar problemas de instabilidade; (f) orientação de moradores sobre como proceder 

em casos de alertas nas situações críticas de chuva. 

5.2.3 Área QUE-03 (Recanto dos Pássaros) – Deslizamento - (R3 - Risco Alto) 

Descrição da Área 

A Área QUE-03 compreende setor de risco localizado no bairro Recanto dos 

Pássaros, área que possui alta densidade ocupacional e equipamentos públicos 

instalados (pavimentação, luz, água e esgoto). Trata-se de porção de encosta com alta 

declividade, ocupada por moradias de alvenaria com padrões construtivos variando de 

popular a bom. As vias nas proximidades são pavimentadas e possuem sistemas de 

drenagem satisfatórios. Os lotes foram executados a partir de cortes na encosta, com 

alturas que chegam até 12 m e inclinações da ordem de 400. A encosta natural, no 

geral, possui altura da ordem de 15 m e inclinações da ordem de 40o. Foi registrado 

deslizamento, em taludes de corte, envolvendo pequenos volumes de solo e raio de 

alcance atingindo parte de moradia localizada na base do talude. A área é monitorada 

durante o PPDC, pois, frequentemente, apresenta evolução e/ou surgimento de trincas 

e degraus de abatimento na encosta vegetada e no pavimento da via de acesso.  

Descrição do Processo Observado e/ou Potencial 

Espera-se para a área QUE-03 a ocorrência de deslizamentos planares rasos, 

nos taludes de corte e na encosta natural, gerando volume suficiente para atingir as 

moradias a jusante. Nesse caso, o grau de risco da área QUE-03 foi definido como R3 

– Risco Alto. 
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Sugestão de Intervenções 

Sugerem-se as seguintes ações para redução dos riscos: (a) estudo geológico-

geotécnico de detalhe para dimensionamento de obras; (b) avaliação dos dispositivos 

de drenagem superficial, principalmente à meia encosta, no sentido de garantir 

escoamento e controle dessa água de superfície ou implantação de sistema, caso 

necessário; (c) construção de estruturas de contenção localizadas ou lineares, caso os 

estudos indiquem tal alternativa; (d) avaliação das obras de contenção existentes nos 

fundos das moradias, (e) monitoramento das trincas e degraus de abatimento, no 

sentido de antecipar problemas de instabilidade; (f) orientação técnica dirigida aos 

moradores para evitar intervenções irregulares na encosta natural; (g) orientação de 

moradores sobre como proceder em casos de alertas nas situações críticas de chuva. 

5.2.4 Área QUE-04 (Santo Antonio) – Deslizamento - (R3 - Risco Alto) 

Descrição da Área 

A Área QUE-04 compreende setor de risco localizado no bairro Santo Antonio, 

área que possui baixa densidade ocupacional e equipamentos públicos instalados 

(pavimentação, luz, água e esgoto). Trata-se de porção de encosta com alta 

declividade, ocupada por moradias de alvenaria com padrão construtivo popular. As 

vias nas proximidades são pavimentadas e possuem sistemas de drenagem 

satisfatórios. A rua Eduardo Lins Prado foi executada a partir de cortes na encosta, 

com alturas que chegam até 10 m e inclinações de 400 a subverticais. Foi registrado 

pequeno deslizamento, em taludes de corte, envolvendo pequenos volumes de solo e 

raio de alcance.  

Descrição do Processo Observado e/ou Potencial 

Espera-se para a área QUE-04 a ocorrência de deslizamentos planares rasos, 

nos taludes de corte, podendo atingir as moradias a montante. Nesse caso, o grau de 

risco da área QUE-04 foi definido como R3 – Risco Alto. 

Sugestão de Intervenções 

Sugerem-se as seguintes ações para redução dos riscos: (a) estudo geológico-

geotécnico de detalhe para dimensionamento de obras; (b) avaliação dos dispositivos 

de drenagem superficial, principalmente à meia encosta, no sentido de garantir 
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escoamento e controle dessa água de superfície ou implantação de sistema, caso 

necessário; (c) construção de estruturas de contenção localizadas ou lineares, caso os 

estudos indiquem tal alternativa; (d) avaliação das obras de contenção existentes; (e) 

monitoramento das trincas e degraus de abatimento, no sentido de antecipar 

problemas de instabilidade; (f) orientação técnica dirigida aos moradores para evitar 

intervenções irregulares na encosta natural; (g) orientação de moradores sobre como 

proceder em casos de alertas nas situações críticas de chuva. 

