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Relatório Preliminar da Análise do Risco Remanescente no Município de Pilar - AL 

Atendendo ao Ofício nº 214/2017 – CEDEC/AL, a CPRM efetuou vistorias nas áreas 
solicitadas, com o acompanhamento da Defesa Civil de Alagoas, avaliando o Risco 
Remanescente após as chuvas que atingiram o estado no final de maio, com um acumulado 
superando os 700 mm no mês. O município de Pilar sofreu principalmente com 
escorregamentos de encostas, resultando em perdas materiais, interdição de casas e áreas 
e a desestabilização de trechos onde poderão se mantidas as condições atuais, ocorrer 
novos escorregamentos com consequências graves para o município.  

A maior concentração de problemas ocorreu em uma cabeceira de drenagem natural, em 
forma de anfiteatro, delimitada pelas ruas: Ladeira do Cruzeiro, Rua Edite França de 
Oliveira, Rua Anísio de Souza e Rua Jacuípe. A cabeceira de drenagem funciona como  
concentrador de águas pluviais e sua profundidade ultrapassa os 60 m em relação à cota da 
Rua Anísio de Souza.  

 
Aspectos Fisiográficos / Geomorfológicos de Pilar 
 
O relevo de Pilar faz parte da unidade dos Tabuleiros Costeiros, que acompanha o litoral de 
todo o nordeste, com altitude média de 50 a 100 metros. Compreende platôs de origem 
sedimentar, que apresentam grau de entalhamento variável, ora com vales estreitos e 
encostas abruptas, ora abertos com encostas suaves e fundos com amplas várzeas. De 
modo geral, os solos são profundos e de baixa fertilidade natural. 
O clima é do tipo Tropical Chuvoso com verão seco. O período chuvoso começa no outono, 
iniciando em fevereiro e terminando em outubro. A precipitação média anual é de 
1.634,20 mm. 
A vegetação é predominantemente do tipo Floresta Subperenifólia, com partes de Floresta 
Subcaducifólia e cerrado/ floresta. 
Os solos dessa unidade geoambiental são representados pelos Latossolos e Podzólicos nos 
topos de chapadas e topos residuais; pelos Podzólicos com Fregipan, Podzólicos Plínticos e 
Podzóis nas pequenas depressões nos tabuleiros; pelos Podzólicos Concrecionários em 
áreas dissecadas e encostas e Gleissolos e Solos Aluviais nas áreas de várzeas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              
 
 
Geologia 
 
O município de Pilar encontra-se inserido na Província Borborema, representada pelos 
litótipos do Complexo Nicolau/Campo Grande, Formação Muribeca-Membro Carmópolis, 
Grupo Barreiras e Depósitos Flúvio-lagunares (Fig. 1 - Esboço Geológico). 
O Complexo Nicolau/Campo Grande (Ang), é constituído por granulitos/kizingitos. 
A Formação Muribeca-Membro Carmópolis (K1mc), engloba conglomerados de leque 
fluvial. 
O Grupo Barreiras (ENb), está representado por arenitos e arenitos conglomeráticos com 
intercalações de siltitos e argilitos. 
Os Depósitos Flúvio-lagunares (Qfl), são constituídos por pelitos arenosos e carbonosos. 

 

 

Fig.1 – Esboço Geológico 



                                                                                              
 

A Avaliação Geológica do Risco Remanescente 

No dia 07 de junho de 2017, os Pesquisadores Breno Augusto Beltrão e Gilmar Pauli Dias 
estiveram no município de Pilar, acompanhados do Sarg. QOBM Vinícius, da Defesa Civil 
Estadual, onde foram encaminhados a seis locais distintos, dos quais fazem aqui um relato 
sucinto: 

