
 

 

Ação: Educação Ambiental com foco em fragilidades e potencialidades do uso do solo. 

 

Relatório de Ação 

 

1. Diagnóstico 

O acelerado processo de urbanização do Brasil, causado pelo crescimento natural da 

população e também pelo êxodo rural, ocorreu principalmente a partir de meados do século 

XX. A intensificação do processo de industrialização atuou como um incentivo da migração 

campo-cidade, atraindo populações que em busca de oportunidades encontram um cenário 

urbano despreparado para absorver o acréscimo populacional. As demandas por infra-

estrutura, moradia e transporte, também cresceram consideravelmente, muito mais que a 

capacidade das cidades de absorver. A concentração de pessoas e atividades em muitos dos 

centros urbanos, sem o planejamento necessário, se tornou a grande causa dos problemas de 

ocupação desordenada do ambiente urbano. As cidades multiplicaram-se de forma inédita 

tanto em número quanto em tamanho da população, gerando um grande acréscimo na 

necessidade de áreas ocupadas e complexidade dos impactos sociais e ambientas sobre os 

locais aonde elas vieram a se assentar. 

Os relevos estão sujeitos às dinâmicas naturais de equilíbrio, porém estes fenômenos 

são frequentemente acelerados pela ação humana, que sem critério técnico interferem nas 

declividades naturais gerando instabilidade. As consequências destas interferências variam de 

acordo com os locais onde ocorrem. Nas áreas mais fragilizadas em que predominam as 

moradias mais vulneráveis, como é o caso de favelas e assentamentos precários, ocorrem as 

consequências mais graves, aumentando as estatísticas anuais de mortes por escorregamentos 

de terra. 

Os bairros Jardim São Camilo e Jd Tamoio, em função do perigo de deslizamentos de 

terra, e os bairros Jardim Sorocabana e Jardim Tulipa, por problemas de inundações, são 

considerados áreas de risco em Jundiaí.  

No período de 2016/2017, com relação aos deslizamentos de terra, 50% das 

ocorrências foram na região leste do município (onde estão inseridas as submoradias Jd 

Camilo e Jd Tamoio), 17% na região sul (Jd Santa Gertrudes), 17% na região central, 11% na 



 

 

região norte e 5% na região oeste. Os deslizamentos estão relacionados às características do 

solo e do talude, ausência de estrutura de contenção, ausência ou remoção da vegetação e 

excesso de chuva.   

2. Proposta 

As principais causas dos deslizamentos podem ser atribuídas às elevadas declividades, 

chuvas intensas e/ou prolongadas, padrões de ocupação (habitações que executam cortes e 

aterros instáveis), precariedade de infra-estrutura (água, esgoto, drenagem, coleta de lixo) e 

vulnerabilidade construtiva das edificações. A ocupação antrópica e a utilização inadequada 

do solo urbano tem causado nas últimas décadas uma intensificação dos estudos na busca de 

soluções para um planejamento sustentável do ambiente construído. As cidades são 

importantes objetos a serem estudados por representarem o lugar de vivência da humanidade, 

com suas habitações e atividades. Assim, dentro deste contexto, para controle e 

gerenciamento das situações de perigo, esta ação tem como proposta envolver a comunidade, 

por meio de palestras educativas, principalmente aqueles residentes nas áreas consideradas de 

risco, para prevenção de acidentes por inundações e deslizamentos de terras.  

Como objetivos temos: 

1. Mostrar a necessidade de mudança de hábitos para reduzir os riscos originados 

pelos movimentos de terra e inundações. 

2. Ensinar a comunidade a observar alguns sinais de riscos de deslizamentos. 

 

3. Ferramenta de Comunicação 

 Será apresentada a divulgação feita na mídia municipal. 

 

4. Execução 

 A palestra educativa é ministrada pelo engenheiro Sérgio Barreto Miranda que orienta os 

participantes sobre a importância de bons hábitos como forma de prevenção de acidentes em áreas de 

risco de deslizamentos e inundações.  

 4.1 Responsável 

 Defesa Civil de Jundiaí. 

 



 

 

 4.2 Local/data 

 - Jardim NovoHorizonte – 29 de janeiro de 2017; 

- Jardim Tulipas – 05 de fevereiro de 2017. 

 

5. Resultados 

 1. Os moradores aprendem a fazer observações que podem trazer importantes informações 

sobre a fragilidade do solo, como, por exemplo, identificar rachaduras nas paredes e chão, 

emperramento de portas e janelas, observar o entorno a presença da inclinação de árvores e postes; 

 2. Os moradores são sensibilizados a mudar hábitos como realizar o adequado descarte de 

resíduos; 

 3.  Durante as palestras os moradores tem a oportunidade de informar as dificuldades no 

bairro. A falta de regularidade da coleta de lixo pode favorecer o descarte inadequado de resíduos e 

consequente entupimento de bueiros. Essa falha do poder público e direcionado ao órgão municipal 

responsável (Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Municipais) pela coleta de resíduos.  

 

 


