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“Algo só é impossível até que alguém duvide e resolva provar o 

contrário.” 

(Albert Einstein) 



 

RESUMO 

 

A ocupação das encostas é bastante recorrente em diversas regiões brasileiras. Em sua grande 

maioria, essa ocupação se dá de forma irregular, sem o adequado planejamento. Desta forma, 

as características naturais da área, conjuntamente às ações antrópicas inadequadas ao uso e 

ocupação do solo, acabam por acarretar movimentos de massa, que podem afetar gravemente a 

comunidade local. Em Natal, no Rio Grande do Norte, essa realidade também se verifica, como 

é o caso do bairro de Mãe Luíza. Frente a este cenário, o objetivo do presente trabalho foi 

realizar um mapeamento de risco de movimentos de massa em área pertencente ao bairro de 

Mãe Luíza, compreendida entre as Ruas Camaragibe e Atalaia. O mapeamento de risco da área 

em estudo foi realizado tomando por base a metodologia proposta por Brasil (2007). Foram 

definidas quatro classes de risco, sendo estas, risco baixo, médio, alto e muito alto. Foram 

analisadas três áreas críticas, com trinta e quatro imóveis envolvidos. Dentre esses, apenas seis 

foram classificados como de risco de movimento de massa médio, vinte e quatro imóveis foram 

classificados como submetido a risco alto e quatro imóveis classificados como de risco muito 

alto. O alto grau de risco atribuído à maioria dos imóveis se dá principalmente pela precariedade 

das estruturas de contenção existentes na área em estudo, associada a construções irregulares, 

dentre outros fatores. Assim fica evidente a necessidade de medidas corretivas das situações 

encontradas para garantir a habitabilidade dos imóveis vistoriados, além de políticas públicas 

de controle de ocupação de áreas de risco. 

 

Palavras-chave: Análise de risco; Movimento de massa; Duna; Contenção. 

 



 

ABSTRACT 

 

The occupation of slopes is quite recurrent in several Brazilian regions. For the most part, this 

occupation takes place irregularly, without adequate planning. In this way, the natural 

characteristics of the area, together with anthropic actions inappropriate to the use and 

occupation of the land, end up causing mass movements, which can seriously affect the local 

community. In Natal, Rio Grande do Norte, this reality is also verified, as is the case in the Mãe 

Luíza neighborhood. Faced with this scenario, the objective of this study was to carry out a risk 

mapping of mass movements in an area belonging to the Mãe Luíza neighborhood, between 

Rua Camaragibe and Rua Atalaia. The risk mapping of the area under study was carried out 

based on the methodology proposed by Brasil (2007). Four risk classes were defined, these 

being low, medium, high and very high risk. Three critical areas were analyzed, with thirty-

four properties involved. Among these, only six were classified as having medium mass 

movement risk, twenty-four properties were classified as high risk and four properties classified 

as very high risk. The high degree of risk attributed to most properties is mainly due to the 

precariousness of the existing containment structures in the area under study, associated with 

irregular constructions, among other factors. Thus, it is evident the need for corrective measures 

of the situations found to guarantee the habitability of the inspected properties, in addition to 

public policies to control the occupation of risk areas. 

 

Keywords: Risk Analizy; Mass movement; Dune; containment structure. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os desastres naturais, sejam eles relacionados às chuvas intensas, às secas, ou a outro 

agente causador, trazem consigo uma série de prejuízos à sociedade, prejuízos esses de cunho 

ambiental, econômico e social. A ocorrência de um desastre natural pode acarretar na 

interrupção de serviços básicos, tais como abastecimento de água, fornecimento de energia 

elétrica, coleta de resíduos, oferta de transporte público, além de interferir diretamente na 

economia local. Os desastres naturais podem provocar, dentre as diversas consequências, perda 

de vidas humanas, o que é de fato a principal preocupação para aqueles que vivenciam esses 

eventos. Assim, a ocorrência de um desastre natural e/ou a sua possibilidade de ocorrência 

geram uma sensação de total insegurança para os habitantes de uma determinada região 

vulnerável ao seu acontecimento. 

De acordo com a United Nations International Strategy for Disaster Reduction 

(UNISDR) (2009), um desastre pode ser definido como uma grave perturbação do 

funcionamento de uma comunidade, envolvendo perdas humanas, econômicas ou ambientais, 

que excedem a capacidade da comunidade afetada para lidar usando seus próprios recursos. 

A ocorrência de desastres naturais vem se tornando cada vez mais frequente no cotidiano 

de pequenas e grandes cidades no Brasil, seja em decorrência das mudanças climáticas a nível 

global ou ainda das ações antrópicas locais. De acordo com Brasil (2018), entre os anos de 2012 

ao 1º Semestre de 2017, os desastres naturais causaram mais de R$ 244,9 bilhões, de prejuízos 

no Brasil ao todo, com 53,6 milhões de pessoas afetadas o que corresponde a 25% da população 

brasileira. O primeiro semestre de 2017 mostrou um aumento de 123,13% em comparação ao 

ano de 2016. Para o primeiro semestre de 2017 o estado com maiores prejuízos foi o estado do 

Rio Grande do Norte, com prejuízo estimado em R$ 6,7 bilhões. 

De acordo com Tominaga, Santoro e Amaral (2009), dentre os principais fenômenos 

relacionados a desastres naturais no Brasil estão os movimentos de massa, inundações e 

tempestades, todos relacionados à dinâmica externa da Terra. Quanto aos movimentos de 

massa, estes atingem principalmente zonas de fragilidade ambiental, tais como encostas 

íngremes, ocupadas, em sua maioria, de forma irregular. A geomorfologia, os solos e as 

condições pluviométricas de determinados ambientes, conjuntamente com a ocupação 

inadequada dos mesmos e a má destinação de resíduos, acarretam vários tipos de movimentos 

de massas que causam grandes transtornos à sociedade. 
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O estado do Rio Grande do Norte também sofre com a incidência de movimentos de 

massa, sobretudo no que se refere à zona urbana da cidade de Natal-RN, ao longo de sua costa. 

A alta valorização dos imóveis nesta região induz ao crescente adensamento populacional da 

mesma. A população de baixo poder aquisitivo, muitas vezes sem opção de onde morar, acaba 

por ocupar zonas suscetíveis a movimentos de massa, por meio de construções irregulares, sem 

as devidas obras de engenharia e sem serviços de infraestrutura urbana, gerando áreas de risco. 

Dentre estas regiões está o bairro de Mãe Luíza, localizado em um faixa de dunas na cidade de 

Natal, em uma área adjacente ao Parque Estadual das Dunas do Natal, uma área de conservação 

ambiental. (NATAL, 2017). 

Desta forma, frente ao cenário atual quanto aos desastres naturais, surge a preocupação 

com o bem-estar e segurança das pessoas que habitam áreas sujeitas a risco de movimentos de 

massa, sobretudo aquelas em estado de maior vulnerabilidade social. A prevenção de desastres 

requer o conhecimento das situações de risco previamente ao acontecimento dos eventos, para 

tomada de decisões por parte do poder público. Portanto, verifica-se a necessidade da realização 

de um mapeamento de risco de movimentos de massa em tais áreas, dentre elas, o bairro de 

Mãe Luíza. 

O bairro de Mãe Luíza em Natal, é apontado em estudos anteriores, dentre eles, (Santos 

Junior, et al., 1998), (Natal, 2008) e Macedo (2015), como área de alto risco a movimentos de 

massa, em decorrência de diversos condicionantes presentes no bairro. No entanto, o trabalho 

de análise e mapeamento de risco de movimentos de massa, deve ser um trabalho com constante 

atualização, pois as condições de risco podem ser alteradas com o tempo, em função das ações 

antrópicas ou mesmo da modificação de condicionantes naturais. Além disso, a realização de 

estudos em maiores escalas, a fim de se analisar, mais detalhadamente, uma determinada área 

de risco, é de suma importância para a tomada de decisões relativamente à medidas mitigadoras 

do risco.  
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1.1 Objetivos Gerais 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar um mapa de risco de movimentos de 

massa para setores críticos da comunidade de Aparecida em Mãe Luíza, Natal-RN, tendo como 

produto final um cadastramento de risco nesses setores, servindo de base para ações corretivas. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

• Aplicar metodologia de análise de risco em comunidade de Mãe Luíza, Natal-RN; 

• Cadastrar e mapear as áreas de risco identificadas; 

• Propor medidas de mitigação para os riscos encontrados. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Área de estudo - Mãe Luíza 

 

2.1.1 Histórico 

 

Para compreender os processos de movimentos de massa ocorridos no bairro de Mãe 

Luíza, bem como entender os fatores que estão associados ao risco de movimentos de massa 

nessa área, é válido retratar o histórico da evolução da ocupação do solo da mesma. Os 

primeiros registros de ocupação do bairro, posteriormente denominado de Mãe Luíza, 

ocorreram em meados do século XX, quando pescadores passaram a ocupar o platô e as 

encostas das dunas da atual Rua Guanabara. A partir de 1950, houve o parcelamento do terreno 

e a ocupação mais intensa da região. No ano de 1951, foi construído o Farol de Mãe Luíza sobre 

o platô das dunas na sua margem leste, para orientar os planos de navegação e consolidar as 

atividades da Marinha na costa do município (FUNPEC, 2014). A Figura 1 ilustra as primeiras 

ocupações dos bairros de Mãe Luíza e Areia Preta, com destaque para Mãe Luíza, demarcada 

pelo retângulo em vermelho. A Figura 2 apresenta o Farol de Mãe Luíza na mesma época. 

 

Figura 1: Mãe Luíza e Areia Preta na década de 1950 

 
                         Fonte: NATAL (2020)1 
                        

 
1 Disponível em: https://www.natal.rn.gov.br/semurb/paginas/ctd-96.html. Acesso em: 15 de Abril de 

2020. 
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Figura 2: Farol de Mãe Luíza na década de 1950

 

                         Fonte: NATAL (2020)1 

 

Mãe Luíza se tornou bairro através da Lei nº. 794, de 23 de janeiro de 1958, sancionada 

pelo Prefeito Djalma Maranhão, teve seus limites redefinidos pela Lei nº. 4.330, de 05 de abril 

de 1993, oficializada quando da sua publicação no Diário Oficial do Estado em 07 de setembro 

de 1994. A ascensão à condição de bairro tornou-se fundamental para a implementação de 

melhorias na comunidade, tendo em vista que este espaço ao passar a ser legalmente 

reconhecido como parte integrante da cidade assume a condição de alvo de políticas públicas 

urbanas (NATAL, 2017).  

Até o ano de 1960 a densidade construtiva foi pouco alterada em Mãe Luíza, e assim, o 

bairro conservava, até essa época, sua cobertura vegetal e a manutenção da permeabilidade das 

dunas (FUNPEC, 2014). Em 1967 foram perfurados os primeiros poços d’água em Mãe Luíza 

e em 1971, a Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (CAERN) iniciou as obras 

para levar água encanada às residências do bairro de Mãe Luíza (NATAL, 2017). 

A partir da década de 1980 intensificou-se o processo de ocupação do solo no bairro de 

Mãe Luiza, que se deu através da produção e ocupação informal, devido à intensa urbanização 

do município da época e a proximidade do bairro com a zona costeira. Vale ressaltar que a 

intensificação da urbanização da área se deu sem qualquer restrição urbanística e controle do 

uso e ocupação do solo, apesar da instituição do Plano Diretor de Organização Físico-territorial 

de 1984, expresso na Lei 3.175/84, que não foi capaz de conter a ocupação (FUNPEC, 2014). 

A atual configuração do bairro de Mãe Luíza é um reflexo da falta de intervenções urbanísticas 

por parte do poder público no início de sua formação, resultando em ruas extremamente 

estreitas, becos, vielas, que dificultam serviços como coleta de lixo e operações policiais, além 
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da ocupação de áreas de risco a movimentos de massa, como as encostas da rua Guanabara, 

Atalaia e Camaragibe e áreas de alagamento na rua João XXIII (SOUZA, 2013). 

No ano de 1994, foi criado pela Lei Complementar nº 07 de 05 de agosto de 1994, o 

Plano Diretor de Natal (PDN), que dentre outras coisas definia as Zonas de Proteção Ambiental 

(ZPA’s) e as Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS’s) (SOUZA, 2013). Em 1995, já sob a 

regulamentação que definia Mãe Luíza como uma AEIS, a ocupação das encostas da rua 

Guanabara se intensificou, e conflitos socioespaciais surgiram. Devido ao parcelamento dos 

lotes, áreas que antes serviam de caminhos de acesso dos moradores de Mãe Luíza à praia de 

Areia Preta passaram a ser ocupados por edifícios multifamiliares, sendo este um dos principais 

motivos para os conflitos. Após acordo entre moradores, as vias de acesso foram limitadas a 

apenas três íngremes e inseguras escadarias (FUNPEC, 2014). 

Segundo Souza (2013), atualmente, os moradores do bairro de Mãe Luíza ainda sofrem 

com conflitos socioespaciais. A grande pressão imobiliária na região devido à sua localização 

privilegiada, acaba por provocar nos moradores o receio de expulsão do seu local de moradia, 

para que estes terrenos sejam ocupados por grandes edificações. Tal pressão imobiliária pode 

ser destacada pela presença de edifícios multifamiliares nos limites do bairro, seja entre Mãe 

Luíza e Areia Preta ou entre Mãe Luíza e Petrópolis.  

Segundo a FUNPEC (2014), Mãe Luíza conta atualmente com uma elevada taxa de 

ocupação, a qual acarreta na supressão da camada vegetal, altas taxas de impermeabilização e 

a ocupação de áreas de risco. Todos estes fatores podem ser ditos contribuintes para a ocorrência 

de um movimento de massa que pode se tornar um desastre em regiões extremamente ocupadas, 

como é o caso de Mãe Luíza. Além destes fatores, as condições de drenagem e esgotamento 

sanitário que também tiveram suas instalações prejudicadas devido ao parcelamento dos 

terrenos e à alta taxa de ocupação, são também decisivos para o acontecimento de um 

movimento de massa. 

 

2.1.2 Mãe Luíza no contexto urbano 

 

O bairro de Mãe Luíza está inserido na Região Administrativa Leste do município de 

Natal, capital do Rio Grande do Norte, estando limitado ao Norte pelo bairro de Areia Preta e 

o Oceano Atlântico, ao Sul pelo Parque Estadual das Dunas, a Leste pelo Oceano Atlântico e a 

Oeste pelo Parque Estadual das Dunas e o bairro de Petrópolis (NATAL, 2012). O bairro ocupa 

uma área de 95,69 ha, correspondente a 0,57% da área total do município de Natal, com uma 
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população estimada em 2017 de 14.191 habitantes, e densidade demográfica de 14.830,18 

habitantes/km², a terceira maior do município (NATAL, 2017). A Figura 3 apresenta a 

localização de Mãe Luíza. 

 

Figura 3: Mapa de Localização de Mãe Luíza - Natal/RN 

 
           Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
 

Mãe Luíza está localizado em um eixo urbano bastante dinâmico e submetido à forte 

pressão de ocupação do solo. A ocupação de Mãe Luíza se caracteriza pela predominante 

produção informal. O padrão construtivo do bairro é de até dois pavimentos e o perfil dos 

moradores é de Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS), de acordo com a Lei Municipal 
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(Natal, RN) nº 4.663, de 31 de julho de 1995. (FUNPEC, 2014). Em Mãe Luíza estão 

localizadas a Zona de Proteção Ambiental 10 (ZPA 10) que compreende as encostas dunares 

subjacentes ao Farol de Mãe Luíza, e ainda as Zonas Especiais de Interesse Turístico (ZET’s) 

02 e parte da 03 (NATAL, 2012). 