Área 01 – Pista de Acesso à Sede Municipal de Pilar  

Localização: UTM 25L 8937910 / 176843 a 8937818 / 176820 

Durante o último episódio de chuvas intensas, os taludes de corte existentes à margem 
direita da estrada, produziram uma sucessão de escorregamentos planares rasos em toda a 
sua extensão deslocando, não apenas sedimentos do Grupo Barreiras, mas um volume 
considerável de árvores e vegetação associados, provocando a interdição da estrada por 
cerca de 400 m. Os taludes têm alturas que variam de 4 a 20m e, praticamente, não tem 
ocupação humana no topo ou base. Registramos apenas a existência de um muro divisório, 
de fundo de terreno, próximo à crista nova, formada por recuo, pelo movimento de massa, 
no início da área afetada. Do ponto de vista da análise do risco remanescente, ele se 
resume ao possível atingimento de veículos e pessoas que por ali circulam intensamente, 
por ser uma entrada principal da sede municipal, e a instabilidade desses taludes exige 
providências imediatas, por estarmos no meio da quadra chuvosa e poder ocorrer, a 
qualquer momento, outra precipitação intensa, que teria consequências imprevisíveis. 

No início do trecho afetado, durante a avaliação dos taludes, nos afastamos para o lado 
oposto da estrada para melhor visualizar a situação e fazer a documentação fotográfica do 
local, nos deparando com outra situação adversa e muito grave: A margem esquerda da 
estrada, que foi construída sobre a crista de uma encosta natural de declividade > 60° e 
altura superior a 50m, apresenta várias trincas graves, com extensão de aproximadamente 
100m, rejeito horizontal de até 0,20m e vertical de 0,25m, evidenciando uma grande 
ruptura, que está espelhada no asfalto, que já apresenta quebra, rejeito lateral, vertical  e 
basculamento, evidenciando movimentação iminente de uma considerável porção da 
margem e faixa de rodagem dos veículos (cerca de 1/3 da faixa), representando Muito Alto 
Risco de que, as vibrações e peso produzidos pelos muitos veículos coletivos e de carga que 
por ali circulam, possam deflagrar um grande escorregamento planar, com possíveis 
vítimas e perda da acessibilidade, independente de estar chovendo ou não, pois já 
aconteceu a ruptura e todo o acostamento está altamente instável. 

Procuramos a Defesa Civil local, o Prefeito e retornamos ao local com um representante da 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos, ocasião em que mostramos em detalhe toda a 
situação de risco do local, solicitando a interdição imediata da faixa de pista no trecho 
afetado. Devido às dimensões e extensão da encosta em risco, a recuperação do trecho  



                                                                                              
 

pode representar uma obra de engenharia de altíssimo custo, razão pela qual sugerimos 
que a obra parta do retaludamento da margem oposta da estrada, onde ocorreram 
escorregamentos e já se teria mesmo que entrar com uma intervenção, recuando o 
equivalente à largura de uma faixa e desviando a estrada para o terreno sólido e 
compactado resultante da obra, executando apenas obras de drenagem na faixa afetada 
pelas trincas, reduzindo de imediato o risco. Outra sugestão é a imediata construção de 
uma barreira longitudinal em asfalto, para desvio das águas pluviais, que hoje se infiltram 
diretamente nas trincas, até às proximidades da curva existente a jusante, onde ocorre a 
inversão do fluxo de água para a margem oposta. Ressaltamos que essas obras devem ter o 
acompanhamento de Engenheiros Geotécnicos, especialistas em recuperação de estradas.  

No dia 07/06, o representante da Secretaria de Infraestrutura Urbana enviado pelo 
prefeito e que nos acompanhou até o local da trinca, se prontificou a sinalizar e interditar 
imediatamente a área da estrada, que indicamos detalhadamente, com a finalidade 
principal de evitar a ocorrência de um desastre de proporções imprevisíveis no local que, 
na classificação de Risco Geológico é uma situação de Muito Alto Risco (R4), uma situação 
em que, mantidas as condições atuais, é muito provável a ocorrência de um desastre 
induzido pelo peso dos veículos de carga e de transporte coletivo que transitam em grande 
número no local, sendo que a sua ocorrência pode depender, ou não, da ocorrência de 
chuvas fortes. 

Hoje, 08/06, fomos a Atalaia e Capela, retornando ao local para verificar se fora 
devidamente isolado. Infelizmente, nada foi feito até o horário em que passamos (11:00). 
Não conseguimos contato hoje com o Mj. Moisés (Coordenador Estadual de Defesa Civil), 
mas amanhã faremos a solicitação de que a CEDEC intervenha no isolamento da área, de 
forma a preservar a vida dos que ali trafegam.  