5.2.5 Área QUE-05 (Fórum) – Deslizamento - (R3 - Risco Alto) 

Descrição da Área 

A Área QUE-05 compreende setor de risco localizado atrás do edifício do Fórum 

do município, área que possui baixa densidade ocupacional e equipamentos públicos 

instalados (pavimentação, luz, água e esgoto). Trata-se de porção de encosta com alta 

declividade, com a base do talude ocupada por moradias de alvenaria, com bom 

padrão construtivo. As vias nas proximidades são pavimentadas e possuem sistemas 

de drenagem satisfatórios. Os lotes foram executados a partir de cortes na encosta, 

com alturas que chegam até 10 m e inclinações da ordem de 700. A encosta natural, no 

geral, possui altura da ordem de 45 m e inclinações da ordem de 40o. Foi registrado 

deslizamento, em talude de corte, envolvendo pequenos volumes de solo e raio de 

alcance atingindo parte de moradia localizada na base do talude. 

Descrição do Processo Observado e/ou Potencial 

Espera-se para a área QUE-05 a ocorrência de deslizamentos planares rasos, 

nos taludes de corte e na encosta natural, podendo atingir as moradias a jusante. 

Nesse caso, o grau de risco da área QUE-05 foi definido como R3 – Risco Alto. 

Sugestão de Intervenções 

Sugerem-se as seguintes ações para redução dos riscos: (a) estudo geológico-

geotécnico de detalhe para dimensionamento de obras; (b) avaliação dos dispositivos 

de drenagem superficial, principalmente à meia encosta, no sentido de garantir 

escoamento e controle dessa água de superfície ou implantação de sistema, caso 

necessário; (c) construção de estruturas de contenção localizadas ou lineares, caso os 

estudos indiquem tal alternativa; (d) avaliação das obras de contenção existentes; (e) 
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monitoramento das trincas e degraus de abatimento, no sentido de antecipar 

problemas de instabilidade; (f) orientação técnica dirigida aos moradores para evitar 

intervenções irregulares na encosta natural; (g) orientação de moradores sobre como 

proceder em casos de alertas nas situações críticas de chuva. 

 

O Apêndice 2 contém as fichas completas de todas as áreas mapeadas e 

vistoriadas. 

6 SITUAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO DE INUNDAÇÃO AO LONGO 
DO RIO PARAÍBA DO SUL, NOS TRECHOS QUE ABRANGEM OS 
MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO, LAVRINHAS E QUELUZ 

O rio Paraíba do Sul nasce na Serra da Bocaina, a 1.800 m de altitude, no 

estado de São Paulo, e é formado pela confluência dos rios Paraitinga e Paraibuna, 

próximo à cidade de Paraibuna. Este rio perfaz uma extensão de 1.150 km, com área 

total de sua bacia hidrográfica de 55.500 km², percorrendo parte dos estados de São 

Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde deságua na praia de Atafona, no município 

de São João da Barra. 

Verifica-se que os processos de inundações e enchentes são bastante comuns 

nos municípios do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira (SP), principalmente nas 

áreas urbanas.  

Segundo levantamentos realizados pelo IPT em 2003 e 2004 existiam pelo 

menos 108 áreas de inundação na Bacia do Rio Paraíba do Sul, no estado de São 

Paulo (Gramani et al., 2004). Ainda outro dado obtido nesse levantamento, por meio de 

coleta de dados de notícias de jornais e arquivos das COMDECs, o município de São 