Dentre as principais vias do Bairro de Mãe Luíza estão a Avenida Silvio Pedroza e a 

Rua Guanabara, ambas compõe importantes eixos viários tanto do bairro, quanto da cidade de 

Natal, destacando assim a importância da posição do bairro de Mãe Luíza para o município. A 

Rua Guanabara juntamente à Rua João XXIII, compõem as principais vias destinadas ao 

transporte público no bairro, sendo, portanto, de fundamental importância para o deslocamento 

da comunidade. Quanto à Avenida Silvio Pedroza, essa é classificada como uma via 

estruturante da faixa litorânea de Natal e da Região Metropolitana de Natal (RMPN). Além 

disso, a via tem contribuído para a expansão do turismo imobiliário no Estado do Rio Grande 

do Norte (FUNPEC, 2014). A Figura 4 ilustra as principais vias do bairro de Mãe Luíza. 

 

Figura 4: Principais Vias de Mãe Luíza 

 
          Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

 



24 

 

 

 

 

2.1.3 Clima  

 

A cidade de Natal, na qual está inserido o bairro de Mãe Luíza, apresenta clima tropical 

chuvoso quente com verão seco, conforme classificação de W Koppen (MACEDO, 2015). De 

acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a partir da Normal Climatológica 

do Brasil, no período compreendido entre 1981 e 2010, a precipitação média anual de Natal é 

de 1721,4 mm. A Figura 5 apresenta a precipitação acumulada média mensal para Natal no 

período entre 1981 e 2010. 

 

Figura 5: Precipitação acumulada média mensal – Natal (1981-2010) 

 
Fonte: INMET (2020)2 

 

Como pode ser verificado na Figura 5, o período chuvoso para a cidade de Natal é 

compreendido entre os meses de março e julho, com precipitações mensais acima de 200 mm, 

correspondendo a aproximadamente 76% da precipitação total anual. Para os demais meses, de 

agosto a fevereiro, o mês que apresenta menores precipitações é o mês de outubro, com 

precipitação média de 22,1 mm. O clima de Natal é diretamente influenciado pela Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT), a qual se localiza sobre a área nas estações verão e outono, 

influenciando na precipitação pluviométrica na região (MACEDO, 2015). 

Natal apresenta altas temperaturas o ano inteiro, o que pode ser justificado pela baixa 

latitude do município, seu clima tropical e ainda a influência litorânea (MACEDO,2015). A 

 
2 Disponível em: http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/normaisClimatologicas. Acesso em 19 de 

maio de 2020. 
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Figura 6 apresenta as temperaturas médias mensais, mínimas e máximas, para o município de 

Natal 

 

Figura 6: Temperaturas médias mensais mínimas e máximas (1981-2010) 

 
Fonte: INMET (2020)2 

 

Como pode-se observar na Figura 6, os meses com menores temperaturas são de junho a 

setembro, com temperaturas médias mínimas entre 20,7 e 22 °C e médias máximas entre 28,3 

e 29 °C. O mês com as temperaturas mais altas é o mês de fevereiro, com temperatura média 

mínima de 24,3 °C e média máxima de 30,6 °C. Além disso, observa-se a baixa variação de 

temperatura ao longo dos meses. 

 

2.1.4 Geologia, Geomorfologia e Geotecnia 

 

O município de Natal está inserido na faixa sedimentar costeira oriental do Estado do 

Rio Grande do Norte, no contexto da sub-bacia Natal, pertencente à Bacia Pernambuco-Paraíba. 

A sub-bacia Natal é limitada entre a falha de Cacerengo e a falha Ceará-mirim (ou falha Bento 

Fernandes) (BARBOSA, 2004). A figura 7 apresenta a localização das bacias Pernambuco-

Paraíba e Potiguar e suas compartimentações em sub-bacias. 
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Figura 7: Localização das bacias sedimentares Pernambuco-Paraíba e Potiguar e sub-bacias 

 
     Fonte: Barbosa (2004) 

 

A coluna estratigráfica da região é representada por rochas sedimentares mesozoicas 

que repousam sobre rochas pré-cambrinas do embasamento cristalino, sendo essas sobrepostas 

por sedimentos cenozoicos da Formação Barreiras e neocenozoicos da Formação Potengi, 

dunas recentes, aluviões, mangues, recifes e sedimentos praiais (MOREIRA, 1996). 

Quanto a geologia local, a área de estudo apresenta afloramentos de sedimentos da era 

cenozoica dos períodos quaternário e terciário, sendo esses, sedimentos arenosos de origem 

eólica e sedimentos da Formação Barreiras. Os sedimentos eólicos dispostos nas camadas 

superiores, apresentam granulometria uniforme devido à seleção do tamanho dos grãos durante 

o transporte, além de baixa compacidade e alta permeabilidade. Os sedimentos da Formação 

Barreiras, localizados em camadas mais profundas, constituem-se de arenitos argilosos 

variegados (SANTOS et al., 1998; JESUS, 2002). 

A seguir, serão apresentados o Modelos Digital do Terreno (MDT) (Figura 8) e o mapa 

de declividade (Figura 9) para o bairro de Mãe Luíza, afim de elucidar as condições 

geomorfológicas do bairro. 
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Figura 8: Modelo Digital do Terreno de Mãe Luíza

 
      Fonte: A autora (2021) 
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Figura 9: Mapa de declividade de Mãe Luíza 

 
      Fonte: A autora (2021) 
 

Observando-se o MDT apresentado na Figura 8, verifica-se no bairro de Mãe Luíza a 

ocorrência de cotas de até 90 m, conforme legenda. Para a área em análise, delimitada pelo 

polígono de cor azul, as elevações estão entre 30 a 80 m. Com relação à declividade, 

observando-se a Figura 9, verificam-se altas declividades para o bairro de Mãe Luíza. Para a 

área de estudo, a declividade supera 75% em algumas localidades, resultando em ângulos de 



29 

 

 

 

 

inclinação em torno de 36°. A Figura 10 apresenta um perfil topográfico da encosta da Rua 

Guanabara, produzido a partir do MDT, também apresentado na Figura 10. 

 

Figura 10: Perfil topográfico da região de Aparecida a partir de MDT. A escala vertical é 

cinco vezes maior que a escala horizontal 

 
     Fonte: Jesus (2002) 
 

Com relação à caracterização geotécnica do material presente na região de estudo, 

Fontoura (2015) e Souza Junior (2019) realizaram ensaios de caracterização para amostras de 

solo coletada na região do Parque das Dunas em Natal-RN, região adjacente à Mãe Luíza, 

conforme apresentado na Figura 3. Dentre os ensaios realizados, destacam-se os ensaios de 

análise granulométrica, massa específica real dos grãos e índice de vazios máximo e mínimo. 

A Figura 11 apresenta a curva granulométrica obtida para a amostra de solo, conforme 

procedimento prescrito pela NBR 7181 (ABNT, 1984). 
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Figura 11: Curva granulométrica de amostra de solo do Parque das Dunas 

 
                         Fonte: Souza Junior (2019) 

 

Conforme apresentado na Figura 11, o solo presente na região do Parque das Dunas 

apresentou uma curva granulométrica com distribuição uniforme, em que aproximadamente 

70% dos grãos são caracterizados por areia média (FONTOURA, 2015). A Tabela 1 apresenta 

um resumo dos parâmetros físicos obtidos para a areia coletada no Parque das Dunas. 

 

Tabela 1: Parâmetros físicos da areia do Parque das Dunas 

Massa específica dos sólidos (g/cm³) 2,62 

Coeficiente de uniformidade, Cu 1,86 

Coeficiente de curvatura. Cc 0,97 

Diâmetro efetivo, D10 0,15 

Diâmetro médio, D50 0,25 

Índice de vazios mínimo, emín 0,59 

Índice de vazios máximo, emáx 0,80 

Fonte: Adaptado de Fontoura (2015) 

 

Fontoura (2015) apresentou em seu trabalho os parâmetros de resistência para o solo 

presente no Parque Estadual das Dunas, estando apresentadas na Figura 12 as envoltórias de 

pico obtidas por meio de ensaios triaxiais do tipo consolidado drenado (CD). 
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Figura 12: Envoltórias de pico para o solo do Parque das Dunas 

 

                                      Fonte: Fontoura (2015) 

 

A partir das envoltórias de pico apresentadas na Figura 12, têm-se os seguintes ângulos 

de atrito: E1 – φ = 34,1°, E2 – φ = 31,8° e E3 – φ = 31,1° e coesão = 0,0 para todas elas. 

Comparando-se o ângulo de atrito da areia em análise e os ângulos de inclinação dos taludes, 

conforme discutido anteriormente, percebe-se que os ângulos de inclinação são, em algumas 

localidades, superiores ao ângulo de atrito do solo, portanto, a estabilização do maciço de solo 

só seria possível mediante a instalação de estruturas de contenção, ou pela cimentação do solo 

ou ainda acréscimo de resistência por coesão aparente. 

Segundo Souza Junior (2019), a areia da região do Parque das Dunas é 

predominantemente quartzosa. As partículas deste solo apresentam forma angular a sub-

angular, conforme apresentado na Figura 13, obtida através de um microscópio digital, com os 

grãos de areia sobrepostos a uma malha de 0,1mm x 0,1mm. 

 

Figura 13: Partículas do solo do Parque das Dunas 

 
Fonte: Souza Junior (2019) 
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Devido à proximidade do Parque das Dunas com o bairro de Mãe Luíza, e ambos os 

locais estarem assentes sobre o mesmo conjunto dunar, pode-se admitir que as propriedades da 

areia acima apresentadas são representativas para as encostas de Mãe Luíza. Por se tratar de 

solo predominantemente arenoso e com base em eventos ocorridos anteriormente em Mãe 

Luíza, pode-se concluir que o tipo de movimento de massa mais provável na região seja a 

corrida de areia. As corridas são geradas a partir de um grande aporte (subsídio) de material 

para as drenagens que, combinado com um determinado volume de água, forma uma massa 

com comportamento de líquido viscoso, de alto poder destrutivo e de transporte, e extenso raio 

de alcance, mesmo em áreas planas (AUGUSTO FILHO, 1992, apud TOMINAGA, 

SANTORO E AMARAL 2009, p.28). 

A Figura 14 apresenta três perfis de sondagem SPT sendo duas dessas sondagens 

executadas na rua Atalaia e uma sondagem da rua Camaragibe. A Figura 15 apresenta perfis 

contendo a classificação dos solos coletados durante a realização das sondagens. 

 

Figura 14: Perfis de sondagem SPT ruas Atalaia e Camaragibe 

 
                    Fonte: adaptado de Natal (2019) 
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Figura 15: Descrição textural das camadas de solo -ruas Atalaia e Camaragibe. 

 
                                    Fonte: adaptado de Natal (2019) 

 

Como pode ser observado nas Figuras 14 e 15, o solo local trata-se de areia fina com 

coloração que varia entre marrom, cinza, amarelo e amarelo claro. Quanto a compacidade, as 

areias receberam classificação entre fofa a muito compacta. 

 

2.2 Movimentos de Massa 

 

2.2.1 Definições e classificações 

 

O termo movimento de massa, passou por diversas definições ao longo do tempo. De 

acordo com Cruden (1991), o termo Landslide é originalmente uma palavra norte-americana, 

equivalente à palavra inglesa Landslip, publicada pelo dicionário inglês Oxford em 1933. O 

dicionário inglês Oxford definia Landslip como “o deslizamento de uma massa de terra em uma 

montanha ou em um penhasco”. Para Cruden (1991), o termo Landslide ou Landslip não deve 

ser erroneamente interpretado simplesmente como um deslizamento de terra, mas sim, com um 

sentido mais abrangente, incluindo a movimentação de uma massa rochosa, terrosa ou de 

detritos encosta a baixo.  A definição proposta por Cruden (1991) foi internacionalmente aceita 

e sugerida para ser usada na Década Internacional para Redução de Desastres Naturais. 

No âmbito nacional, e mais atual, Tominaga, Santoro e Amaral (2009), definem 

movimento de massa como “movimento do solo, rocha e/ou vegetação ao longo da vertente sob 
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a ação direta da gravidade. A contribuição de outro meio, como água ou gelo, se dá pela redução 

da resistência dos materiais de vertente e/ou pela indução do comportamento plástico e fluido 

dos solos.” Os movimentos de massa são processos geomorfológicos naturais, onde as porções 

de solo ou rocha tendem a estabelecer o seu equilíbrio natural. No entanto, a ocupação de áreas 

sujeitas aos movimentos de massa, sem o adequado planejamento do uso do solo, sem a adoção 

de técnicas de estabilização acaba por tornar estes processos um desastre natural. 

Estão disponíveis, na literatura, classificações diversas quanto aos tipos de movimentos 

de massa, cada autor, de acordo com suas experiências, objetivos e compreensão, classifica as 

formas de movimento. De acordo com Cruden (2003), a primeira classificação para 

movimentos de massa foi proposta por Dana’s em 1862, onde essa distinguia os movimentos 

em três tipos, sendo eles, fluxo de detritos, espalhamento de terra e deslizamento de rocha. 

Segundo o autor apesar de a classificação de Dana’s ser simplista e incompleta, ela serve de 

base para muitas classificações modernas. 

Segundo Hungr et al. (2013), os primeiros sistemas de classificação dos movimentos de 

massa foram originados nos países alpinos. Baltzer (1875), na Suíça, foi o primeiro a distinguir 

entre os vários modos básicos de movimento: queda, deslizamento e fluxo. Esta divisão persiste 

até os dias atuais, sendo acrescentada por tombamento e espalhamento. Nos EUA, Sharpe 

(1938) criou um sistema de classificação que leva em consideração o tipo de movimento, o 

material, e a velocidade do movimento, além disso, Sharpe apresenta os termos fluxo de 

detritos, avalanche de detritos e fluxo de terra. O sistema de classificação proposto por Sharpe 

(1938) foi ampliado por Varnes (1954, 1978) sendo a versão de 1978 amplamente aceita em 

muitos países, sendo algumas vezes modificadas, como por exemplo, nos trabalhos de Highland 

e Bobrowsky (2008) e Dikau et al. (1996). 