Documentação Fotográfica: 

  



                                                                                              

  

  

  

  
 

 

 

 



                                                                                              
 

  

 

 

 



                                                                                              

 
 
 

  
 

  



                                                                                              
 

  

 

 
  

Situação Pretérita da Área 

Através de imagens do Google Earth, datadas de antes da ocorrência das chuvas de 
maio/2017, pudemos observar a situação pretérita da encosta (corte de estrada) e margem 
esquerda da rodovia de acesso ao município. Ainda não havia indícios das trincas na 
margem e leito da rodovia. 

 
Trecho da rodovia e acostamento ainda sem sinais de rupturas 

 



                                                                                              
 

 

 
Situação pretérita da estrada e acostamento, ainda sem trincas ou degraus de abatimento 

 

 
Situação pretérita do corte de estrada, que sofreu uma sequência de escorregamentos planares  

 



                                                                                              

 
O polígono laranja delimita a área atingida pela sequência de escorregamentos. A linha vermelha 

(à direita) delimita a extensão da trinca. Observe-se o relevo a jusante da linha. 
 

 

 
Vista aérea da localização da trinca, que tem mais de cem metros de extensão e várias derivações 

 



                                                                                              

 
Observe-se o perfil transversal do relevo da área. O desnível excede os 60 m de cota, evidenciando 

o risco de um grande escorregamento nesse local, com graves consequências para o município, 
como a perda imediata de acesso, além do risco de perdas materiais e humanas que estiverem 

transitando no local, no momento da ocorrência. 
 

 

Área 2 - Av. Nilo Ramos – Alto da Rosa  

Localização: UTM 25L 8936342 / 175094 

Local de ocorrência de ruptura de aterro lançado sobre encosta natural de declividade 
suave (<10°).  A área foi aterrada para formar terrenos planos para construção de 
moradias, sem critérios de engenharia, nem no aterro, nem na construção das casas.  

A ruptura aconteceu nas chuvas do final de maio, atingindo nove moradias, que sofreram 
desde graves rachaduras de paredes e piso, até desmoronamento parcial. Verificamos em 
alguns pontos do terreno, rupturas com rejeito e formação de degraus de abatimento, com 
até 70 cm de altura.  

A Defesa Civil / Prefeitura retirou os moradores, interditou a área e demoliu as nove casas 
evitando, assim, a reocupação após passadas as chuvas, uma vez que se tratava de fato 
recorrente.  A correta intervenção da Prefeitura e Defesa Civil, evitou a ocorrência de 
vítimas no local. 

A ruptura, em forma de arco, tem extensão em torno dos cem metros, e atingiu metade do 
calçamento da avenida, construído em paralelepípedos, provocando a formação de rejeito 
lateral e vertical, dificultando o acesso à via pública. 



                                                                                              
Problemas associados à drenagem, como a ruptura da guia da sarjeta (meio-fio), 
provocaram forte infiltração de águas pluviais no aterro, desencadeando a ruptura e 
movimentação do mesmo, com sérias consequências para a estrutura das moradias que, 
sendo estruturas rígidas, não suportaram a plasticidade e movimentação do solo. A 
existência de fossas na área aterrada, também contribuiu para a manutenção da saturação 
no local. 

Quanto ao Risco Remanescente, a Defesa Civil o reduziu ao mínimo no trecho atingido, com 
a demolição das moradias, mas não se descarta a possibilidade de novas ocorrências na 
extensão desse aterro a montante, onde existe um grupo de moradias, que estão 
localizadas fora da área semicircular da ruptura, mas ainda podem vir a sofrer danos, 
devido à desestabilização do terreno adjacente, por terem sido construídas em condições 
semelhantes de terreno. 

A área poderá vir a ser reocupada no futuro, caso ocorra uma intervenção de engenharia 
geotécnica no terreno, tornando-o apto a receber edificações novamente, uma vez que se 
trata de área de baixa declividade, o que viabiliza a um custo razoável, o tratamento do 
local, com a estabilização e construção de sistema adequado de drenagem. 

