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NOTA TÉCNICA
APARECIMENTO DE CRATERA ÀS MARGENS DA BR-040 NO BAIRRO CONTORNO

O DRM-RJ realizou vistoria técnica emergencial no município de Petrópolis no dia 08 de novembro
em atendimento à solicitação da Defesa Civil Municipal. A inspeção teve como objetivo cooperar nas
atividades emergências após o surgimento no dia 7 último de uma “cratera” com 20 metros de
extensão, no sub-bairro do Contorno, o que causou o desabamento de uma casa nas margens da
BR-040, e resultou na interdição de cerca de 50 moradias, 1 Escola Municipal, assim como a
interdição da via, pela DC Municipal.
As informações levantadas pela Defesa Civil até o momento, e a nós confiadas, apontam para a
existência de um túnel (50m de cava e 12m de altura) executado pela CONCER, e que cruza o
subsolo da área afetada neste evento. Ainda segundo a Defesa Civil de Petrópolis, este túnel
encontra-se abandonado, inundado e intransponível, uma vez que a obra não logrou êxito e se
encontra sem manutenção.
A avaliação geotécnica da área depende de informações do subsolo e da obra, sendo assim é
imprescindível o acesso ao projeto da obra para: nortear o diagnóstico do evento, avaliar o risco
remanescente (avanço do processo já estabelecido) e sobretudo possibilitar a identificação de
outras áreas vulneráveis à eventos semelhantes ao ocorrido ao longo do eixo do túnel.
O risco da “cratera” continuar a expandir e desmoronar outras residências ao redor, e principalmente
ao longo do eixo do túnel, é muito alto. Neste caso o DRM-RJ entende que a Defesa Civil já tomou
as medidas emergenciais cabíveis, interditando as construções e evacuando os moradores. Cabe
agora à Defesa Civil continuar o monitoramento do aparecimento e da evolução de feições de
instabilidade que são trincas de tração no terreno e nas construções, possíveis degraus de
abatimento, inclinação de construções etc, para aumentar a área de interdição se assim for
necessário.
As medidas de remediação para o processo de colapso no túnel são complexas, uma vez que se
encontra em franca expansão e que, portanto, representa risco de vida alto para os trabalhadores.
Será necessário rebaixar o nível d’água dentro do túnel e refazer o revestimento nas paredes
danificadas. Um aprofundamento melhor das obras necessárias será possível apenas com
informações colhidas do projeto, e principalmente com informações das futuras incursões da
CONCER no túnel.
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