De acordo com Tominaga, Santoro e Amaral (2009), dentre as classificações mais 

adotadas internacionalmente está a classificação proposta por Varnes (1978). Esse autor 

classifica os movimentos de massa de acordo com duas variáveis principais, o tipo de 

movimento e o material. O Quadro 1 apresenta a classificação de movimentos de massa 

proposta por Varnes (1978). 
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Quadro 1: Classificação dos movimentos de massa proposta por Varnes (1978) 

Tipo de movimento 

Tipo de Material 

Rocha 

Solo de engenharia 

Predominantemente 

grosseiro 

Predominantemente 

fino 

Quedas Queda de rocha Queda de detrito Queda de terra 

Tombamentos 
Tombamento 

de rocha 

Tombamento de 

detrito 

Tombamento de 

terra 

Escorregamentos 

Rotacional 

Escorregamento 

rotacional de 

rocha 

Escorregamento 

rotacional de 

detrito 

Escorregamento 

rotacional de terra 

Translacional 

Escorregamento 

translacional de 

rocha 

Escorregamento 

translacional de 

detrito 

Escorregamento 

translacional de 

terra 

Espalhamentos laterais 
Espalhamento 

de rocha 

Espalhamento de 

detritos 

Espalhamento de 

terra 

Fluxos/Corridas 
Corrida de 

rocha 
Corrida de detritos Corrida de terra 

Complexos 
Combinação de dois ou mais tipos principais de 

movimentos 

Fonte: Adaptado de Varnes (1978, p.11) 

 

Em 1996, Cruden e Varnes propuseram uma classificação com nomes distintos para 

cada movimento acontecido durante cada etapa. No entanto, esta nova classificação gerou uma 

certa complexidade e, portanto, não se tornou usual, dando espaço às classificações mais 

simplistas como a de Varnes (1978). Ainda em 1996, Cruden e Varnes indicam classes de 

velocidade para os movimentos, conforme são apresentadas no Quadro 2, e correlacionam as 

velocidades dos movimentos com o poder destrutivo de cada um deles conforme apresentado 

no Quadro 3. 

 

Quadro 2: Classes de velocidade propostas por Cruden e Varnes (1996) 

Classificação Descrição Velocidade (mm/s) 

7 Extremamente rápida v > 5 x 103 

6 Muito rápido 5 x 103 ≥ v > 5 x 101 

5 Rápido 5 x 101 ≥ v > 5 x 10-1 

4 Moderado 5 x 10-1 ≥ v > 5 x 10-3 

3 lento 5 x 10-3 ≥ v > 5 x 10-5 

2 Muito lento 5 x 10-5 ≥ v > 5 x 10-7 

1 Extremadamente lento v ≤ 5 x 10-7 

Fonte: Adaptado de Cruden e Varnes (1996, p.50) 
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Quadro 3: Destruição provável de acordo com as classes de velocidade dos movimentos 

Classes de 

velocidade  
Destruição provável 

7 
Catástrofe de grande violência; edificações destruídas pelo impacto do material 

movimentado; muitas mortes; fuga improvável. 

6 
Algumas vidas perdidas; velocidade muito grande para permitir que todas as 

pessoas fujam. 

5 Evacuação/fuga possível; estruturas e equipamentos destruídos. 

4 
Algumas estruturas temporárias e menos susceptíveis podem ser mantidas 

temporariamente  

3 
Medidas corretivas podem ser realizadas durante o movimento; estruturas 

menos susceptíveis podem ser mantidas com manutenção frequente. 

2 Algumas estruturas permanentes não são danificadas pelo movimento  

1 Imperceptível sem instrumentos; construção possível com precauções 

Fonte: Adaptado de Cruden e Varnes (1996, p.51) 

 

Mais recentemente, no ano de 2013, Hungr et. al. publicaram um artigo contendo uma 

atualização da classificação proposta por Varnes (1978), o principal objetivo da atualização, 

segundo os autores, foi a modificação dos termos utilizados por Varnes para a descrição dos 

materiais (rocha, detrito e terra) para terminologias aceitas em geologia e geotecnia. A 

classificação proposta por Hungr et. al. (2013) resulta em 32 tipos de movimentos e a categoria 

movimentos complexos não é incluída como uma classe separada, porém, os tipos compostos 

podem ser construídos pelo usuário da classificação, combinando dois ou mais tipos. O Quadro 

4 apresenta.  
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Quadro 4: Classificação dos movimentos de massa proposta por Hungr et. al. (2013) 

Tipo de movimento Rocha Solo 

Queda 1. Queda de rocha/gelo 
2. Queda de pedregulho/ 

detrito/ silte 

Tombamento 
3. Tombamento de bloco de rocha 

5. Tombamento de cascalho/ 

areia/ silte 

4. Tombamento a flexão de rocha  

Escorregamento 

6. Escorregamento rotacional de 

rocha 

11.Escorregamento 

rotacional de argila/silte 

7. Escorregamento planar de rocha 
12. Escorregamento planar de 

argila/silte 

8. Escorregamento em cunha de 

rocha 

13. Escorregamento de 

pedregulho/areia/detrito 

9. Escorregamento composto de 

rocha 

14. Escorregamento 

composto de argila/silte 

10. Escorregamento irregular de 

rocha 

 

Expansão lateral 

15. Espalhamento de talude de rocha 
16. Espalhamento de areia/ 

silte liquefeito 

 
17. Espalhamento de argila 

sensitiva 

Fluxo 

18. Avalanche de rocha/gelo 
19. Fluxo seco de areia/ silte/ 

detrito 

 20.Fluxo de areia/silte/detrito 

 
21. Corrida úmida de argila 

sensitiva 

 22. Fluxo de detritos 

 23. Fluxo de lama 

 24. Inundação de detritos 

 25. Avalanche de detritos 

 26. Fluxo de terra 

 27. Fluxo de turfa 

Deformação de 

talude 

28. Deformação de talude de 

montanha 

30. Deformação de talude de 

solo 

29. Deformação de talude de rocha 31. Rastejo de solo 

 32. Solifluxão 

Fonte: Hungr et.al. (2013, p.190) 

 

Comparando-se as classificações propostas por Varnes (1978) e Hungr et. al (2013), 

nota-se uma diferença significativa quando à classificação fluxo, onde para a classificação de 
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Hungr et. al (2013) são elencados 10 tipos de fluxo, variando-se os tipos de materiais. A seguir 

é apresentada uma descrição destes movimentos de massa. 

 

1) Avalanche de rocha/gelo: Movimento extremadamente rápido e maciço e semelhante a 

um fluxo de rocha fragmentada a partir de uma grande deslizamento ou queda de rocha. 

2) Fluxo seco de areia/silte/detrito: Movimento com velocidade lenta a rápida, formado por 

material solto, seco e granular, sem excesso de poropressão;  

3) Fluxo de areia/silte/detrito: Movimento com velocidade rápida a extremamente rápida, 

formado por material granular envolvendo liquefação ou excesso de poropressão do 

material que gerou o movimento; 

4) Corrida de argila sensitiva: Movimento com velocidade rápida a extremamente rápida, 

formado por argila sensitiva liquefeita devido à remodelagem durante uma ruptura 

progressiva;  

5) Fluxo de detritos: Movimento com velocidade rápida a extremamente rápida, formado por 

um fluxo crescente de detrito saturado através de um canal íngreme. Apresenta alto 

arrastamento de material e água ao longo do canal;  

6) Corrida de lama: Movimento com velocidade rápida a extremamente rápida, formado por 

um fluxo crescente de solo plástico saturado através de um canal íngreme. Envolve uma 

significativa porcentagem de água em relação ao material da origem. Apresenta alto 

arrastamento de material e água ao longo do canal;  

7) Inundação de detritos: Movimento com velocidades muito rápidas, formado por um fluxo 

de água, altamente carregado de detritos descendo por um canal íngreme. Vazão de pico 

comparável com a de uma inundação de água;  

8) Avalanche de detritos: Movimento com velocidades muito rápidas a extremamente 

rápidas, formado por um fluxo superficial de detritos parcialmente ou totalmente 

saturados, descendo através de uma encosta íngreme sem confinamento de um canal 

definido;  

9) Fluxo de terra: Movimento com velocidade rápida ou lenta intermitentes, formado por 

material plástico, argiloso. O movimento é facilitado pela combinação do material ao 

longo das fraturas e pelas deformações de cisalhamento. Longos períodos de relativa 

inatividade alternam com ondas mais rápidas;  

10)  Fluxo de turfa: Movimento de velocidade rápida composto de turfa liquefeita causada por 

ruptura não drenada. 
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De acordo com Tominaga, Santoro e Amaral (2009), no âmbito nacional, destacam-se 

as classificações propostas por Freire (1965), Guidicini & Nieble (1984) e Augusto Filho 

(1992). A seguir, o Quadro 5 apresenta as classes de movimentos conforme a classificação de 

Augusto Filho (1992), bem como suas definições e figuras ilustrativas. Esta classificação traz 

como variáveis principais a dinâmica, geometria e material envolvido no movimento. 

 

Quadro 5: Classificação dos movimentos de massa segundo Augusto Filho (1992) (Continua) 

Tipo de 

Movimento 
Descrição geral Figura ilustrativa 

Rastejo 

São movimentos lentos cuja 

magnitude dos deslocamentos é da 

ordem de poucos centímetros por 

ano. Não apresentam superfície de 

ruptura definida e afetam grandes 

áreas do terreno, atuando tanto no 

solo superficial como nos estratos 

mais profundos.  
 

Escorregamento 

Os escorregamentos são 

movimentos rápidos com superfície 

de ruptura bem definida. Sua 

geometria pode ser circular, planar 

ou em cunha conforme seja o tipo de 

solo e a existência ou não de 

estruturas ou planos de fraqueza nos 

materiais movimentados. 
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Quadro  1: Classificação dos movimentos de massa segundo Augusto Filho (1992) 

(Continuação) 

Quedas 

As quedas são movimentos 

extremamente rápidos (da ordem de 

m/s) envolvendo blocos e/ou lascas 

de rochas em movimento de queda 

livre. 

 

Tombamentos 

Os tombamentos são característicos 

de encostas íngremes de rocha, com 

descontinuidades verticais. Ocorrem 

principalmente em taludes de corte, 

onde a mudança na geometria acaba 

desconfinando essas 

descontinuidades e propiciando o 

tombamento das paredes do talude. 
 

Corridas de 

Massa 

As corridas são geradas a partir de 

um grande aporte (subsídio) de 

material para as drenagens que, 

combinado com um determinado 

volume de água, forma uma massa 

com comportamento de líquido 

viscoso, de alto poder destrutivo e de 

transporte, e extenso raio de alcance, 

mesmo em áreas planas  

Fonte: Adaptado de Augusto Filho (1992, apud Tominaga, Santoro e Amaral 2009, p.28) 

 

A Fundação Geo-Rio (1999) traz ainda uma classificação para os movimentos de massa 

quanto a profundidade da massa deslocada, conforme apresentado no Quadro 6 a seguir. 

 

Quadro 6: Classificação dos movimentos de massa quanto a profundidade da massa deslocada 

Nomenclatura Profundidade 

Superficial < 1,5 m 

Raso 1,5 m a 5 m 

Profundo 5 a 20 m 

Muito profundo > 20 m 

Fonte: Fundação Geo-Rio (1999) 
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Como exposto, cada classificação proposta tem algo semelhante às demais, trazendo 

classes e definições que buscam explicar os movimentos existentes de acordo com a percepção 

de cada autor, provavelmente condicionada por sua formação profissional, experiências e 

objetivos. 

 

2.2.2 Condicionantes de movimentos de massa 

 

Os fatores que contribuem para o acontecimento de um movimento de massa podem 

estar relacionados tanto as características naturais do ambiente, quanto às alterações impostas 

pelo homem sobre este ambiente. Os condicionantes naturais são elementos do meio físico ou 

biótico que diminuem a resistência da massa de solo ou rocha, contribuindo para a deflagração 

do processo, podendo estes serem potencializados pela ação antrópica. Desta forma, as diversas 

pesquisas relacionadas à susceptibilidade de movimentos de massa buscam aplicar em suas 

metodologias indicadores apropriados à área de estudo em questão, tanto os agentes naturais 

quanto os antrópicos. Com base em diversos estudos, como Girão et. al. (2007) Faria e Augusto 

Filho (2013), Pinto et. al. (2013), Macedo (2015) e Meirelles et. al. (2018), a seguir são 

apresentados os principais condicionantes naturais e antropogênicos deflagradores de 

movimentos de massa. 

 

2.2.2.1 Condicionantes geológicos 

 

As características geológicas como a composição física e química dos tipos de rochas e 

solos, as propriedades físicas e mecânicas sob a ação de diferentes meios morfoclimáticos 

atuam diretamente na deflagração dos movimentos gravitacionais de massa. Dentre os fatores 

geológicos desencadeantes desses eventos estão, os aspectos litológicos; os padrões de fraturas 

e diaclases; o manto de intemperismo; coesão e peso por unidade do material formador das 

vertentes; circulação das águas e os esforços de cisalhamento. Desta forma, a depender das 

estruturas geológicas, dos tipos de solo, e falhas existentes, uma determinada região pode estar 

mais ou menos suscetíveis a processos erosivos ou movimentos de massa gravitacionais 

(PINTO, et. al., 2013). 
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2.2.2.2 Condicionantes geomorfológicos 

 

Os agentes geomorfológicos são aqueles responsáveis pelas formas e amplitudes do 

relevo. Dentre os principais condicionantes geomorfológicos utilizados em pesquisas de 

suscetibilidade a movimentos de massa estão a declividade, a amplitude, forma da vertente e 

orientação da vertente. A declividade é a inclinação maior ou menor do relevo em relação ao 

horizonte. Quanto maior a declividade, menor é a razão entre a resistência ao cisalhamento do 

solo e a tensão cisalhante atuante. Quanto a amplitude da encosta, apesar de não haver um limite 

exato para a altura da encosta que provoque um movimento de massa, trabalhos indicam que 

quanto maior a altitude, maior a probabilidade de ocorrência destes processos. Já quanto a forma 

da vertente ou morfologia da encosta, esta pode se apresentar de três formas, convexa, retilínea 

ou côncava, (PINTO, et. al., 2013). A Figura 16 a seguir apresenta as três formas de vertentes 

mencionadas. 

 

Figura 16:classificação quanto a forma da encosta 

 
Fonte: Bezerra (2019) 

 

Segundo Pinto et. al. (2013), há uma divergência entre autores sobre quais formas do 

relevo estariam mais susceptíveis a movimentos de massa.  O autor cita que para Bonuccelli 

(1999) as encostas com perfis côncavos são geralmente mais evoluídas em termos 

geomorfológicos e estariam menos sujeitas a ocorrência de movimentos de massa. Já para o 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) (1991), as encostas retilíneas tendem a apresentar 

maiores declividades em geral, que as convexas, assim são mais suscetíveis a escorregamentos, 

enquanto encostas convexas apresentam, em média, maiores espessuras de solos, o que poderia 

potencializar uma ruptura mais profunda. Enquanto para Guerra (1998) e Fernandes e Amaral 

(2000) os perfis côncavos, por serem zonas de convergência de sedimentos e de fluxos d’água, 
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são mais favoráveis aos movimentos de massa. A forma da vertente está também relacionada 

com as linhas preferenciais de drenagem, sendo a proximidade com essas linhas um 

condicionante a ocorrência de movimentos de massa. 

Quanto a orientação das vertentes, este indicador está diretamente relacionado a 

incidência de intempéries sobre a massa de solo ou rocha, como chuva, vento e insolação. 

Assim, quanto mais exposta uma encosta estiver a estes fatores, maior será a diminuição da sua 

resistência ao cisalhamento e estabilidade, e consequentemente, maior será a sua suscetibilidade 

a um movimento de massa (PINTO, et. al., 2013). 

 

2.2.2.3 Vegetação  

 

A cobertura vegetal é responsável por diminuir os impactos da ação direta da água da 

chuva sobre o maciço de solo, redistribuindo a água de chuva através da interceptação 

promovida pelas folhas, da retenção de água por parte da folhagem, galhos, e troncos, e ainda 

eliminando grande volume d’água, por meio da evapotranspiração, diminuindo e retardando a 

infiltração da água no terreno. Além disso, as raízes da vegetação atuam na estabilização da 

encosta, promovendo reforço mecânico, com acréscimo de resistência ao cisalhamento e 

hidrológico por estabelecer escoamento hipodérmico que desvia e/ou reduz a intensidade da 

infiltração efetiva no maciço. (GIRÃO et. al., 2007; PINTO, et. al., 2013).  