José dos Campos era o mais afetado por inundações em áreas urbanas, com cerca de 

120 ocorrências no período entre 1967 e 2003, seguido por Jacareí, Taubaté e 

Guaratinguetá com, respectivamente, 33, 19 e 14 ocorrências. Os registros também 

demonstraram que o processo se intensificava com o correr dos anos, atingindo áreas 

anteriormente não afetadas. É possível conjecturar que tal situação agravou-se em 

virtude de um aumento do número de áreas de várzeas ocupadas, com rápido e 

desordenado crescimento populacional e, talvez, à intensificação dos fenômenos 

climáticos. Muitas dessas áreas estavam associadas diretamente às cheias do Rio 

Paraíba do Sul. 
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Segundo a Fundação COPPETEC (2007), a previsão do aumento da 

probabilidade de ocorrer eventos chuvosos extremos, pode levar a uma maior 

recorrência de cheias e inundações colocando em risco as moradias situadas ao longo 

do rio Paraíba do Sul. 

Essas enchentes e inundações são fenômenos que ocorrem naturalmente ao longo 

da planície fluvial do rio Paraíba do Sul e podem atingir as diversas comunidades rurais 

e bairros urbanos situados ao longo de suas margens. O processo de inundação pode 

se dar de maneira gradual, evoluindo de acordo com a pluviometria. A deficiência de 

sistemas de drenagem, compatíveis com o crescimento urbano dos municípios, e a 

ausência de planejamento das ocupações ribeirinhas tendem a aumentar a freqüência 

de ocorrência, a magnitude e o raio de alcance das inundações. O comportamento 

desses processos é agravado pelas intervenções antrópicas no ambiente natural. 

Os cenários de risco associados a esse tipo de processo são diversos e variam de 

intensidade de acordo com a ocupação da área, podendo afetar apenas malhas viárias 

ou bairros inteiros, desde que locados em planícies de inundação (Figura 28). Os 

prejuízos normalmente estão associados às perdas materiais, transtornos temporários, 

sendo observados poucos casos de perda de vidas humanas. As Figuras 29 e 30 

mostram a altura de cheia do rio Paraíba do Sul com ocupações localizadas 

pontualmente ao longo de suas margens. 
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Figura 28 - Bairro consolidado no município de Cruzeiro, com moradias de 
bom padrão construtivo. Observar as pequenas distância e diferença de 
cota entre as últimas moradias e o rio Paraíba do Sul.  

 

Figura 29 - Moradia construída às margens do rio Paraíba do Sul. 
Observar a altura da cheia que atinge o topo do talude marginal, coberto 
por vegetação rasteira (município de Cruzeiro). 
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Figura 30 - Vista das margens do rio Paraíba do Sul. Observar moradias 
isoladas situadas ao longo das margens. Presença de cobertura vegetal 
rasteira e arbustiva. (município de Cruzeiro). 

 

 Outro cenário de risco no rio Paraíba do Sul ocorre pelo aumento do volume de 

cheia, normalmente em eventos extremos, associados ao rápido escoamento, 

caracterizando um processo de alta energia, provocando o arraste de materiais e o 

solapamento das margens fluviais. Como os períodos de retorno desses processos 

tendem a ser mais longos, as áreas acabam sendo ocupadas. Historicamente, 

verificam-se antigos núcleos habitacionais estabelecidos nas planícies fluviais que, 

eventualmente, são afetados por esse tipo de processo em trechos do rio ao longo dos 

municípios de Cruzeiro, Queluz e Lavrinhas (Figuras 31, 32, 33 e 34). 
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Figura 31 - Vista aérea da área urbana de Lavrinhas. Observar as 
moradias instaladas na área de abrangência da planície fluvial do rio 
Paraíba do Sul.  

 

Figura 32 - Observar altura do nível d´água do rio Paraíba do Sul 
alcançando os fundos das moradias construídas sobre a planície de 
inundação, no município de Lavrinhas. 
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Figura 33 - Trecho do rio Paraíba no município de Lavrinhas, com 
moradias em área de risco de inundação. 

 

 

Figura 34 - No centro da foto prédio da Prefeitura Municipal de Queluz. 
Observar moradias construídas no limite do topo do talude do canal fluvial. 
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O mesmo tipo de evento pode caracterizar um cenário mais crítico, 

considerando as áreas ocupadas até o limite do topo dos taludes marginais. 

