
 

 

Ação: Relacionada aos processos geodinâmicos perigosos - enchentes 

 

Relatório de Ação – Desassoreamento 

1. Diagnóstico 

Os índices pluviométricos de Jundiaí, na rede nacional, durante a Operação Verão 

2016/17, estão registrados: 

(*) Pluviômetro automático (**) Estação hidrológica - Em milímetros por metro quadrado 

 

O mapa das precipitações médias durante o período da Operação Verão 2016/17 

demonstra que os maiores volumes de chuvas se concentram nas regiões norte, oeste e central 

do município. O valor médio máximo dos quatro meses (dez/16 a mar/17) foi registrado no 

pluviômetro do bairro Jardim Florestal (225,6 mm) e valor médio mínimo no Jardim Tamoio 

(173,1 mm), na região leste. 

Apesar da menor pluviosidade média nas regiões leste e sul, nos bairros destas zonas 

ocorreram 75% dos atendimentos relacionados a alagamentos. Destacam-se os bairros Jardim 

São Camilo e Jardim Santa Gertrudes, nos quais as invasões de água nas moradias ocorreram 

devido à posição no terreno em que foram construídas, ausência de sistemas de condução de 

água e entupimento de galeria devido excesso de lixo/entulho.  

2. Proposta 

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da sua Unidade de Gestão de Infraestrutura e 

Serviços Públicos, realizou, no ano de 2017, obras de intervenção nos trechos de alguns 

Mês 
Fazenda 

Grande (*) 

Jardim 

Florestal (*) 

Ponte São 

João (*) 
Roseira (*) 

Santa 

Gertrudes 

Jardim 

Tamoio (*) 
Média 

Jundiaí 

dez/16 154,4 117,2 140,4 180,4 141,2 127 143,43 

jan/17 401,6 479 413,4 466,6 425,2 313,2 416,5 

fev/17 108,4 137,6 108,6 59,2 103,4 108,8 103,67 

mar/17 210,2 168,6 166,2 116,8 84,6 143,4 148,3 

Precipitação 

Média 

218,65 225,6 207,15 205,75 188,6 173,1 - 



 

 

córregos do município para melhorar a drenagem e aumentar a capacidade de escoamentos da 

água, garantindo a capacidade de vazão para quais as calhas foram projetadas. 

Esta atuação da Prefeitura faz parte de um conjunto de ações que visam reduzir a 

ocorrência de enchentes. 

Assim, a proposta desta ação é a realização de desassoreamento de alguns córregos do 

município.  

 

3. Ferramenta de Comunicação 

 Será apresentada divulgação na mídia municipal.  

 

4. Execução 

 Primeiramente é realizada uma vistoria no local pelos técnicos da Prefeitura e após é 

feita uma programação para limpeza dos córregos.  

 Para o desassoreamento é utilizado uma retroescavadeira que retira os bancos de areia, 

arbustos, árvores caídas e outros resíduos presentes ao longo do córrego.  

 Os bancos de areia são encaminhados ao Centro de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos para reaproveitamento em obras públicas, os arbustos e árvores retirados são 

utilizados como adubo na arborização urbana e os resíduos são direcionados para descarte 

correto.  

 4.1 Locais 

 As ações de desassoreamento foram executadas nos córregos da Rua Padre Roma 

(bairro Jd São Camilo), córrego do Jd Guanabara e da verdura (bairro Colônia). 

 

 4.2 Responsável 

 Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos. 

 

5. Resultados 

 As ações de desassoreamento realizadas nos locais citados no item 4.1 foi classificada 

como preventiva. Em monitoramento realizado pela Defesa Civil, referente a Operação Verão 

2016/2017, não foi detectado problemas de alagamento no bairro Colônia, mostrando a boa 

eficiência da ação. Todavia, apesar do Jd São Camilo ter apresentado a menos pluviosidade 

média nas regiões leste e sul, houve problemas com alagamento demonstrando a necessidade 

de outras ações em conjunto.  



 

 

 