Vale ressaltar que nem sempre uma cobertura vegetal irá promover um incremento de 

estabilidade à encosta sob qualquer condição. A estabilidade para um talude está diretamente 

relacionada ao tipo de vegetação, se esta possui raízes e cobertura suficientes para promover a 

estabilidade ou não. Em alguns casos, a depender da inclinação da encosta, mesmo árvores de 

grande porte, podem ser prejudiciais à estabilidade da encosta, devido à sobrecarga que 

promovem e a ação do vento sobre estas árvores, que podem provocar o tombamento destas e 

um consequente movimento de massa posterior (BEZERRA, 2019). É amplamente aceito no 

meio técnico que as bananeiras são prejudiciais à estabilidade de encostas, no entanto, este é 

um dos cultivos preferencias em comunidades de baixa renda, seja para venda ou para 

alimentação familiar (BRASIL, 2007). 

 

2.2.2.4 Pluviosidade 

 

As condições climáticas de uma determinada região estão diretamente ligadas à 

ocorrência de movimentos de massa, sobretudo, a pluviosidade. As precipitações ao atingirem 
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um maciço de solo, podem provocar  pelo impacto da água e o desprendimento e arraste de 

partículas, causando erosões, que podem evoluir, com o escoamento superficial para ravinas ou 

voçorocas. A parte da água que infiltra o maciço, saturando-o, pode provocar a redução da 

coesão aparente, ou a redução das tensões efetivas, por meio do aumento das poropressões, 

reduzindo assim a sua resistência ao cisalhamento, além de induzir o aumento de empuxo sobre 

contenções.  

Por todos estes motivos é que se faz extremamente necessário levar em consideração 

este condicionante para se identificar possíveis movimentos de massa futuros. Um inventário 

de movimentos de massa em conjunto com os registros pluviométricos, pode fornecer uma 

relação estatística entre esses eventos, e assim servir de base para sistemas de controle e alarme 

para a ocorrência de novos movimentos. 

 

2.2.2.5 Ação antrópica 

 

Assim como os condicionantes naturais, a ação humana é capaz de modificar o relevo 

de forma significativa, e por vezes, com uma velocidade bem superior a causada pelos agentes 

naturais. A necessidade de fixar moradia, cultivar alimentos, destinar seus resíduos, dentre 

outras atividades, leva o homem a alterar o ambiente em que vive em função destas. Estas 

modificações, são capazes de alterar o equilíbrio natural do ambiente e assim provocar uma 

tentativa de reequilíbrio, que culmina na ocorrência de movimentos de massa. Em muitas 

situações, os condicionantes naturais isoladamente, não seriam capazes de provocar um 

desastre, no entanto, os agentes naturais agindo em conjunto com ações humanas prejudiciais à 

estabilidade das encostas acabam por potencializar a probabilidade de ocorrência do evento. 

Por estes motivos, há a necessidade de se identificar condicionantes antropogênicos em 

mapeamentos de risco a movimentos de massa. A seguir são apresentados os principais 

indicadores utilizados. 

 

• Remoção da cobertura vegetal 

 

Como já abordado no item 2.1.2.3, a cobertura vegetal de um terreno tem fundamental 

importância para a sua estabilidade, servindo como manto protetor da ação direta das 

precipitações. Segundo Girão et. al. (2007), a remoção da camada vegetal traz como efeito 

principal a ocorrência de erosões por salpicamento, quando a água da chuva remove as 

partículas de solo por impacto e posteriormente as carreiam. A remoção da cobertura vegetal 
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pode ainda resultar em movimentos de massa mais profundos. A seguir são apresentados tipos 

de vegetação mais efetivos para cada função, controle de erosões e movimentos de massa 

(Quadro 7). 

 

Quadro 7: Função protetora da cobertura vegetal contra processos de degradação de encostas 

Processos 
Função protetora da 

vegetação 
Vegetação mais efetiva 

Erosão Superficial 
Interceptação, contenção, 

retardamento e infiltração 

Herbáceas, grama e gramíneas com 

raízes densas e próximas à 

superfície; boa cobertura do solo 

pelas folhagens 

Movimento de Massa 

Reforço, retirada da 

umidade, apoio e 

arqueamento 

Lenhosas, arbustos e árvores com 

sistema radicular forte e profundo; 

alta relação raízes/ parte aérea 
Fonte: Araújo et. al. (2005) Apud Girão et. al. (2007) 

 

Desta forma, deve-se sempre que possível optar pelo mantimento da cobertura vegetal, 

ou pelo reflorestamento, afim de que a vegetação possa contribuir positivamente para a 

estabilidade da encosta. Tal realidade se mostra distante da encontrada em encostas urbanizadas 

no Brasil, sobretudo aquelas localizadas em zonas periféricas, onde as altas taxas de ocupação 

induzem a um quase total desmatamento da área. 

 

• Concentração de águas pluviais e águas servidas 

 

Um problema frequente em decorrência da urbanização sem planejamento, é a má 

destinação de águas pluviais e águas servidas, onde por falta de investimento em infraestrutura, 

as tubulações de esgotamento dessas águas são por vezes subdimensionadas ou até mesmo 

inexistentes, acarretando em despejo direto das mesmas nos terrenos. A alta taxa de 

impermeabilização dos terrenos e vias também é um fato importante a ser considerado, tendo 

em vista que a maior impermeabilização acarreta também em um maior escoamento superficial, 

principalmente em locais onde não há as obras de drenagem necessárias, fazendo com que as 

águas pluviais cheguem aos pontos mais baixos da localidade com alto poder de arraste, 

podendo provocar o desmonte hidráulico do solo de encostas, a ruptura de estruturas de 

contenções, além de enxurradas e alagamentos (GIRÃO et al., 2007).  

As áreas de encostas ocupadas são as mais suscetíveis a processos erosivos provenientes 

do despejo de águas pluviais e águas servidas, principalmente em encostas formadas por solos 

de textura arenosa ou areno-argilosa. Em encostas que possuam fendas, o risco de ruptura de 



46 

 

 

 

 

cortes e aterros se torna ainda maior, devido a infiltração das águas pluviais e servidas por estas 

fendas, saturando o maciço e provocando os movimentos de massa (GIRÃO et al., 2007). 

Da mesma forma que as águas pluviais, as águas de abastecimento, por meio da ruptura 

e vazamento de uma tubulação podem ocasionar um movimento de massa, geralmente 

deslizamentos, devido a saturação gradual da encosta. Fossas sépticas também podem ser um 

grande problema, se em grandes quantidades na localidade e principalmente em solos bastante 

permeáveis, onde os despejos se infiltram no maciço de solo, saturando-o, e contribuindo para 

a sua desestabilização. 

 

• Declividade e altura excessivas de cortes e execução inadequada de aterros 

 

Segundo Girão et al. (2007), a execução de cortes em encostas urbanizadas, seja para 

implantação de vias ou para construção de edificações pode se tornar um grande problema para 

a estabilidade da encosta, sobretudo quando este corte é realizado pelos próprios moradores, 

sem obedecer à capacidade de suporte do material formador da encosta. Desta forma, a altura e 

inclinação excessiva dos taludes em corte acaba por comprometer a sua estabilidade, e assim, 

resultar em movimentos de massa. Um outro problema, é quando a execução dos cortes acaba 

por atingir camadas mais internas do maciço e promove o desconfinamento de descontinuidades 

existentes, potencializando o risco de ocorrência de um movimento de massa.  

Com relação a execução de aterros para servirem como base para vias e edificações, ou 

ainda repor material transportado, o problema está principalmente na má ou inexistente 

compactação do solo de aterro, tornando-o extremamente susceptível à erosão, principalmente 

quando o aterro é lançado em um caminho preferencial de drenagem, sendo a erosão fortemente 

potencializada pelo escoamento das águas pluviais (GIRÃO et al., 2007).  

 

• Disposição de Lixo 

 

Outro problema frequente em áreas de encostas urbanizadas, sobretudo em áreas 

periféricas, onde o sistema de coleta de resíduos sólidos é precário, é a deposição inadequada 

desses resíduos, sejam eles residenciais, industriais, etc. Segundo Girão et al. (2007), o lixo é 

um material heterogêneo e altamente poroso, o que permite a sua rápida saturação e aumento 

de massa, se tornando instável sobre a encosta além de sobrecarregar a mesma. Em alguns 

casos, o movimento encosta a baixo pode se dar apenas pelos resíduos, no entanto, algumas 
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vezes, estes podem carrear também solo superficial da encosta, provocando a erosão do maciço. 

Principalmente em zonas periféricas, onde as residências encontram-se extremamente próximas 

umas das outras, o deslocamento desse material pode resultar em acidentes graves, atingindo 

residências e moradores. 

Outra consequência secundária da deposição inadequada de resíduos sólidos é o 

entupimento do sistema de drenagem através do carreamento desse material para o interior de 

bueiros e tubulações com a ação da água da chuva. A obstrução do sistema pode gerar sérios 

problemas, como a ruptura das tubulações e consequentemente o vazamento de águas pluviais, 

saturando o solo no entorno do vazamento, podendo resultar em movimentos de massa. Além 

disso, deve-se considerar também os efeitos da deposição inadequada de resíduos sobre a saúde 

da população, tendo em vista a possibilidade de contaminação de mananciais superficiais e sub-

superficiais além da proliferação de vetores. 

 

2.3 Análise de Risco 

 

Para que se realize um gerenciamento das áreas submetidas a risco geológico, e se possa 

implantar medidas mitigadoras do risco, é necessário primeiramente identificar e analisar os 

riscos existentes, afinal, não se pode resolver um problema sem antes conhecer sua dimensão e 

planejar uma solução. Assim, a análise de risco se mostra extremamente necessária, 

identificando os riscos existentes na área em estudo, analisando-os, sobretudo a respeito da 

hierarquização do risco, e assim, as áreas podem ser subdivididas de acordo com o grau de risco 

e as medidas preventivas podem ser direcionadas a cada área. A seguir, serão apresentados 

conceitos relacionados ao risco, voltados principalmente aos riscos aos movimentos de massa, 

bem como uma síntese das formas de mapeamento de risco empregadas. 

De acordo com Brasil (2007), o problema das áreas de risco de deslizamentos, enchentes 

e inundações nas cidades brasileiras pode ser sintetizado nos seguintes itens: Crise econômica 

e social com solução a longo prazo; política habitacional para baixa renda historicamente 

ineficiente; Ineficácia dos sistemas de controle do uso e ocupação do solo; Inexistência de 

legislação adequada para as áreas suscetíveis aos riscos mencionados; Inexistência de apoio 

técnico para as populações. 

 

2.3.1 Conceitos relacionados ao risco 
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Devido à grande urbanização das últimas décadas e à frequente ocupação de áreas de 

fragilidade ambiental, e, portanto, suscetíveis a riscos de movimentos de massa, bem como ao 

grande número de acidentes registrados, teve-se início a abordagem de riscos naturais. De 

acordo com Cerri (1993), os termos acidente, evento e risco podem ser conceituados da seguinte 

forma: 

 

• Acidente: “Fato já ocorrido, onde foram registradas consequências sociais e/ou econômicas 

relacionadas diretamente ao fato.” 

• Evento: “Fato já ocorrido onde não foram registradas consequências sociais e/ou 

econômicas relacionadas diretamente ao fato.” 

• Risco: “Possibilidade de registro de um acidente.” 

 

Ainda segundo o mesmo autor, “a probabilidade de ocorrência de um evento é 

denominada suscetibilidade, enquanto o risco é resultado da combinação entre a probabilidade 

de ocorrência de um evento e as consequências sociais e econômicas potenciais.” Assim, tem-

se: 

S = P 

Onde:  

S – Suscetibilidade; 

P – Probabilidade de ocorrência de um evento. 

 

e 

R = P x C 

Onde:  

R – Risco; 

P – Probabilidade de ocorrência de um evento; 

C – Consequências sociais e/ou econômicas potenciais 

 

Com relação ao conceito de risco geológico, Cerri (1993) propõe a seguinte definição: 

“situação de perigo, perda ou dano, ao homem e a suas propriedades, em razão da possibilidade 

de ocorrência de processo geológico induzido ou não”. 

De acordo com Bandeira, Alheiros e Coutinho (2005), Varnes et al. (1984) define risco 

como o número de perda de vida, de danos às pessoas/propriedades e atividade econômicas 
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interrompidas devido ao fenômeno. Varnes et al. (1984) definiu o risco total Rt como uma série 

de danos resultantes da ocorrência de um fenômeno, representado pela seguinte Equação: 

 

𝑅𝑡 =  ∑ 𝐻

𝑛

1

𝑥 𝑅𝑖 𝑥 𝑉𝑖 

onde  

Rt = risco total;  

H = representa a suscetibilidade ou a probabilidade da ocorrência de um fenômeno em uma 

determinada área em um período qualquer;  

Ri = elementos de risco;  

Vi = representa a vulnerabilidade de cada elemento representado pelo grau do dano 

(compreendido entre os valores 0 - sem danos a 1 - perda total). 

 

De acordo com Shook (1997) apud Nogueira (2002), outro fator pode ser adicionado à 

expressão do risco, o gerenciamento ou gestão, sendo este fator inversamente proporcional ao 

risco. O grau de gerenciamento deve indicar o estágio de planejamento e implementação de 

ações e obras para controle da ameaça (probabilidade) e da vulnerabilidade (consequências). 

Portanto, o risco pode ser expresso por: 

 

𝑅 = 𝑃(𝑓𝐴) 𝑥 𝐶(𝑓𝑉) 𝑥 𝐺−1 

 

onde  

R = risco;  

P = Probabilidade de ocorrência, como uma função da Ameaça;  

C = Consequências, como uma função da vulnerabilidade;  

G = Gerenciamento. 

 

Desta forma, o risco pode ser atenuado em locais onde haja um gerenciamento eficaz, uma 

defesa civil atuante, de modo a evitar que as consequências sejam graves, mesmo sob altas 

probabilidades. 

A United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) (2009) traz 

também uma proposta de conceituação para os termos usuais relacionados à riscos ambientais, 

através de sua publicação intitulada Terminology on Disaster Risk Reductiona, a qual é 

apresentada a seguir. 
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• Perigo (hazard): Um fenômeno, substância, atividade ou condição humana que pode causar 

perda de vidas, ferimentos ou outros impactos na saúde, danos materiais, perda de meios de 

subsistência e serviços, perturbações sociais e econômicas ou dano ambiental. Quanto ao 

perigo natural, este pode estar associado à uma série de fatores, como, fatores geológicos, 

meteorológicos, hidrológicos e biológico. 

 

• Vulnerabilidade: As características e circunstâncias de uma comunidade ou sistema que os 

tornam suscetíveis aos efeitos prejudiciais de um perigo. A vulnerabilidade pode estar 

associada a fatores físicos, sociais, econômicos e ambientais. A definição identifica 

vulnerabilidade como uma característica do elemento de interesse (comunidade ou sistema) 

independente da sua exposição.  

 

• Risco: A combinação da probabilidade de ocorrência de um evento e suas consequências 

negativas. Desta forma, o risco seria o produto do perigo (hazard) pela vulnerabilidade. 