Normalmente, nessa situação, observa-se a presença de população de baixa renda e 

moradias de baixo padrão construtivo. Os efeitos desse processo estão associados à 

possibilidade moderada a alta de perdas materiais e patrimoniais diversas e ocorrência 

de óbitos. Esse cenário pode ser observado nas Figuras 34, 35, 36 e 37. 

 

 

Figura 34 - Observar moradias de baixo padrão construtivo localizadas 
nos taludes marginais do rio Paraíba do Sul, em Cruzeiro. O trecho foi 
atingido por processo de solapamento de margem, caracterizando situação 
de alto risco. 
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Figura 35 - Vista geral das moradias construídas sobre o talude marginal 
ao longo da planície do rio Paraíba do Sul, em trecho do município de 
Queluz. Notar a proximidade do canal do rio. 

 

Figura 36 - Ocupação ribeirinha ao longo do rio Paraíba do Sul, em 
Queluz. Observar o nível d’água do rio, altura e inclinação das encostas, 
caracterizando área de risco à inundação e escorregamentos. 
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Figura 37 - Observar o nível d’água do rio e o lançamento de águas 
servidas diretamente na drenagem, em Queluz. Presença de cicatrizes de 
solapamento de margem. 

 

Várias são as medidas de prevenção, tanto estruturais como não-estruturais, e 

algumas orientações podem ser adotadas para controlar e minimizar o impacto desses 

processos, tais como:  

a) Inclusão das áreas de várzeas no planejamento urbano por meio do Plano 

Diretor; 

b) preservar as faixas marginais para manter a estabilidade do canal e minimizar o 

risco ao processo de solapamento de margem, levando em conta inclusive a 

legislação vigente;  

c) prever a revegetação das encostas, a recomposição da mata ciliar e as 

mudanças adequadas nas práticas de manejo do solo, para diminuição do 

aporte de sedimentos; 

d)  restringir o grau de impermeabilização das áreas contribuintes para diminuir o 

volume de água do escoamento superficial e consequentemente o volume das 

cheias;  
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e) efetuar o congelamento da ocupação das margens dos rios e analisar a retirada 

gradual da população ribeirinha, priorizando-se a remoção das moradias de 

maior risco; 

f) realizar o monitoramento hidrológico em toda a bacia para melhoria dos 

sistemas locais e regionais de alerta de cheias; 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este Relatório apresenta os trabalhos referentes ao mapeamento de áreas de 

alto e muito alto risco de deslizamentos e inundações do município de Queluz, assim 

como indicação de concepção de intervenções para as áreas mais críticas. Os pontos 

mais críticos no município de Queluz correspondem a ocupações localizadas na base 

de taludes de corte, os quais apresentam histórico de instabilizações recentes. Das 

diversas áreas vistoriadas, chamou a atenção a área localizada nas proximidades da 

rua Lucrécio Quintanilha, com o risco associado à ocupação de encostas, além das 

áreas contíguas às margens do rio Paraíba do Sul, com moradias muito próximas às 

margens e que são inundadas em períodos de chuvas fortes. Ressalta-se que, nesse 

ponto, foram registrados deslizamentos em janeiro 2013, com interdições totais e 

parciais de algumas moradias. Trata-se, nesse caso, da área mais crítica do município. 

De forma geral, há outras situações de taludes de corte que possuem 

geometrias críticas e moradias no entorno. No entanto, verificou-se que muitas 

situações mapeadas em trabalhos anteriores foram minimizadas em função da 

execução de muros de contenção e melhorias nos sistemas de drenagem superficial. 

Quanto à questão das inundações, o rio Paraíba do Sul é a principal drenagem 

presente na área. Por se tratar de uma drenagem de grande porte, as ocupações 

ribeirinhas estão sujeitas ao impacto de suas águas em períodos de maior incidência 

de chuvas, principalmente quando de chuvas generalizadas em sua bacia hidrográfica 

e, também, de grande intensidade pluviométrica. Segundo os dados históricos, essas 

inundações podem atingir um grande raio de alcance, sendo que o aumento do nível 

das águas se dá de forma gradual e velocidades de médias a lentas. 
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O mapeamento para a identificação de áreas de alto risco de deslizamento e 

inundação no município de Queluz proporcionou concluir que as características das 

encostas naturais na região indicam alta suscetibilidade natural para ocorrência de 

deslizamentos de solo, os quais são deflagrados por eventos de chuvas intensas. 