 

Documentação Fotográfica 

  
  

  
  



                                                                                              

  
  

  
 

  
  

  
  



                                                                                              

  
  

  
 

  
  

  
  



                                                                                              

  
  

 
 

 

Situação Pretérita: 

 
O polígono laranja na foto delimita a área atingida. Observe-se a declividade suave do terreno, compatível 

com a ocupação imobiliária. Entretanto, a construção de moradias sobre aterro lançado e não devidamente 
compactado foi o vilão desse episódio. 

 
 
 
 
 
 



                                                                                              
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                              
 
 

 
Antes da ocorrência do problema, já se podiam observar rachaduras nas paredes das moradias, como se 

pode ver na parede da casa à esquerda na foto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              
 

Área 3 - Rua Barão de Atalaia – Caso Pontual 

Localização: UTM 25L 8937063 / 175080 

Situação pontual de corte subvertical em talude de corte preexistente, para ampliação de 
quintal de uma moradia de baixa qualidade construtiva, provocando desestabilização e 
pequeno escorregamento planar, colocando em situação de Muito Alto Risco (R4) a 
moradia situada a montante, sobre a crista do talude, com risco iminente de ruptura do 
talude e tombamento da estrutura sobre a moradia inferior.  

Nos flancos laterais do corte existem pacotes do solo residual de rocha, que sofreu ruptura 
e encontra-se em equilíbrio instável, podendo tombar a qualquer momento sobre o imóvel 
de baixo, com risco associado de tombamento também do pequeno imóvel situado 
isoladamente a montante. 

Recomendações / Indicações: 

 
1. Foi recomendado ao proprietário do imóvel superior, que já se encontra 

desocupado, a completa demolição do mesmo, deixando apenas o piso da moradia, 
para ajudar a impermeabilizar e estabilizar a área de crista, onde hoje existe a 
construção. Esta medida deve aliviar o peso sobre a crista e reduzir o risco de 
tombamento do imóvel, que hoje pode ser considerado Muito Alto. 

2. Retirada da porção de solo em ameaça de tombamento. A remoção do bloco, deve 
ser feita pela Prefeitura, com acompanhamento da Defesa Civil, utilizando 
equipamentos de segurança e orientada por um Engenheiro, para prevenir os riscos 
associados e garantir a segurança dos executores. 

3. Colocação de lona plástica no talude de corte, impermeabilizando 
emergencialmente toda a sua superfície, até o final da quadra chuvosa na região. 
Essa medida é apenas paliativa, mas tem grande efeito na prevenção de 
escorregamentos, se feita no devido tempo, evitando que o talude atinja um nível 
de saturação alto (já provável, em função do acumulado de chuvas no mês de 
maio), que pode ser seguido de rupturas e escorregamentos. 

4. Após a retirada do imóvel superior, é muito importante construir uma calha de 
drenagem cimentada, 2 m acima da linha de crista, para direcionar as águas 
pluviais em segurança até a linha de base (rua abaixo), onde elas não pudessem 
mais causar danos.  

 

 

 

 

 

 



                                                                                              
Documentação Fotográfica 

 

  
  

  
  

  
 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                              

 
O polígono laranja delimita a encosta onde se localiza o caso pontual de Risco Muito Alto (R4). O trecho 

englobado pelo polígono pode ser considerado de Alto Risco (R3) com um ponto de Muito Alto Risco (R4) 
 

Área 4 - Rua Edite França de Oliveira  

Localização: UTM 25L 8937575 / 174978 

Ruptura e escorregamento de aterro não compactado, lançado sobre a crista de um dos 
flancos de uma encosta natural em forma de anfiteatro de grandes dimensões e 
declividade alta (>40°), para promover ganho de área, onde foram erguidas várias moradias 
de baixa qualidade construtiva e sem critérios de engenharia.  

O escorregamento provocou a destruição da parte posterior de cinco moradias e 
rachaduras em outras cinco, resultando na interdição e remoção das dez famílias no local 
afetado. 