 

Observando-se os termos relacionados ao risco, elencados pelos autores acima 

mencionados, pode-se concluir que o risco é sempre uma relação entre a probabilidade de 

ocorrência de um determinado evento (susceptibilidade) e o quão vulneráveis os elementos 

ameaçados estão. Ou seja, a gradação do risco depende tanto de fatores físicos do ambiente, 

que seriam traduzidos na susceptibilidade, quanto de fatores sociais, que se traduzem na 

vulnerabilidade do meio, a capacidade que esse meio possui ou não de suportar ao evento. 

 

2.3.2 Mapeamento de Risco 

 

Conhecendo-se as definições de suscetibilidade, consequências e risco, buscam-se 

formas de representar e analisar essas variáveis espacialmente. Uma destas formas de 

representação é o mapa de risco. O mapeamento de risco consiste na sua identificação, análise 

e delimitação das áreas de sua ocorrência, sendo executado por meio de trabalhos de campo, 

conjuntamente com outras ferramentas, como geoprocessamento, onde são avaliadas as 

possibilidades (probabilidades) de ocorrência dos processos destrutivos (perigo), a 

vulnerabilidade do elemento em risco (percentagem de perda esperada para o elemento 

submetido à situação perigosa) e as consequências sociais e/ou econômicas, caso ocorra um 

determinado processo destrutivo (FARIA & AUGUSTO FILHO, 2013). 
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Normalmente, utilizam-se duas abordagens principais para análise de risco, uma 

qualitativa e outra quantitativa.  Segundo Tominaga, Santoro e Amaral (2009), métodos 

qualitativos, costumam se basear no julgamento de especialistas através de visitas de campo e 

da análise de imagens aéreas. Adota-se ainda a produção de mapas temáticos que auxiliam na 

definição da suscetibilidade das áreas aos movimentos de massa, tais como, declividade, 

geomorfologia, vegetação, uso e ocupação do solo, dentre outros. Ao fim da análise, as regiões 

analisadas podem ser classificadas de acordo com o grau de risco encontrado, geralmente 

classificados em baixo, médio ou alto risco.  

Devido a necessidade de julgamentos individuais, os métodos qualitativos acabam por 

possuírem certo grau de subjetividade, sendo por este motivo alvo de muitas críticas no meio 

científico. No entanto, mesmo com esta limitação, o emprego das metodologias qualitativas 

gera bons resultados, desde que sejam empregados os indicadores adequados à área de estudo, 

e os julgamentos sejam os mais técnicos e respaldados possíveis, geralmente realizados por 

mais de um especialista, servindo assim como base para uma política de intervenção.   

Os métodos quantitativos baseiam-se principalmente em análises estatísticas, por meio 

da comparação da distribuição espacial dos fenômenos com os parâmetros considerados. As 

análises quantitativas incorporam ao cálculo, a probabilidade de ocorrência do processo e a 

distribuição probabilística das consequências, possuindo assim menor subjetividade e maior 

possibilidade de atualização ao decorrer do tempo. 

Dentre as metodologias de mapeamento e análise de risco a movimentos de massa, está 

a proposta por Cerri (1993). A metodologia de caráter qualitativo baseia-se nas seguintes etapas: 

identificação do risco, que consiste em uma atividade fundamentalmente de campo, onde são 

identificados os locais mais suscetíveis, bem como as consequências potenciais; análise de 

risco, a qual é realizada simultaneamente à identificação dos riscos e corresponde a etapa onde 

são atribuídos diferentes graus aos riscos identificados. Nesta etapa, realiza-se também a 

representação cartográfica dos riscos identificados, objetivando a sua espacialização; medidas 

de prevenção de acidentes; planejamento para situações emergenciais; informações públicas e 

treinamento. Resumindo as fases de identificação e análise dos riscos da metodologia proposta 

por Cerri (1993), tem-se a concepção do modelo fenomenológico, zoneamento de risco, 

cadastramento de risco e cartografia.  

O Ministério das Cidades em conjunto com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de 

São Paulo (IPT) publicou em 2007 um livro contendo instruções para o mapeamento de riscos 

em encostas e margens de rios. A metodologia proposta é também qualitativa e segue os passos 
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a seguir: obtenção dos dados gerais sobre a moradia; caracterização do local; identificação das 

formas de destinação de águas pluviais e esgoto; presença de vegetação no talude ou 

proximidades; sinais de movimentação (feições de instabilidade); tipos de processos de 

instabilização esperados ou ocorridos; determinação do grau de risco; necessidades de remoção. 

A publicação pretende unificar, em âmbito nacional, um método de mapeamento que apresente 

menor grau de complexidade para a determinação e hierarquização das áreas de riscos, e com 

baixo custo de execução, permitindo comparar as mais variadas situações de risco no País, quais 

sejam as diferenças regionais, auxiliando no dimensionamento do problema. Segundo Faria e 

Augusto Filho (2013), esta é a metodologia atualmente mais empregada no Brasil. 

A prefeitura do município de Natal, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

e Urbanismo (SEMURB), lançou em outubro de 2008 o Plano Municipal de Redução de Riscos 

do Município de Natal (PMRR). O documento sintetiza propostas estratégicas para a 

erradicação dos riscos nas áreas de assentamentos precários do Município de Natal - RN. A 

metodologia proposta pelo PMRR compreende: definição de setores homogêneos de risco; 

atribuição de diferentes graus de risco; mapeamento das áreas de risco; definição das 

intervenções estruturais e não estruturais.  

 

2.3.3 Plano Municipal de Redução de Riscos de Natal 

 

O Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) do município de Natal foi publicado 

no ano de 2008 pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB). O 

objetivo do documento foi a realização de um mapeamento das áreas de risco para tomada de 

decisão quanto ao planejamento urbano das mesmas, hierarquizando-as por nível de criticidade, 

abrangendo os assentamentos localizados em encostas e/ou susceptíveis a inundações, 

localizados em flancos dunares e adjacências. A metodologia utilizada na elaboração do PMRR 

contou com as seguintes etapas: 

 

• Definição de setores homogêneos de risco;  

• Atribuição de diferentes graus de risco;  

• Mapeamento das áreas de risco;  

• Definição das Intervenções estruturais e não estruturais a serem propostas em cada área 

e elaboração do Plano de Ação com cronograma de execução e estimativa de custo, 

indicação de fontes de recursos e estratégia de captação. 
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Os setores homogêneos de risco foram divididos em cinco classes: 

• SI - Setores Inundáveis/Alagáveis (áreas naturalmente favoráveis ao acúmulo d’água ou 

com drenagem insuficiente); 

• SE - Setores sujeitos a Erosão (encostas ou falésias); 

• SD - Setores sujeitos a Deslizamentos ou instáveis (dunas móveis); 

• SFD - Setores de Faixas de Domínio (áreas de domínio de estradas, ferrovias, linhas de 

transmissão ou gasodutos); 

• SO-APP - Setores de Ocupação de APP (áreas de preservação permanente, 

irregularmente ocupadas). 
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Os diferentes graus de risco foram atribuídos de acordo com a vulnerabilidade da região em análise e a probabilidade de ocorrência do evento 

danoso. O Quadro 8 traz as cinco classes de risco utilizadas no PMRR. 

 

Quadro 8: Classificações de risco conforme o PMRR 
Grau de 

Risco 

Índice de 

Risco - IR 
Descrição Indícios a serem verificados 

5 Risco 

Muito 

Alto 

IR ≥ 4,5 

Processo com indícios claros de 

adiantado estágio evolutivo, com 

possibilidade de destruição imediata de 

moradias, não sendo necessária a 

ocorrência de eventos extremos, ou 

outros processos destrutivos. 

Vestígios de grandes danos materiais produto de ocorrências passadas (marcas de 

inundação nas paredes externas, muros derrubados por deslizamento de areia ou queda de 

barreira) e relatos frequentes de danos humanos; risco iminente de queda de barreiras; 

acumulo de areia dentro das residências; casas com grandes fissuras, fendas e ou paredes 

inclinadas; insalubridade severa; exigências legais para o desadensamento (quando põe-se 

em risco a estabilidade da encosta) ou reparcelamento (quando torna-se necessária a 

redefinição de lotes para garantir acessos e infra-estrutura básica); residências localizadas 

em áreas de preservação permanente; residências localizadas em cotas baixas (abaixo da 

cota 5, deve ser pesquisada no local a possibilidade de alagamento, ver mapa de 

drenagem); residências localizadas nas faixas de domínio de ferrovias, rodovias, linhas de 

alta tensão e ductos de gás ou petróleo; residências localizadas em áreas non aedificandi 

ou áreas aedificandi com restrições com indícios de danos severos. 

4 

Risco 

Alto 

3,5 ≤ IR < 4,5 

Processo destrutivo instalado, com 

indícios de seu desenvolvimento e 

possibilidade de destruição de 

moradias em curto espaço de tempo. É 

possível o acompanhamento evolutivo 

do processo, podendo ocorrer evolução 

rápida com chuvas intensas pouco 

frequentes. 

Destelhamento de casas pela ação dos ventos aliados a precipitações extremas; 

comunicação de enxurradas freqüentes ou abruptas; invasão do mar em mareias 

excepcionais; destruição parcial de habitações mal localizadas ou pouco sólidas; fluxo dos 

transportes e das comunicações telefônicas prejudicado pela ocorrência; risco de 

transmissão de doenças vinculadas com a ocorrência; aumento considerável do nível dos 

rios; áreas próximas à canalizações com escassa ou nenhuma manutenção; áreas adensadas 

com presença de esgoto correndo pelas vias 

públicas; presença marcante de erosão hídrica ou eólica (presença de voçorocas); 

escorregamento de materiais sólidos ao longo de terrenos inclinados sem vegetação; 

lançamento de águas servidas ou pluviais em terrenos inclinados; presença de vazamento 

das redes de abastecimento d’água em áreas inclinadas; infiltrações de água servida em 

poços ou cacimbas; grandes áreas com deposição inadequada de lixo, mesmo em áreas 

onde os aterros estejam sendo removidos. 
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Quadro 8: Classificações de risco conforme o PMRR (Continuação) 

3 

Risco 

Médio 

2,5 ≤ IR < 3,5 

Processos destrutivos encontram 

condições potenciais de 

desenvolvimento, constatando-se 

condicionantes 

físicos predispostos ao risco e/ou 

indícios do 

desenvolvimento do processo. 

Verificação de expansão/ ocupação desordenada em áreas aedificandi com restrições; 

pequenos-médios escorregamentos em áreas de encostas agravados por ações antrópicas; 

inexistência de sistemas adequados de drenagem de águas pluviais em áreas de dunas ou 

em terrenos inclinados ou presença generalizada de redes clandestinas; disposição de 

grandes quantidades de lixo nas linhas de drenagem naturais; presença de extensos 

desmatamento das cristas das elevações e das encostas íngremes; indícios claros de 

agravamento de processos erosivos; pequenos - médios alagamentos permanentes ou de 

longa duração nas vias públicas ou nos lugares de passagem de pessoas ou de acesso para 

veículos e serviços  públicos. 

2 

Risco 

Baixo 

1,5 ≤ IR < 2,5 

Sem indícios de instabilização 

aparentes, sendo consideradas 

áreas com baixa predisposição 

ao risco. 

Queixas esporádicas de alagamento ou deslizamento de pequeno porte em áreas 

pouco inclinadas; conturbação do trânsito ou comprometimento do serviços públicos 

ante precipitações excepcionais; desmatamento de grandes áreas com presença de 

solos saturados; alterações moderadas na mata ciliar; construção de grandes obras 

de infra-estrutura urbana sem monitoramento ambiental; urbanização desordenada 

em áreas adensáveis; aumento desmedido da impermeabilização dos solos; indícios 

leves de erosão fluvial, pluvial ou eólica. Todos estes problemas devem poder ser 

resolvidos pelos serviços de limpeza, pela implantação de ações de monitoramento 

integradas, pequenas obras de infra-estrutura urbana ou aumento da fiscalização 

ambiental. 

1 

Risco 

Muito 

Baixo 

0,5 ≤ IR < 1,5 

Sem indícios de instabilização 

aparentes, sendo consideradas 

áreas com muito baixa 

predisposição ao risco. 

Queixas muito esporádicas de alagamento; algumas alterações no transito ante 

precipitações excepcionais; desmatamentos moderados em solos permeáveis; 

presença de atividades (impactantes) esporádicas próximas a áreas vulneráveis; 

construção de pequenas obras de infra-estrutura; processos de urbanização em 

andamento (monitoramento); Todos estes problemas são apenas sujeitos a 

monitoramento/ fiscalização. 

0 

Áreas 

Sem 

Risco 

IR < 0,5 

Áreas estáveis, não apresentando 

qualquer indício ou possibilidade de 

desenvolvimento de processos 

destrutivos; mantidas as 

condições até o momento da 

análise, ou seja, não havendo 

nenhuma alteração antrópica 

significativa. 

Sem indícios ou possibilidade de desenvolvimento de processos destrutivos. Áreas 

corretamente urbanizadas e concretamente incorporadas à cidade formal. 

Fonte: Adaptado de Natal (2008)



56 

 

 

 

 

As 74 áreas mapeadas no PMRR, identificadas como áreas de risco, se distribuem nas 

Zonas Administrativas do município de Natal conforme apresentado no Quadro 9. 

 

Quadro 9: Comunidades mapeadas como áreas de risco pelo PMRR 

N° Nome do assentamento 
Zona  

Administativa 
N° Nome do assentamento 

Zona  

Administativa 

1 Alto da Colina Leste 38 Alemão Oeste 

2 Aparecida Leste 39 Alta Tensão Oeste 

3 Areado Leste 40 Alto do Guararapes Oeste 

4 Barro Duro Leste 41 Arredores de Alemão Oeste 

5 Brasília Teimosa Leste 42 Barreiros Oeste 

6 Encosta ou Escadaria Leste 43 Cambuim Oeste 

7 Formigueiro Leste 44 Cidade Nova Oeste 

8 Hospício Leste 45 Cruzeiro  Oeste 

9 Maruim Leste 46 Curtume Oeste 

10 Ocidental de Baixo Leste 47 DETRAN Oeste 

11 Ocidental de Cima Leste 48 Fio Oeste 

12 Passo da Pátria Leste 49 Guararapes (8 de Outubro) Oeste 

13 Pedra do Rosário Leste 50 Japão (Novo Horizonte) Oeste 

14 São José do Jacó Leste 51 Lavandeiras Oeste 

15 Sopapo Leste 52 Leningrado Oeste 

16 Vietnã Leste 53 Mereto Oeste 

17 África Norte 54 Mosquito Oeste 

18 Aliança Norte 55 N.S. Vitorias - Vila São Pedro Oeste 

19 Alto da Torre Norte 56 Palha Oeste 

20 Beira Rio Norte 57 Planalto Oeste 

21 Boa Sorte Norte 58 Promorar Oeste 

22 Cidade Praia Norte 59 Promorar II Oeste 

23 Dom Pedro I Norte 60 Salgadinho ou Maré Oeste 

24 El Dourado Norte 61 Sítio Guarapes Oeste 

25 Garis Norte 62 Torre ou Alta Tensão Oeste 

26 Gramoré Norte 63 Urubu Oeste 

27 Jardim Primavera Norte 64 Wilma Maia Oeste 

28 Jardim Progresso Norte 65 Aloísio Bezerra Sul 

29 José Sarney Norte 66 Coqueiro Sul 

30 Lagoa Azul Norte 67 Coréia do Nilo Sul 

31 Olho d'água Norte 68 Das Almas Sul 

32 Pompéia Norte 69 Lagoinha Sul 

33 Raio de Sol Norte 70 P.J. Lourenço Sul 

34 Salinas ou Floresta Norte 71 Pião Sul 

35 Serraria Norte 72 Potyguarania Sul 

36 13 de Maio Oeste 73 T.M. Procópio Sul 

37 Água Doce Oeste 74 Viaduto Sul 
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Dentre as 74 áreas mapeadas, está a comunidade de Aparecida, pertencente ao bairro de 

Mãe Luíza, na qual se insere a área de estudo deste trabalho. Aparecida foi denominada no 

PMRR de Natal como SD: setores sujeitos a deslizamentos ou instáveis (dunas móveis). 