Ressalta-se, também, que a implantação das moradias nessas áreas pode atuar como 

um potencializador desses deslizamentos, principalmente pela forma de ocupação. A 

presença de uma rede de drenagem, cortando o município, do porte do rio Paraíba do 

Sul, favorece a rápida concentração das águas, elevação do nível d´água e aumento 

da probabilidade de atingir as moradias localizadas nas proximidades. 

Nesse sentido, recomenda-se que o município desenvolva, além das soluções e 

monitoramento das áreas já instaladas, mecanismos para controle das áreas ainda não 

ocupadas e que apresentam potencial para instabilizações e/ou impacto das águas. 

Por meio da caracterização geológico-geotécnica expedita e do histórico de 

processos nos locais avaliados, conclui-se que alguns problemas podem ser esperados 

em períodos de grande intensidade pluviométrica, tais como os deslizamentos nas 

encostas naturais, nos taludes de corte e rupturas de aterros, principalmente por 

deficiências e/ou ausência do sistema de drenagem, forma de execução, má 

compactação e geometria desfavorável (altura e inclinação do talude); a evolução dos 

processos erosivos devido à concentração irregular das águas e as inundações em 

função da rápida concentração das águas de chuva nos principais córregos da cidade, 

em função do grau de impermeabilização, assoreamento e características geométricas 

dos canais. 

No caso dos deslizamentos, na região e nos locais vistoriados, recomenda-se o 

acompanhamento visual constante do comportamento geral dos taludes e da evolução 

das feições de instabilização, a ser realizado principalmente durante os períodos 

chuvosos obedecendo ao limite pluviométrico estabelecido pelo Plano Preventivo de 

Defesa Civil - PPDC. Esse limite pluviométrico, estabelecido para o município de 

Queluz, é de 100 mm de chuvas acumulados no período de três dias. Quando o valor 

medido ultrapassar este limite e a previsão meteorológica indicar a continuidade das 

chuvas, as equipes de Defesa Civil devem realizar vistorias de campo nos bairros, 

principalmente nas áreas identificadas como mais suscetíveis aos processos, visando 

verificar a ocorrência de deslizamentos e feições de instabilização. Caso seja 
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observado algum sinal de movimentação, os moradores deverão ser avisados sobre o 

problema e aguardar, em local seguro, uma análise técnica sobre a estabilidade. 

O PPDC também prevê a conscientização da população que vive em áreas de 

risco, sobre as condições gerais da área. Os moradores deverão ser orientados a 

informar os técnicos da Prefeitura ou equipes de Defesa Civil quando perceberem 

qualquer evidência de movimentação dos taludes ou aterros (trincas no solo ou nas 

moradias, degraus de abatimento, estruturas rígidas inclinadas, dentre outras).  

Os aspectos discutidos, assim como as medidas propostas para minimização 

dos riscos identificados neste Relatório Técnico têm um caráter preliminar, compatível 

com a qualidade e com a quantidade de dados possíveis de levantamentos em uma 

vistoria expedita. Esse caráter reforça a necessidade de se manter um monitoramento 

constante das áreas estudadas, objetivando adequações e ampliação das medidas 

sugeridas. 

Todas as alternativas técnicas apresentadas e discutidas no âmbito desse 

processo visam de uma forma ou de outra garantir a segurança das pessoas que 

moram no município de Queluz. 

 

São Paulo, 25 de fevereiro de 2013. 
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APÊNDICE 1 

DESENHOS DAS ÁREAS DE RISCO MAPEADAS 
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APÊNDICE 2 

FICHAS DAS ÁREAS DE RISCO MAPEADAS E VISTORIADAS 
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ÁREA QUE-01 

Lucrécio Quintanilha  

Risco Muito Alto (R4) – Deslizamento 
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        FIGURA 1. Vista geral da área mapeada. 
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  FIGURA 2. Ficha de campo da Área QUE-01. 
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FOTO 1. Equipe que executou os trabalhos 
de campo no município de Queluz, 
acompanhada da Sra. Adriana Cristina de 
Araujo e do Sr. Claudio Julio Garcia Barbosa 
(representantes da Defesa Civil de Queluz). 

