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Descrição: O «Buraco do Sapo» está localizado sobre um 
anfiteatro ou região de cabeceira de drenagem, com 
presença de surgências de água subterrânea na base. As 
moradias estão localizadas nas encostas (Figura 1), crista e 
base do local, sem infraestrutura urbanística, saneamento 
básico ou drenagem para as águas pluviais, em sucessivas 
intervenções inadequadas de encosta, na forma de 
taludes de cortes e aterros verticais e sem compactação. 
Houve deslizamento no local atingindo moradias com 
registro de óbto em fevereiro de 1991 (Figura 2). Houve 
remoção das moradias em risco iminente de deslizamento, 
entretanto, várias moradias nas áreas de crista (Figura 5) 
estão sob alto risco de deslizamento pela movimentação 
natural do terreno, evidenciada por trincas (Figura 3) e 
inclinação das árvores (Figura 4).

Tipologia do Processo: Deslizamento Planar (Instalado)

Grau de Risco: Alto

Quantidade de imóveis em risco: 83
Quantidade de pessoas em risco: 332

Legenda Delimitação  do setor risco      Sentido da drenagem Detalhes nas imagens

Sugestões de Intervenções     

 Remoção das moradias ainda em risco remanescente de 
deslizamento;
Obras de engenharia de contenção de taludes de corte, 
com drenos (barbacans) ou retaludamentos, com 
drenagens de crista e de base e cobertura de proteção 
em taludes;
Obras de melhorias na infraestrutura urbanística, como, 
pavimentação de ruas e implantação de sistema eficiente 
de drenagens de águas pluviais em encostas inclinadas;
Implantação de políticas de controle urbano para evitar 
construções e intervenções inadequadas em áreas de 
encosta;
Implantação do sistema de aleta para chuvas anômalas; 
implantação de pluviômetros em diversos pontos do 
município .

movimentação no terreno
Cicatriz de deslizamento
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Encosta íngreme com moradias na crista, 
deslizamamento ocorrido em 2009,

moradias afetadas já removidas

piso em área de crista, com sinais de movimentação

Árvores abauladas mostrando sinais de
movimentação do solo

Encosta ingreme com bananeiras

Aspecto da região de encosta com moradias na crista
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Jardim Novo Flamboyant "Buraco do Sapo" (CA04)

UTM 23 K  291608 E  7467257 S (WGS 84)
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