A situação no local é de Risco Remanescente Muito Alto (R4), se mantidas as condições 
atuais. Há iminência de ocorrência de novas movimentações de solo, em caso de novas 
precipitações intensas, uma vez que a encosta foi desestabilizada e encontra-se com a face 
da cicatriz produzida pelo escorregamento, que mede cerca de 80 a 100m de extensão, 
exposta e muito permeável, recebendo a descarga de escoamento de águas pluviais de 
telhados das moradias, infiltrações produzidas pelas fossas de cada uma delas e o 
lançamento de águas servidas. 

Em função das características da encosta, o custo de recuperação da área afetada pode ser 
muito alto, não apresentando uma relação custo-benefício favorável, podendo ser mais 
viável e indicada remoção definitiva das moradias e a urbanização do local, transformando-
o em ponto de convivência pública, como um mirante, por exemplo, além da reconstituição 
da drenagem de crista, para evitar a recorrência do problema.  

Recomenda-se também uma avaliação de Engenheiro Civil/Geotécnico, para determinar a 
estabilidade das construções e a necessidade de alívio total ou parcial de peso dos imóveis 
sobre a crista.  

Quanto às moradias evacuadas, esta condição de não reocupação, deve ser mantida 
enquanto permanecerem as condições atuais de risco. 



                                                                                              
Documentação Fotográfica 

 

  
Encosta da Rua Edite França de Oliveira, à distância e no detalhe 

  
O escorregamento, com mais de cem metros de alcance, destruiu a parte posterior de cinco casas e 

abriu uma cicatriz no terreno, onde podem ser observados restos do aterro lançado e não 
compactado próximo à crista  da encosta. 

  
Além do aterro não compactado, observa-se sobre a 
crista a presença de bananeiras, contribuindo com a 

retenção de umidade no terreno.  

No quintal de uma das casas, uma fossa aberta 
recebe água das chuvas, dos telhados e servidas, 

mantendo a infiltração e saturação permanentes na 
encosta, mesmo fora do período chuvoso.  

 



                                                                                              

  
Trincas no piso e rachaduras nas paredes evidenciam a continuidade na movimentação da encosta. O aterro 
sobre o qual estas moradias foram erguidas, escorregou parcialmente, restando uma situação de Muito Alto 

Risco Remanescente.   

  
Parte frontal das moradias atingidas pelo escorregamento: situação de aparente tranquilidade 

 

 
O polígono vermelho indica a área afetada pelo escorregamento e seu entorno, uma enorme encosta, em 
forma de anfiteatro, constituindo uma cabeceira de drenagem natural. A área de crista (borda), não devia 

ser ocupada. 
 



                                                                                              
 

 
Outros ângulos da mesma imagem acima 

 
O escorregamento coincide com o eixo da cabeceira de drenagem, caminho natural das águas 

 
Estas fotos retratam a situação pretérita, ou seja, antes da ocorrência dos escorregamentos 

 



                                                                                              
 

 

 

 
Perfis transversais com diferença de cota > 60m 

 
 



                                                                                              
 

 

Área 5 - Ladeira do Cruzeiro – Rua Siridião do Val 

Localização: UTM 25L 8937362 / 174922 

  
Estrada de acesso ao bairro Cruzeiro, situada no flanco direito da grande encosta natural em forma de 

anfiteatro, onde as sarjetas apresentam danos e permitem o livre despejo das águas pluviais na crista da 
encosta, com o aparecimento de trincas foto) e formação de caneluras e ravinamento, além de 

escorregamentos planares rasos. 

  
  

  
Situação pretérita: imagens do Google Earth onde se vê a situação original do local  

 

 



                                                                                              
 

 
Imagem do Google Earth onde se vê a área afetada na crista do flanco lateral direito da cabeceira de 

drenagem, que apresenta diversos focos de problemas. Em laranja, polígono da área do escorregamento 

 
 

Local da ocorrência de escorregamento planar raso no flanco da cabeceira de drenagem, 
ocasionado pela ruptura da linha de sarjeta, permitindo o desvio do fluxo das águas 
pluviais diretamente para a encosta natural, produzindo a formação de processo erosivo e 
a formação de trincas na região da crista, agravados pelo intenso tráfego de veículos no 
local. Do ponto de vista do Grau de Risco, o local, por não ser habitado em sua área de 
alcance, não pode receber classificação. Entretanto, por se tratar de uma via de acesso 
importante para o bairro, existe o risco da perda de acesso e de atingimento de 
transeuntes, em caso de sua passagem (veículos principalmente), no momento da 
ocorrência de uma ruptura seguida de escorregamento.  