 

2.4 Corrida de Areia em Mãe Luíza em 2014 

 

2.4.1 Introdução 

 

A ocorrência de movimentos de massa em áreas urbanizadas tem se tornado um 

problema recorrente em muitas partes do mundo e acarretado em grandes perdas econômicas, 

ambientais e humanas. Assim como os prejuízos relacionados a um movimento de massa, suas 

causas também podem ser diversas. Movimentos de massa provocados por terremotos são 

relatados e analisados por vários autores em diversas partes do mundo, como por Wang (2018) 

na China, Xu (2018) e Yamagishi (2018) no Japão e Martha (2017) no Nepal. Ainda com maior 

frequência se identificam estudos envolvendo movimentos de massa causados pela ação de 

chuvas intensas, como os de autoria de Xu (2010), Zhang (2018), Zhu (2019) na China, Cogan 

(2018) na Austrália, Dang (2019) no Sri Lanka e Cañón (2016) na Colômbia. 

No Brasil, a incidência de chuvas intensas em regiões de fragilidade ambiental também 

tem acarretado em desastres por movimentos de massa. No estado do Rio Grande do Norte, na 

capital Natal, algumas regiões urbanizadas vêm sofrendo com a ocorrência de movimentos de 

massa, como é o caso do Bairro de Mãe Luíza. Mãe Luíza está inserido na Região 

Administrativa Leste do município de Natal, capital do Rio Grande do Norte em uma região de 

dunas, sendo inicialmente ocupada a partir da década de 1950 sem a aplicação de restrições 

urbanísticas, resultando em ruas extremamente estreitas, becos, vielas, alta densidade 

demográfica, além da ocupação de áreas de risco a movimentos de massa (FUNPEC, 2014).  

Um movimento de massa de grandes proporções ocorreu em Mãe Luíza entre os dias 14 

e 15 de junho de 2014, após a incidência de fortes chuvas na região. O desastre provocou a 

destruição total de 26 residências além da destruição parcial ou desestabilização de outras 147.  

 

2.4.2 Caracterização físico-ambiental da área  

 

2.4.2.1 Geologia Local 
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A área em que se deu o movimento de massa está situada no domínio geológico da Bacia 

Costeira PE-PB-RN. Esta área abrange principalmente materiais dos depósitos eólicos 

aflorantes de paleodunas, areias finas a médias, avermelhadas e esbranquiçadas, e os depósitos 

de praias e dunas móveis, sendo também possível verificar a ocorrência dos materiais da 

Formação Barreiras em algumas falésias remanescentes, que compõe o substrato dos depósitos 

eólicos quaternários. A Figura 17 apresenta detalhe dos depósitos eólicos de paleodunas em 

distintos episódios deposicionais, aflorantes em corte artificial do terreno provocado pelos 

movimentos de terra. 

 

Figura 17: Detalhe dos depósitos eólicos de paleodunas 

 
    Fonte: FUNPEC (2014) 

 

As paleodunas de areias avermelhadas são compostas de uma mistura de areia pouco 

compacta, com um pouco de material argiloso avermelhado, sendo a fração mais responsável 

pela estabilidade das encostas entre a praia e a rua Guanabara. As paleodunas claras são 

formadas por areias esbranquiçadas e amareladas de baixa compacidade e alta permeabilidade 

e ocorrem sobrejacentes às paleodunas de areias avermelhadas. 

 

2.4.2.2 Síntese dos sistemas sinóticos que provocaram as chuvas intensas 

 

De acordo com a análise de eventos extremos realizada pelo Centro de Previsão de 

Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 

houve na região nos dias que ocorreram o desastre o que se chamou de perturbação tropical, 

vinda de leste entre o RN, CE e oceano Atlântico adjacente. Ainda segundo esse mesmo órgão, 

no dia 14 de junho de 2014 por volta das 06:00 GMT uma banda de nebulosidade foi vista sobre 
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o RN, quando foi observado o início das chuvas (Figura 18-a). Ainda em 14 de junho de 2014, 

às 12:00 GMT foi observado um enfraquecimento das nuvens sobre o RN e consequentemente 

a diminuição das precipitações (Figura 18-b). No entanto, a partir das 21:00 GMT desse mesmo 

dia, nota-se uma outra banda de nebulosidade sobre o oceano Atlântico a leste do RN e PB 

(Figura 18-c). No dia 15, esta última banda de nebulosidade se deslocou em direção ao 

continente e esteve atuando sobre o leste e norte do RN, principalmente. Assim, também foi 

verificado um aumento de chuva neste período de aumento de nebulosidade (Figura 18-d).  

 

Figura 18: Imagens GOES-13 mostrando o avanço da nebulosidade com potencial de 

precipitação para o litoral do RN, nos dias 14 e 15 de junho de 2014 

  

(a) Bandas de nebulosidade em 13/06/14 (b) Bandas de nebulosidade em 14/06/14 

  

(c) Bandas de nebulosidade em 14/06/14 (d) Bandas de nebulosidade em 15/06/14 
     Fonte: FUNPEC (2014) 
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De acordo com a Estação Meteorológica da UFRN/INMET (2014), as precipitações 

acumuladas nos dias 14 e 15 foram respectivamente 131,0 mm e 222,1 mm, representando um 

valor significativamente alto e passíveis de danos em áreas de risco. A Figura 19 apresenta a 

precipitação diária para Natal em junho de 2014. 

 

Figura 19: Precipitação acumulada diária para Natal/RN em junho de 2014 

 
         Fonte: FUNPEC (2014) 

 

A alta precipitação que atingiu a região não pode ser suportada pelo sistema de 

drenagem existente em Mãe Luíza, principalmente devido ao subdimensionamento do mesmo 

para as vazões atuais, devido a demanda muito inferior para a qual foi projetado em 1990, em 

uma realidade de adensamento urbano diferente da atual (FUNPEC, 2014). 

 

2.4.2.3 Dados do meio físico biótico 

 

A área atingida pelo acidente era, em sua grande maioria, composta por cobertura 

impermeável. Portanto, a ocupação do solo nessa região impedia a função drenante das dunas. 

A presença de solo exposto e de alguma vegetação só era encontrada em terreno de ligação 

entre a Rua Guanabara e a Av. Governador Sílvio Pedroza. Esse terreno, de 25 m de largura, 

66 m de comprimento em projeção vertical e declividade entre 15° e 20°, sofreu ao longo do 

tempo diversas intervenções associadas à instalação, remoção e manutenção das tubulações de 

drenagem pluvial e de esgotamento sanitário (FUNPEC, 2014). 
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A vegetação existente no terreno mencionado era composta, em sua maioria, por 

espécies herbáceas e arbustivas espontâneas e ruderais, espécies típicas urbanas de solos 

revolvidos e entulhados. A vegetação possuía pouca função estabilizante, tendo em vista seu 

enraizamento superficial e inda pouca função com a fauna, por se tratar de espécies oportunistas 

de ambiente urbano. Poucas árvores de maior porte eram encontradas no local, sendo três 

coqueiros (Cocos Nucifera) e um brasileirinho (Erythrina indica) (FUNPEC, 2014). 

 

2.4.3 Descrição do movimento de massa 

 

2.4.3.1 Danos provocados pelo movimento de massa 

 

O movimento de massa que afetou parte dos bairros de Mãe Luíza e Areia Preta no 

município de Natal, ocorreu entre os dias 14 e 15 de junho de 2014. De acordo com o Relatório 

Técnico Ambiental do Desastre, promovido pela Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa 

e Cultura (FUNPEC) no ano de 2014, a área do deslizamento (Figura 20) foi de 

aproximadamente 2.600 m2 em projeção horizontal, abrangendo desde 10 m a leste da Travessa 

Atalaia, passando pela Rua Guanabara, onde atingiu a maior largura, 90 m, até o limite com a 

Avenida Silvio Pedroza, na Praia de Areia Preta, num total de 120 m e desnível de 

aproximadamente 30 m. O volume de material mobilizado foi estimado em 70.000 m3.  

 

Figura 20:Cratera provocada pelo movimento de massa 

 
     Fonte: FUNPEC (2014) 
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A área afetada pelo desastre possui uma alta taxa de ocupação, sobretudo a região 

pertencente ao bairro de Mãe Luíza. No total 26 casas foram destruídas e muitas outras 

desestabilizadas. Ao todo 173 lotes foram atingidos, sendo interditados porovisóriamente ou 

permanentemente (casas destruídas). Estima-se que a população residente nesses lotes seja 

aproximadamente 580 pessoas. Além dos danos provocados na própria área do movimento de 

massa, podem-se elencar outros, tais como: a contaminação da praia e do mar com esgoto 

identificada pelo Instituto de Defesa do Meio Ambiente (IDEMA) a partir de análises físico-

químicas e microbiológicas, afetando as condições de balneabilidade da praia de Areia Preta; a 

deposição de sedimentos em vias principais de acesso; e ainda interrupção do fornecimento de 

serviços como abastecimento de água e coleta de esgoto. Apesar do evento não ter acarretado 

em perdas humanas, este gerou prejuízos econômicos para os moradores e para a sociedade 

como um todo, tendo em vista os gastos públicos para recuperação destas áreas (FUNPEC, 

2014).  

 

2.4.3.2 Depoimentos acerca dos fatores preparatórios 

 

Para se compreender o movimento de massa ocorrido entre os dias 14 e 15 de junho de 

2014 em Mãe Luíza, se faz necessário conhecer a sucessão de eventos que culminaram no 

desastre. Todas as informações presentes são oriundas de atas de depoimentos colhidos em 

audiências com diversos representantes da sociedade local, órgãos da Prefeitura de Natal e 

Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte (CAERN). 

Segundo moradores da região onde o desastre ocorreu, o entupimento de condutos de 

esgotamento sanitário era frequente na localidade, e aproximadamente um mês antes do 

acidente, um entupimento em um poço de visita do sistema de esgoto foi verificado por 

moradores e notificado à CAERN. O entupimento se deu na Avenida Guanabara e junto a ele 

foi observado o rebaixamento da via e ainda a presença de rachaduras e buracos ao pé da 

escadaria de acesso ao bairro de Areia Preta (ATA 21/06/2014 Sr.ª Ana Maria Alves Lobato). 

Em 06 de junho de 2014 a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura 

(SEMOPI), através de uma equipe terceirizada realizou uma visita à região e constatou a 

presença do acúmulo de água servida no terreno atrás do muro de arrimo inferior da rua 

Guanabara, transbordando por cima desse muro, e descalçando o muro de arrimo superior. A 

equipe informou que o problema poderia ser na tubulação de esgoto. (ATA 21/06/2014 Sra. 

Ana Maria Alves Lobato) (ATA 08/09/2014 Sr. Wilton). 
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Em 07 de junho uma equipe da CAERN esteve no local para tentar desobstruir os poços 

de visita das galerias de drenagem que estavam cheias de lixo, no entanto, a desobstrução na 

Rua Guanabara não foi possível. A equipe destacou ainda que havia esgoto acumulado no solo 

do local, proveniente de rachaduras nos poços de visita. (Ata 18/09/2014 CAERN e SEMOPI).  

Entre os dias 08 e 09 de junho, chuvas intensas atingiram a região e o revestimento 

asfáltico no entorno do poço de visita começou a ceder, originando uma cratera na via, 

apresentada na Figura 21. No dia 09 de junho, uma equipe da SEMOPI realizou uma visita à 

região e constatou um vazamento junto aos poços de visita e escadaria que poderia ser de esgoto, 

bem como transbordamento no sistema de esgoto na Rua Guanabara com a Rua Atalaia. A 

SEMOPI, então, comunicou o fato à CAERN (ATA 23/06/2014 SEMOPI). 

 

Figura 21: Cratera na Rua Guanabara 

 
    Fonte: FUNPEC (2014) 

 

No dia 10 de junho uma equipe terceirizada da CAERN esteve no local e detectou um 

entupimento de esgoto, porém o mesmo não pôde ser resolvido. Foi igualmente constatado que 

a tubulação de esgoto, no local próximo aos poços de visita de drenagem, havia sido danificada, 

provavelmente por um choque pontual, uma vez que havia um buraco na tubulação. Nos dias 

que se seguiram a cratera continuou a se expandir e os elementos de drenagem nas proximidades 

começaram a ser danificados. Com o intuito de conter o aumento da cratera, uma equipe 

terceirizada pela SEMOPI realizou o preenchimento da cratera com aproximadamente 3 

caminhões de areia. No dia seguinte, a chuva que atingiu a região carreou toda a areia de 

preenchimento da cratera (ATA 21/06/2014 Sra. Ana Maria Alves Lobato) (ATA 08/09/2014 

Sr. Wilton) (ATA 08/09/2014 Sr. Walter). 



64 

 

 

 

 

No dia 14 de junho, foi registrado uma precipitação acumulada de 131,0 mm. Neste 

mesmo dia, equipes da Defesa Civil e Cruz Vermelha estiveram no local alertando aos 

moradores que deixassem suas residências devido ao risco iminente de um desastre.  A seguir 

o Engenheiro Civil Manoel Lucas Filho relata o ocorrido nesse dia. 

 

A cratera aumentava à medida que a chuva se intensificava e a escadaria se 

danificava na mesma proporção. Eram duas frentes: a água que escapava pelas 

fendas da cratera seguia solapando o terreno enquanto boa parte dessa água se 

infiltrava na face anterior do muro de arrimo que servia de contenção para o 

talude da Rua Guanabara, formando um reservatório subterrâneo pronto para 

explodir a partir do momento em que a face posterior perdesse a capacidade de 

contenção. Somente restava uma esperança: as chuvas cessarem e o quadro se 

estabilizar. Não foi o que ocorreu e àquela altura dos acontecimentos, cada vez 

mais se acumulava a água infiltrada pela cratera, formando um reservatório 

instável e perigoso sob o manto de asfalto da Rua Guanabara, vindo a explodir 

durante a noite depois que a face posterior do talude (a encosta formada pelo 

terreno) já não podia conter essa pressão, causando a grande avalanche final. 

(LUCAS FILHO, 2014, p. 17) 

 

Por volta das 18:00 horas do dia 14 de junho, o muro de arrimo inferior se rompeu e 

consequentemente, parte da rua Guanabara cedeu, levando consigo o sistema de drenagem 

local. Assim, as residências foram desabando, e a cratera aumentando até o dia 15 de junho, 

quando se registrou chuvas intensas acumuladas de 222,1 mm (MIRANDA, 2014). (ATA 

21/06/2014 Sra. Ana Maria Alves Lobato) (ATA 23/06/2014 SEMOPI) (ATA 08/09/2014 Sr. 