FOTO 2. Deslizamento em talude de corte 
ocorrido em 15/01/2013. Notar proximidade 
da moradia, em relação à cicatriz da ruptura, 
e espessura do solo de alteração. 

 

 

 

 

FOTO 3. Deslizamento em talude de corte 
(ocorrido em 15/01/2013). A moradia 
localizada no topo do talude foi afetada 
pelas movimentações do terreno. 

FOTO 4. Vista geral do deslizamento em talude 
de corte localizado na rua Lucrécio Bueno 
Quintanilha. Notar dimensões do talude (altura e 
inclinação) e proximidade das moradias. 
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FOTO 5. Vista geral de talude de corte no 
qual ocorreu movimentação de aterro 
lançado no trecho do topo. Notar lona 
plástica e solo de alteração exposto na 
base do talude. 

FOTO 6. Registro de movimentação de talude de 
aterro, em terreno marginal ao rio Paraíba do Sul. 
Notar proximidade da moradia em relação ao topo 
do talude de aterro e lona plástica protegendo a 
zona mais afetada. 

 

 

 

FOTO 7. Vista geral de talude de corte na rua 
Lucrécio Bueno Quintanilha. Notar dimensões 
do talude (altura e inclinação) e padrão 
construtivo das moradias no topo do talude. 

FOTO 8. Detalhe de antigo muro de 
contenção localizado ao lado da área onde 
ocorreu deslizamento de solo.  
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FOTO 9. Vista geral de talude de corte e 
moradias localizadas na região do topo. Notar 
obras de contenção vizinhas ao talude. 

FOTO 10. Detalhe de deslizamento em talude 
de corte. Notar volume de material mobilizado 
e proximidade da moradia em relação à 
ruptura. 

 

 

 

 

FOTO 11. Vista geral do talude de corte e 
detalhe da área na qual ocorreu 
movimentação do talude de aterro. Notar 
dimensões do talude e lançamento de 
água.  

FOTO 12. Durante a vistoria foram observados 
vários sinais de movimentação do terreno, 
principalmente trincas e fissuras nas moradias e 
nos terrenos na porção superior do talude. 
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ÁREA QUE-02 

Antonio Cirino Filho 

Risco Alto (R3) – Deslizamento 
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FIGURA 3. Vista geral da área mapeada. 
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FIGURA 4. Ficha de campo da Área QUE-02. 
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FOTO 13. Vista geral de talude de corte 
localizado em terreno na rua Antonio Cirino 
Filho. Notar dimensões e proximidade da 
moradia localizada no topo do talude. 

FOTO 14. Detalhe de talude de corte e a 
pequena distância da moradia em relação ao 
topo desse talude.  

 

 

 

  

FOTO 15. Detalhe de outro trecho de talude 
de corte, criado para instalação de moradias 
na base da encosta. 

FOTO 16. Vista geral do talude de corte 
mostrando ocupação na base da encosta. 
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ÁREA QUE-03 

Recanto dos Pássaros 

Risco Alto (R3) – Deslizamento 
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FIGURA 5. Vista geral da área mapeada. 
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  FIGURA 6. Ficha de campo da Área QUE-03. 
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Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O 
original deste Relatório, impresso e devidamente 
assinado, é o único documento referente ao assunto 
aqui abordado que possui validade legal. 

 

  

FOTO 17. Vista geral de talude de corte e 
moradias ocupando a base da encosta.  

FOTO 18. Vista de taludes de cortes e 
moradias ocupando a base da encosta. Notar 
padrão construtivo, dimensões dos taludes e 
cicatrizes de deslizamentos.  

 

 

 

 

  

FOTO 19. Vista de taludes de cortes e 
moradias ocupando a base da encosta. Notar 
padrão construtivo, dimensões dos taludes e 
espessuras do manto de alteração. 