 



                                                                                              
Área 6 – Rua Anisio de Souza (Antiga Rua do Capim) – Bairro Chã Pilar 

Localização: UTM 25L 8937575 / 175148 

A Rua Anísio de Souza está situada no topo da grande encosta em forma de anfiteatro e, no 
alinhamento do eixo da cabeceira de drenagem existe, próximo à crista, uma manilha que 
despeja livremente na encosta natural, esgotos e águas pluviais, gerando um processo 
erosivo intenso (voçorocamento), que avança em direção às casas podendo produzir, em 
médio prazo, grandes e irreversíveis prejuízos aos imóveis do entorno. 

A voçoroca já tem dimensões consideráveis e, além da questão do Risco Geológico, existe a 
geração de um problema ambiental pois, segundo os moradores do local, no centro dessa 
cabeceira de drenagem, existem nascentes que abastecem a sede municipal. Como então 
compreender, que o próprio poder público viesse a instalar uma manilha de águas pluviais 
despejando direta e livremente na crista da encosta e, a população, aproveitando essa 
instalação, conectou as suas tubulações de esgotos que agora poluem, em tempo integral, 
seu próprio manancial de abastecimento? 

O problema tem solução, que exigiria a instalação da continuidade desta tubulação, 
estendendo-a até fora dos limites do manancial e conduzindo as águas para descarte no 
nível de base, onde não fosse possível causar mais danos, tanto por erosão, como por 
poluição.  

Deixar a situação como está, pode representar um grande prejuízo futuro para a população 
e para a Prefeitura, pois o avanço descontrolado do processo erosivo irá tornar, a cada 
inverno, mais cara e inviável a obra de recuperação, pois poderá haver a perda de moradias 
e de acessibilidade ao local. 

Documentação Fotográfica 

 
Processo erosivo provocado pelo lançamento concentrado das águas pela manilha, direto na crista 



                                                                                              
 

  
A manilha e o início do processo erosivo  

  
  

  
 

  
  

 



                                                                                              
 

A Situação Pretérita 

 
 

O polígono vermelho mostra a localização da voçoroca em imagem pretérita do Google Earth 
 

 
Detalhe da área afetada, ainda na situação pretérita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              
 
 
 
 

 
Os gráficos mostram o desnível de mais de 60 m, da rua Anísio de Souza até o fundo da drenagem 

 
 
 

 

 



                                                                                              
 

Conclusões e Recomendações 

Após a análise das seis áreas concluímos que, a Área 1 - Estrada de Acesso a Pilar, Área 2 - 
Av. Nilo Ramos – Alto da Rosa, Área 3 – Rua Barão de Atalaia e Área 4 - Rua Edite França de 
Oliveira, são áreas de Muito Alto grau de Risco Remanescente, podendo haver recorrência 
de desastres nesses locais.  

Na Área 1, a recomendação expressa da CPRM é a de interdição parcial da Estrada de 
Acesso, mais especificamente a faixa de rolamento onde aparecem as trincas no asfalto 
(Lado oposto ao corte de estrada), evitando completamente a passagem de veículos 
pesados naquela faixa, pois é perfeitamente possível ocorrer a ruptura da linha de crista da 
encosta a jusante, mesmo sem a ocorrência de novas chuvas.  

A ruptura e escorregamento podem ser provocados apenas pelo peso dos veículos grandes, 
aliado à vibração provocada pela sua passagem lenta no local, já que trata-se de uma faixa 
em aclive.  

Esta recomendação foi dada no momento da visita a um representante da Secretaria de 
Obras que afirmou que tomaria imediatas providências no local, entretanto, no dia seguite 
voltamos ao local, e nada havia sido providenciado. 