Wilton). O movimento de massa, denominado pelos peritos como “corrida de areia”,  resultou 

na imensa cratera no bairro de Mãe Luíza e na deposição de sedimentos em forma de grande 

leque aluvial, encobrindo a Av. Silvio Pedroza e atingindo a praia de Areia Preta (FUNPEC, 

2014). 

 

2.4.3.3 Causas do acidente 

 

De acordo com os relatos das sucessões de eventos que culminaram no movimento 

denominado corrida de areia em Mãe Luíza, pode-se constatar que o alto volume de água 

proveniente das fortes chuvas que atingiram a região, chegou na Rua Guanabara, em seu ponto 

mais baixo, para onde se convertem todas as redes de drenagem locais, e encontrou as bocas de 

lobo obstruídas, impedindo seu escoamento para as galerias. Assim, a água superficial buscou 

caminhos alternativos, escoando sobre os muros de contenção da encosta da rua Guanabara e 

posteriormente sobre a escadaria, além de infiltrar na cavidade existente na rua Guanabara, a 

qual se deu devido ao entupimento de um poço de visita e as medidas de manutenção realizadas. 
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A água pluvial que atingiu a cavidade chegou até a mesma com grande força de arrasto, 

provocando a remoção de areia nesse ponto inicialmente (FUNPEC, 2014). A Figura 22 

apresenta a cratera da rua Guanabara cheia de água, e a Figura 23 o escoamento de água pluvial 

sobre o muro de contenção abaixo da mesma rua. 

 

Figura 22: Cratera com água pluvial na rua Guanabara 

 
                              Fonte: FUNPEC (2014)  

 

Figura 23: Escoamento superficial sobre muro de contenção abaixo da rua Guanabara 

 
                              Fonte: FUNPEC (2014) 

 

Vale ressaltar que o arraste de areia a partir da cavidade na rua Guanabara pode também 

ter sido incrementado por material arenoso de outros pontos já em situação de instabilidade 

devido aos processos erosivos no subsolo, que se deram de forma lenta e progressiva devido a 
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vazamentos nas tubulações de águas pluviais e esgoto que se encontravam assentes diretamente 

sobre a areia (FUNPEC, 2014).  

A medida em que a cratera se enchia de água a qual carreava solo dali, mais trechos das 

tubulações de águas pluviais e esgoto eram descalçadas e se rompiam, o que provocou o 

“desmonte hidráulico da areia” que, por não apresentar coesão, sofreu liquefação e escoou 

encosta abaixo. Com o aumento das chuvas, os muros de contenção sofreram solapamento de 

suas fundações, devido a retirada de material arenoso pelo fluxo de água, e ainda foram 

sobrecarregados pela água que se infiltrava na rua Guanabara e não era drenada, devido a 

ausência de barbacãs nos muros, provocando um empuxo excedente no tardoz desses muros. O 

resultado desses agravantes foi a ruptura das contenções e o consequente arrasto de solo, 

entulhos e casas que culminou no desastre (FUNPEC, 2014). 

Assim, algumas causas prováveis podem ser elencadas para a corrida de areia, tais 

como: as chuvas intensas que atingiram a região; a supressão da camada vegetal e a quase total 

impermeabilização da área provocada pelas edificações e vias pavimentadas em sua totalidade, 

impedindo a absorção de água pelas dunas e formando assim grandes canais de escoamento de 

águas pluviais sobrecarregando o sistema de drenagem; a inadequação do sistema de drenagem 

instalado, quanto a sua capacidade, distribuição e ainda manutenção; a inexistência de sistema 

de drenagem nos muros de contenção; a existência da cratera na Rua Guanabara que possibilitou 

a entrada de grande volume de água no aterro da mesma rua e provocou a ruptura de tubulações 

de águas pluviais e esgoto, bem como a liquefação do solo arenoso e a ruptura dos muros de 

contenção (FUNPEC, 2014). 

 

2.4.4 Investigação de campo 

 

Após o acidente, observou-se nas proximidades da região afetada, prováveis condições 

de degradação do subsolo da Rua Guanabara, em regiões que ainda estavam encobertas pela 

pista. Para investigar essa possível região crítica de novos movimentos de massa, e assim guiar 

ações preventivas futuras, realizou-se uma avaliação do subsolo por meio da técnica de radar 

de penetração no solo - Ground Penetrating Radar (GPR). A técnica é capaz de identificar, 

através de imagens, feições em sub-superfície relacionadas a zonas com maior fragilidade, sem 

a necessidade de observação invasiva por furos no pavimento. 

Foram avaliados 4 setores na rua Guanabara (blocos 1, 2, 3 e 4), onde em cada seção de 

GPR foi possível identificar as estruturas sedimentares, correspondente ao topo da paleoduna 
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(marca verde pontilhada na Figura 24-b) e o contato entre diferentes gerações de dunas, porém, 

dentro do pacote sedimentar mais jovem (marca vermelha pontilhada na Figura 24-b). Além 

disso, identificou-se feições caracterizadas por quebra em sua continuidade lateral (marcas 

azuis na figura 24-b), possivelmente relacionadas a pequenas fissuras. A Figura 24 apresenta 

para uma das seções de GPR o resultado obtido (15-a) e a interpretação deste resultado (15-b). 

 

Figura 24: (A) Seção de GPR obtida com antena blindada de 200MHz, correspondente a linha 

33 do bloco 2. (B) Interpretação da seção de GPR 

 
                    Fonte: FUNPEC (2014) 

 

Em seguida, as seções de GPR foram agrupadas em cada bloco obtendo-se para cada 

um deles um pseudo 3D. Analisando-se o pseudo 3D do bloco 3 (Figura 25) identificou-se a 

presença de uma anomalia contendo em seu interior uma zona com reflexões de baixa 

intensidade. Esta anomalia localiza-se entre 3.5 m e 4.0 m de profundidade, logo abaixo da 

superfície correspondente ao topo da paleoduna. Considerando apenas o volume contendo 

reflexões de baixa intensidade, suas dimensões aproximadas são as seguintes: 0.15 m de altura 

(Eixo z), 2.84 m de largura (Eixo y) e 0.5 m de extensão (Eixo x). A julgar por sua geometria, 

padrão de reflexões e dimensões é bastante provável que esta anomalia tenha sido causada por 

uma cavidade preenchida por ar. Detalhes acerca da localização desta cavidade na Rua 

Guanabara podem ser vistos na Figuras 26-a e 26-b. 
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Figura 25: Pseudo 3D formado a partir das seções de GPR correspondentes ao bloco 3 

 
                  Fonte: FUNPEC (2014) 
 

Figura 26: - Posição estimada da possível cavidade identificada na Rua Guanabara por GPR. 

 
(a) Localização da cavidade em planta 

 
(b) Localização da cavidade em vista 

 

                 Fonte: FUNPEC (2014) 
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Por fim, a investigação através de GPR indica uma possível área crítica a novos 

movimentos de massa na Rua Guanabara, a qual serve de parâmetro para medidas preventivas 

contra a ocorrência de um outro desastre na área.  

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para o mapeamento de risco no presente trabalho foi adaptada 

da metodologia proposta pelo Ministério das cidades em parceria com o Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas (IPT), que culminou no documento intitulado: Mapeamento de Riscos em 

Encostas e Margens de Rios, publicado em 2007. A metodologia possui caráter qualitativo, 

baseando-se em aspectos observados em campo. A publicação pretendeu unificar, em âmbito 

nacional, um método de mapeamento que apresente menor grau de complexidade para a 

determinação e hierarquização das áreas de riscos, e com baixo custo de execução, permitindo 

comparar as mais variadas situações de risco no País, quais sejam as diferenças regionais, 

auxiliando no dimensionamento do problema.  

A área de estudo para este trabalho, está inserida na comunidade de Aparecida, região 

pertencente ao bairro de Mãe Luíza, a qual é definida como Área Especial de Interesse Social 

(AEIS). O polígono que delimita a área de estudo está compreendido entre as Ruas Atalaia e 

Camaragibe, estando a última em cota mais elevada. A Figura 27 apresenta um mapa contendo 

a delimitação da área de estudo, bem como a área onde ocorreu o movimento de massa de 

grandes proporções no ano de 2014, mencionado no item 2.4 deste trabalho. 

Para a escolha da área de estudo, alguns fatores foram considerados, dentre eles, as 

características geomorfológicas locais como a declividade apresentada na Figura 9, sendo este 

um dos principais condicionantes de movimentos de massa. Além disso, a análise de estudos 

anteriores também serviu de base para a escolha.  

Outro fator relevante para a escolha da área de estudo foi a criticidade de estruturas de 

contenção públicas e privadas existentes no local e a interdição de residências nessa região pela 

Defesa Civil de Natal. Frente ao exposto evidencia-se a necessidade de atualização do 

mapeamento de risco na comunidade de Aparecida, pertencente ao bairro de Mãe Luíza em 

Natal - RN e a realização do cadastramento de risco, que consiste em análise de maior escala, 

possibilitando maior riqueza de detalhes.  

Inicialmente, foram realizadas visitas de reconhecimento à área de estudo, observando-

se as situações de maior criticidade, afim de se promover um prévio zoneamento de risco. A 
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equipe técnica buscou identificar neste passo principalmente indícios de possíveis movimentos 

de massa e ainda movimentos ocorridos anteriormente. Dentre os aspectos observados, estão a 

inclinação das encostas, a presença de estruturas de contenção inadequadas para as condições 

vigentes, a existência de avarias graves nessas estruturas, dentre outros. 

 

Figura 27: Localização da Área de Estudo 

 

Fonte: Produzido pela autora (2020) a partir de: Limites de bairros SEMURB (2007); Limites territoriais 

IBGE (2019); Imagem de satélite Geoeye Google Earth (2017) 

 

3.1 Reconhecimento da Área de Estudo 

 

Inicialmente foram realizadas visitas de campo com vistas a se averiguar as condições 

críticas da área, com base no julgamento da equipe técnica, composta por quatro pesquisadores. 

As visitas de campo foram realizadas entre os meses de novembro e dezembro de 2019.  Após 

essa fase de reconhecimento da área de estudo, foram definidas três conjuntos de edificações, 

localizadas na encosta da Rua Guanabara, entre as ruas Atalaia e Camaragibe, como alvos do 

cadastramento de risco. Essas áreas foram definidas, em função da criticidade de estruturas de 

contenção localizadas em seus entornos e por essas serem edificações interditadas pela Defesa 
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Civil de Natal. Tais áreas foram denominadas no decorrer deste trabalho como áreas 1,2 e 3. 

Em cada uma das áreas, 1, 2 e 3, os imóveis foram numerados em ordem crescente de acordo 

com a sequência das visitas realizadas. O Quadro 10 apresenta a numeração atribuída a cada 

um dos imóveis, conforme sequência de visitação e o seu respectivo endereço conforme 

verificado em campo. 

 

Quadro 10: Imóveis vistoriados nas Áreas 1, 2 e 3 

Área 1 

Rua Atalaia Rua Camaragibe 

1 - Nº 906 5 - Nº 713 

2 - Nº 880 6 - Nº 715 

3 - Nº 870 7 - Nº S/N 

4 - Nº 862 8 - Nº 727 A 

Área 2 

Rua Atalaia Rua Camaragibe 

1 - Nº 619 10 - Nº 734 

2 - Nº 615 11 - Nº 744 

3 - Nº 611 12 - Nº 750 

4 - Nº 605 13 - Nº 758 

5 - Nº 599 14 - Nº 768 

6 - Nº 593 15 - Nº 778 

7 - Nº 583 16 - Nº 784 

8 - Nº 777 17 - Nº 790 

9 - Nº 575  

Área 3 

Rua Atalaia Rua Camaragibe 

1 - Nº 600  

2 - Nº 608 e 618  

3 - Nº 628 A  

4 - Nº 628 B  

5 - Nº 634  

6 - Nº 638  

7 - Nº 642  

8 - Nº 648  

9 - Nº 654  

 

3.2 Cadastramento de Risco 

 

Nesta fase, foram vistoriadas um total de trinta e quatro edificações, estando oito na área 

1, dezessete na área 2 e nove na área 3. Para tal análise, algumas informações básicas sobre a 

edificação precisaram ser levantadas, tanto como subsídio para a fase de análise de risco, quanto 

para a localização exata da mesma, possibilitando o retorno ao local em trabalhos posteriores e 
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a atualização dos dados, já que a análise e gerenciamento de risco deve ser um trabalho contínuo 

com constate verificação das condições atuais. 

Dentre as informações gerais sobre as edificações, coletadas em campo, estão: o nome 

do proprietário, o endereço completo e as coordenadas do ponto médio da fachada, 

possibilitando assim o retorno ao local; a tipologia do uso; a tipologia quanto ao número de 

pavimentos; os tipos de materiais empregados, se madeira, alvenaria de tijolos, etc; a posição 

do imóvel com relação à encosta, se acima ou abaixo e a proximidade da edificação com a 

encosta.  Para que fossem coletados todos os dados acima mencionados, elaborou-se uma ficha 

a ser aplicada a cada imóvel, conforme mostrado no Anexo I deste trabalho.  

A necessidade de se verificar os materiais que constituem a edificação (madeira ou 

alvenaria) está relacionada com a resistência que cada material oferece ao impacto de solo e 

outros materiais deslocados devido a um possível movimento de massa. Dessa forma, o material 

empregado nas edificações pode agravar ou reduzir a vulnerabilidade da mesma. Este fator pode 

influenciar na classificação do grau de risco ao qual a residência está submetida.  

A posição da edificação com relação a encosta, se acima ou abaixo está relacionada com 

a possibilidade de essa ser atingida por material oriundo de um possível movimento de massa, 

caso esteja na posição inferior da encosta, ou ser levada parcialmente ou integralmente junto ao 

material mobilizado, caso esteja na porção superior da encosta. 

Outra característica mensurada foi a distância entre o imóvel e o topo ou base do talude. 

A distância entre a encosta e a edificação é fundamental para a determinação do grau de risco. 

As casas mais próximas à encosta, certamente serão atingidas mais severamente pelo material 

movimentado, caso se encontre na porção inferior da encosta, e poderá ter maior parte destruída, 

caso encontrem-se na porção superior da encosta.  

Para uma melhor visualização da posição do imóvel com relação a encosta, foram 

produzidos esquemas verticais para cada um dos imóveis, ilustrando a distância entre a 

edificação e a encosta contida ou não. Além disso, buscou-se nesse esquema, apresentar as 

tipologias construtivas das contenções existentes no entorno da edificação e a presença de 

outros elementos que poderiam agravar a condição de risco do imóvel em análise. 

A verificação da presença de feições de instabilidade é de extrema importância para a 

classificação suscetibilidade. Nesta etapa foram analisadas a existência de avarias como trincas 

e rachaduras em estruturas de contenção, correlacionando-as com suas possíveis causas; a 

inclinação de postes e árvores; o abatimento de vias; o desaprumo de estruturas de contenção; 

sinais de movimentações anteriormente ocorridos, dentre outros fatores. As feições de 
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instabilidade encontradas durante as visitas, tanto nos imóveis quanto nas estruturas de 

contenções, existentes em sua vizinhança ou proximidade, foram registradas por meio de 

fotografias, as quais ajudam a identificar fragilidades relacionadas à estabilidade estrutural das 

edificações e da contenção, auxiliando à análise de risco de cada imóvel vistoriado. A avaliação 

das feições de instabilidade existentes, juntamente com os outros indicadores, permitiu a equipe 

técnica classificar, quanto ao risco, cada uma das edificações vistoriadas. 