FOTO 20. Vista geral de taludes de cortes e 
moradias ocupando a base da encosta e 
proximidade com o rio Paraíba do Sul. Notar 
padrão construtivo e dimensões dos taludes. 
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Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O 
original deste Relatório, impresso e devidamente 
assinado, é o único documento referente ao assunto 
aqui abordado que possui validade legal. 

 

  

FOTO 21. Vista de trecho da rua na qual há 
um renque de moradias, instaladas na base 
de encosta, próximo aos taludes de corte. 

FOTO 22. Vista de talude de corte e 
proximidade da moradia em relação a sua 
base. Notar dimensões do talude, 
principalmente sua altura e inclinação. 

 

 

 

 

  

FOTO 23. Aspecto geral dos taludes de corte 
e moradias instaladas na base após a 
execução de uma série de escavações. 

FOTO 24. Detalhe do talude de corte 
executado na base da encosta natural para a 
instalação de moradias. Notar presença de 
maciço rochoso na base do talude. 
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Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O 
original deste Relatório, impresso e devidamente 
assinado, é o único documento referente ao assunto 
aqui abordado que possui validade legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA QUE-04 

Santo Antonio 

Risco Alto (R3) – Deslizamento 

 

 

 



 

Relatório Técnico No 131.376-205 - 89/97 
 

 

 

 
Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O 
original deste Relatório, impresso e devidamente 
assinado, é o único documento referente ao assunto 
aqui abordado que possui validade legal. 

 

 

        FIGURA 7. Vista geral da área mapeada. 

 

 

 

 



 

Relatório Técnico No 131.376-205 - 90/97 
 

 

 

 
Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O 
original deste Relatório, impresso e devidamente 
assinado, é o único documento referente ao assunto 
aqui abordado que possui validade legal. 

 

 

FIGURA 8. Ficha de campo da Área QUE-04. 
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Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O 
original deste Relatório, impresso e devidamente 
assinado, é o único documento referente ao assunto 
aqui abordado que possui validade legal. 

 

  

FOTO 25. Vista geral de talude de corte, com 
destaque para proximidade de moradia em 
relação ao topo. 

FOTO 26. Vista de talude de corte localizado 
na rua Santo Antonio. Notar dimensões e 
proximidade da moradia. 

 

 

 

 

  

FOTO 27. Detalhe de talude de corte e 
padrão construtivo da moradia.  

FOTO 28. Vista geral dos taludes de corte, 
com destaque para obras de contenção 
localizadas. 

 

 

 

 



 

Relatório Técnico No 131.376-205 - 92/97 
 

 

 

 
Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O 
original deste Relatório, impresso e devidamente 
assinado, é o único documento referente ao assunto 
aqui abordado que possui validade legal. 
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Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O 
original deste Relatório, impresso e devidamente 
assinado, é o único documento referente ao assunto 
aqui abordado que possui validade legal. 

 

 

         FIGURA 9. Vista geral da área mapeada. 
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Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O 
original deste Relatório, impresso e devidamente 
assinado, é o único documento referente ao assunto 
aqui abordado que possui validade legal. 

 

 

FIGURA 10. Ficha de campo da Área QUE-05. 
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Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O 
original deste Relatório, impresso e devidamente 
assinado, é o único documento referente ao assunto 
aqui abordado que possui validade legal. 

 

  

FOTO 29. Aspecto geral dos taludes de corte 
e moradias instaladas na base, após a 
execução de uma série de escavações na 
encosta natural. Notar dimensões dos taludes 
e padrão construtivo das moradias. 

FOTO 30. Detalhe de talude de corte e obra 
de contenção. 

 

 

 

 

  

FOTO 31. Detalhe de talude de corte e 
cicatriz de deslizamento. Notar proximidade 
da moradia e espessura do manto de 
alteração.  

FOTO 32. Detalhe do raio de alcance do 
material mobilizado em talude de corte 
mostrado na FOTO 31. Notar proximidade da 
moradia e dimensão do talude. 
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Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O 
original deste Relatório, impresso e devidamente 
assinado, é o único documento referente ao assunto 
aqui abordado que possui validade legal. 
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Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O 
original deste Relatório, impresso e devidamente 
assinado, é o único documento referente ao assunto 
aqui abordado que possui validade legal. 

 

 

 

 

 

 