Na Área 2, o Risco Remanescente é baixo, mas a Suscetibilidade à ocorrência de novos 
episódios similares é Alta. As moradias afetadas foram desocupadas e demolidas apesar da 
baixa declividade do terreno (<10°), mas a área foi estruturada em cima de aterro lançado 
e não compactado, encontrando-se instável e totalmente inadequada para reconstrução, 
devendo permanecer monitorada e desocupada até que essa condição venha a ser 
alterada por uma obra de Engenharia Geotécnica para compactação e estabilização do 
local.  Recomendamos também a recuperação da sarjeta da Av. Nilo Ramos, evitando o 
escoamento de águas pluviais concentradas na área afetada, pois pode ocorrer a 
reativação e progressão para montante da movimentação do aterro, afetando as casas 
próximas. 

A Área 3, no caso da Rua Barão de Atalaia, é uma encosta de Risco Alto (R3) de modo 
geral, com o caso Pontual de Muito Alto Risco (R4). Um caso típico de risco induzido por 
escavação de talude de corte para ampliação de terreno nos fundos do imóvel, sem 
nenhum critério de preservação da estabilidade do mesmo. 

Recomendamos neste caso a demolição do imóvel situado sobre a crista, e a retirada 
mecânica cuidadosa dos pacotes de solo que já apresentam trincas e estão em balanço, 
podendo desabar com a ação de qualquer agente externo, incluindo aí qualquer tentativa 
de retomar escavações na base para ampliação de terreno. Como medida preventiva, 
sugerimos à Prefeitura, após a demolição do imóvel, efetuar a derrubada mecânica / 
retirada do pacote de solo residual solto, reduzindo o grau de risco no local. 

Na Área 4, a encosta que escorregou abriu uma frente de completa instabilidade, 
demandando uma obra de engenharia para impermeabilização e contenção da mesma em 
toda a extensão da área de crista ocupada pelas casas da Rua Edith França de Oliveira. 
Trata-se de uma obra de custo elevado. As moradias afetadas devem permanecer na 



                                                                                              
condição de interdição até que uma avaliação de estabilidade de cada imóvel, feita por 
Engenheiro Civil/Geotécnico, atrelada à relação custo-benefício, defina o destino destes 
imóveis. Em caso de se definir a retirada total das moradias do local, recomendamos 
transformar a área desocupada em área de lazer pública (Mirante, por exemplo...), 
inibindo, assim as tentativas de reocupação, pois as pessoas não tem o hábito de ocupar 
praças e logradouros públicos. 

Na Área 5, recomenda-se a recuperação urgente da linha de sarjeta e a impermeabilização 
da cicatriz do escorregamento, inicialmente com a colocação de lona plástica e, ao final da 
quadra chuvosa, a execução de obra de engenharia para impermeabilização (Ex: tela 
argamassada grampeada) e a drenagem de crista, para desviar o fluxo das águas pluviais 
para a linha de base. Enquanto permanecer a situação atual, recomenda-se o desvio do 
fluxo de veículos da crista do talude, especialmente os pesados, uma vez que existem 
trincas na margem do asfalto e na linha de crista, sobre o solo residual, evidenciando uma 
ruptura já ocorrida e a iminência de escorregamento, a depender apenas do agente 
deflagrador, que pode ser a água das chuvas ou a vibração/peso dos veículos sobre a crista 
(acostamento da estrada).  

Na Área 6, a recomendação expressa é retrabalhar com urgência a drenagem de crista para 
desviar o fluxo das águas pluviais que hoje seguem para a face da encosta e provocaram a 
formação de um processo erosivo intenso e ativo, resultando na voçoroca que já começa a 
ameaçar a linha de casas a montante. Prolongar a tubulação de manilhas até a linha de 
base eliminando o poder erosivo das águas pluviais e servidas pode ser uma solução viável.  

Construir uma canaleta de drenagem paralela à crista do talude e descendo pelos flancos 
até a linha de base, pode ser uma ótima forma de reduzir a quantidade de água que desce 
pelo eixo da drenagem controlando ou retardando o processo erosivo.  

Outra solução seria o enrocamento do eixo da voçoroca, evitando que o impacto das águas 
acelerasse e aprofundasse o processo erosivo, hoje fora de controle. 
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