Para que fossem coletados todos os dados acima mencionados, elaborou-se uma ficha a 

ser aplicada a cada um dos imóveis vistoriados. A ficha elaborada foi então aplicada em campo, 

e está apresentada no Anexo I para cada imóvel. 

 

3.3 Análise e classificação de risco 

 

Após as vistorias em campo, foi realizada a classificação de risco para cada imóvel. A 

classificação de risco proposta para este trabalho é apresentada a seguir. 

 

• Risco muito alto: situações em que se estima que a probabilidade de ocorrência da ruptura 

é alta e iminente, não sendo necessária a ocorrência de eventos extremos, ou outros 

processos destrutivos, e as consequências seriam graves, pois a ruptura da encosta atingiria 

a edificação.  

 

a) Quando a estrutura de contenção apresenta sinais de instabilidade graves (rachaduras, 

trincas, desalinhamento longitudinal, desaprumo vertical), indícios claros de adiantado estágio 

evolutivo, com possibilidade de destruição imediata de moradias, e o imóvel está a uma 

distância da contenção inferior à altura da mesma. Esse conceito foi usado tanto para imóveis 

situados na porção inferior da encosta como para aqueles situados na porção superior; 

 

b) Quando a estrutura de contenção presente nas proximidades do imóvel era construída 

de forma precária, utilizando materiais inadequados para tais fins; esse era o caso de estruturas 

de contenção em alvenaria de tijolos cerâmicos, tablados verticais, dentre outros, com indícios 

de ruptura iminente verificados tanto na contenção quanto na própria edificação, e o imóvel 

está a uma distância da contenção inferior à altura da mesma; esse conceito foi usado tanto para 

imóveis situados na porção inferior da encosta quanto para aqueles situados na porção superior; 
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• Risco alto: situações em que se estima que a probabilidade de ocorrência da ruptura é alta 

e as consequências graves, pois a ruptura da contenção atingiria a edificação. 

 

a) Quando a estrutura de contenção apresenta sinais de instabilidade graves (rachaduras, 

trincas, desalinhamento longitudinal, desaprumo vertical) e a edificação está a uma distância da 

contenção inferior à altura da mesma. Esse conceito foi usado tanto para imóveis situados na 

porção inferior da encosta quanto para aqueles situados na porção superior; 

b) Quando a estrutura de contenção presente nas proximidades do imóvel era construída 

de forma precária, utilizando materiais inadequados para tais fins; esse era o caso de estruturas 

de contenção em alvenaria de tijolos cerâmicos, tablados verticais, dentre outros, e a edificação 

está a uma distância da contenção inferior à altura da mesma. Esse conceito foi usado tanto para 

imóveis situados na porção inferior da encosta quanto para aqueles situados na porção superior; 

 

Vale ressaltar que para os casos em que as contenções eram construídas em alvenaria de 

tijolos cerâmicos ou em tábuas, considerou-se como alta a probabilidade de ruptura, tendo em 

vista a fragilidade dessas estruturas para conter o volume de solo e a ausência de outros 

dispositivos que possam promover a estabilidade da encosta. O fato dessas contenções 

permanecerem até o momento do estudo estáveis, pode estar associado à coesão aparente 

existente nas areias para a condição não saturada. No entanto, caso o maciço contido pelas 

referidas estruturas venha a ficar saturado, tem-se o desaparecimento da coesão aparente, e 

consequentemente a redução das tensões efetivas e a desestabilização da mesma. 

Cabe destacar a diferença entre as classificações de risco alto e risco muito alto, 

apresentadas anteriormente. Ambas se relacionam com a alta probabilidade de ocorrência de 

um evento danoso com graves consequências. No entanto, na classificação risco muito alto, a 

probabilidade de ruptura é iminente, onde se observa que não é necessária a ocorrência de 

eventos de chuva extremos para desencadear a ruptura. Portanto, as medidas corretivas nestes 

casos devem ser imediatas. 

 

• Risco Médio – situações em que se estima que a probabilidade de ocorrência da ruptura é 

alta, porém as consequências seriam leves, pois a ruptura da contenção não atingiria a 

edificação e situações em que a probabilidade de ocorrência da ruptura é média a baixa, 

porém as consequências seriam graves, pois a ruptura da contenção atingiria a edificação. 
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a) Quando a estrutura de contenção apresenta sinais de instabilidade graves (rachaduras, 

trincas, desalinhamento longitudinal, desaprumo vertical), porém a edificação está a uma 

distância da contenção superior à sua altura, devendo ser superior a 4m independentemente da 

altura da contenção. Esse conceito foi usado tanto para imóveis situados na porção inferior da 

encosta quanto para aqueles situados na porção superior; 

b) Quando a estrutura de contenção apresenta sinais de instabilidade leves (pequenas 

fissuras) e a edificação está a uma distância da contenção inferior à sua altura. Esse conceito 

foi usado tanto para imóveis situados encosta quanto para os situados na porção superior; 

 

• Risco baixo – situações em que se estima que a probabilidade de ocorrência da ruptura é 

baixa e as consequências seriam leves. 

 

a) Quando a estrutura de contenção apresenta sinais de instabilidade leves (pequenas 

fissuras) ou não apresenta sinais de instabilidade e a edificação está a uma distância da 

contenção superior à altura da mesma, devendo ser superior a 4m, independentemente da altura 

da contenção. Esse conceito foi usado tanto para imóveis situados na porção inferior da encosta 

quanto para aqueles situados na porção superior. 

 

3.4 Produção do mapa de risco 

 

Nesta fase da pesquisa, buscou-se representar espacialmente a classificação de risco 

obtida nos itens anteriores. Tal representação foi realizada através da produção de mapa 

utilizando-se do programa ArcMap versão 10.3. A identificação das classes de risco foi possível 

mediante a criação de shapes sobre imagens obtidas a partir de satélites. 

 

3.5 Indicação de medidas corretivas 

 

Após a classificação de risco, buscou-se avaliar a habitabilidade dos imóveis em suas 

condições atuais e/ou a possibilidade de recuperação do imóvel e das estruturas de contenção 

existentes em seu entorno. Para esta avaliação, atribuiu-se uma gradação de complexibilidade 

de recuperação, conforme apresentado a seguir. 

 

➢ Com relação à contenção: 
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• Complexidade alta: quando existe necessidade de construção, ou reconstrução em 

estrutura de contenção. 

• Complexidade média: quando existe a necessidade de reforço e reparos destinados à 

estabilização da estrutura de contenção existente; 

• Complexidade baixa: quando existe a necessidade de reparos em menor porção da 

estrutura de contenção. 

 

➢ Com relação ao imóvel: 

 

• Complexibilidade alta: quando existe a necessidade de demolição do todo, ou de parte 

da estrutura principal da edificação; 

• Complexidade média: quando existe a necessidade de reparação de avarias graves, que 

comprometem o aspecto estrutural e de habitabilidade da edificação; 

• Complexidade baixa: quando existe a necessidade de demolição de elementos que não 

comprometem o corpo principal da edificação e/ou a necessidade de reparo de avarias 

que não comprometem a estrutura ou a habitabilidade do imóvel. 

 

Além da possibilidade de recuperação do imóvel e das estruturas de contenção 

existentes, o custo da recuperação também foi avaliado. A avaliação dos custos de recuperação 

não se voltou à estimativa do valor das ações a serem efetuadas, mas sim estabelecer uma escala 

de proporcionalidade entre os casos avaliados, considerando as necessidades de intervenções 

voltadas à estabilização da encosta e a estabilização das edificações, de acordo com os seguintes 

critérios: 

 

➢ Com relação à encosta: 

 

• Custo alto: quando existe necessidade de construção, ou reconstrução em estrutura de 

contenção; 

• Custo médio: quando existe a necessidade de reforço e reparos destinados à 

estabilização da estrutura de contenção existente; 

• Custo baixo: quando existe a necessidade de apenas pequenos reparos na estrutura de 

contenção. 



77 

 

 

 

 

 

➢ Com relação às edificações: 

 

• Custo alto: quando existe a necessidade de demolição do todo, ou de parte do corpo 

principal da edificação; 

• Custo médio: quando existe a necessidade de reparo de avarias graves, que 

comprometem a estrutura e habitabilidade do imóvel; 

• Custo baixo: quando existe a necessidade de demolição de elementos que não 

comprometem o corpo principal da edificação e/ou a necessidade de reparação de 

avarias que não comprometem a estrutura ou a habitabilidade do imóvel. 

 

Frente às situações encontradas em campo com relação ao risco de movimento de massa 

analisado e as condições de fragilidade das próprias edificações, buscou-se nessa fase da 

pesquisa indicar possíveis medidas corretivas a serem aplicadas, algumas de forma emergencial 

e outras a longo prazo. As medidas corretivas incluem tanto medidas estruturais quanto não 

estruturais e foram indicadas individualmente para cada um dos 34 imóveis analisados, sendo 

apresentadas nas suas respectivas fichas, no Anexo I. 
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4 RESULTADOS 

 

A seguir, serão apresentados os resultados referentes a cada uma das fases da pesquisa 

explicitadas no item anterior, os aspectos gerais das moradias analisadas nas áreas de estudo, 

os indícios de instabilidade verificados, a classificação de risco obtida e as medidas corretivas 

sugeridas para cada caso. 

 

4.1 Caracterização da Área de Estudo 

 

Inicialmente, na fase de reconhecimento da área de estudo, foram definidas três conjuntos 

de edificações, localizadas na encosta da Rua Guanabara, mais precisamente entre as ruas 

Atalaia e Camaragibe, como alvos do cadastramento de risco, devido a criticidade de estruturas 

de contenção localizadas em seus entornos. Tais áreas serão denominadas no decorrer deste 

trabalho como áreas 1, 2 e 3. A Figura 28 apresenta mapa contendo os três conjuntos de 

edificações analisados. Em cada uma das áreas, 1, 2 e 3, os imóveis foram numerados em ordem 

crescente de acordo com a sequência das visitas realizadas. As edificações que compõem a 

região denominada Área 1 estão representadas em azul, enquanto as edificações da Área 2 estão 

em laranja e as da Área 3 em roxo, conforme legenda. O Quadro 11 a seguir, apresenta a 

numeração atribuída a cada um dos imóveis, conforme sequência de visitação e o seu respectivo 

endereço conforme verificado em campo. 

 

Quadro 11: Imóveis vistoriados nas Áreas 1, 2 e 3 
ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 3 

Rua Atalaia Rua Camaragibe Rua Camaragibe Rua Atalaia Rua Atalaia 

1 - Nº 906 5 - Nº 713 1 - Nº 619 10 - Nº 734 1 - Nº 600 

2 - Nº 880 6 - Nº 715 2 - Nº 615 11 - Nº 744 2 - Nº 608 e 618 

3 - Nº 870 7 - Nº S/N 3 - Nº 611 12 - Nº 750 3 - Nº 628 A 

4 - Nº 862 8 - Nº 727 A 4 - Nº 605 13 - Nº 758 4 - Nº 628 B 

  5 - Nº 599 14 - Nº 768 5 - Nº 634 

  6 - Nº 593 15 - Nº 778 6 - Nº 638 

  7 - Nº 583 16 - Nº 784 7 - Nº 642 

  8 - Nº 777 17 - Nº 790 8 - Nº 648 

  9 - Nº 575  9 - Nº 654 

Fonte: A autora (2021) 
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Figura 28: Localização das residências alvos do cadastramento de risco 

 
      Fonte: A autora (2020)
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4.1.1 Caracterização da Área 1 

 

A região definida como Área 1, conta com oito imóveis vistoriados e está a 

aproximadamente 240,0 m a sudeste da região atingida por grande movimento de massa 

ocorrido em 2014, relatado no item 3 deste trabalho. Assim como nas demais áreas, o solo que 

compõe a encosta na região é arenoso, por se localizar em região de dunas. As encostas no geral 

são em corte ou aterro, contidas por estruturas de contenção, sendo algumas dessas construídas 

pelo poder público, e outras executadas pelos próprios moradores. 

No ano de 2017, a região sofreu com um movimento de massa, o qual resultou na ruptura 

de estrutura de contenção existente, e na destruição total de três residências e parcial de mais 

uma residência, além da interdição temporária pela defesa civil de outras edificações. Segundo 

moradores, o acidente ocorreu após a incidência de chuvas intensas sobre a região neste período. 

A Figura 29 a seguir, apresenta um recorte da planta cadastral de Mãe Luíza, fornecido pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal (SEMURB), o qual contempla 

as edificações que compõem a Área 1 com suas respectivas numerações conforme endereço 

fornecido pelos moradores e visualizado nas fachadas dos imóveis durante as vistorias. 

 

Figura 29: Recorte da Planta Cadastral da Área 1 com representação das contenções 

 
      Fonte: Adaptado de SEMURB (2017) 

 



81 

 

 

 

 

Conforme apresentado na Figura 29, a Área 1 conta com estruturas de contenção 

construídas pelo poder público, que aqui foram denominadas de contenções pública e que estão 

destacadas em vermelho, e com estruturas de contenção construídas pelos próprios moradores, 

as quais foram identificadas como contenções privadas ou particulares, destacadas em amarelo. 

As demarcações quanto a localização das estruturas de contenção públicas e privadas existentes 

na região, foram realizadas pela autora, a partir da visualização destas em campo e com o auxílio 

de imagens Google Earth. A Figura 29 apresenta ainda a demarcação dos imóveis vistoriados 

e daqueles que foram demolidos/destruídos pelo movimento de massa ocorrido em 2017. 

Quanto a contenção pública desta área, esta possui trecho escalonado em três níveis, 

como apresentado na Figura 30, nos limites dos imóveis de número 880 na Rua Atalaia e 

imóveis 715 e sem número na Rua Camaragibe. Nos limites dos imóveis de número 870 e 862, 

a contenção pública se apresenta sem escalonamento, com uma única face vertical. Tais 

estruturas são compostas de estacas de concreto justapostas com revestimento argamassado. 

Vale ressaltar que o trecho da estrutura pública que se situa atrás dos imóveis destruídos pelo 

acidente, foi recuperado após o ocorrido.  

A contenção particular que se situa aos fundos dos imóveis de número 906 na Rua 

Atalaia e 713 na Rua Camaragibe é composta de alvenaria de tijolos cerâmicos, como 

apresentada nas Figuras 36 e 37. Enquanto que aos fundos da residência de número 727 na Rua 

Camaragibe, a encosta se apresenta contida parte com alvenaria de tijolos cerâmicos e parte 

com tábuas de madeira. Vale ressaltar que não foram verificados sistemas de drenagem para 

nenhuma das contenções presentes nesta área. A seguir apresenta-se imagens que ajudam a 

visualizar as contenções existentes na Área 1 (Figuras 30 a 37). 
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Figura 30: Vista da estrutura de contenção pública escalonada

    
         Fonte: A autora 

 

Figura 31: Vista de parte da estrutura de contenção pública e parte de estrutura de contenção 

particular 

 
   Fonte: A autora 
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Figura 32: Vista de parte da estrutura de contenção pública escalonada 

 
   Fonte: A autora 

 

Figura 33: Vista de parte da estrutura de contenção pública com detalhe para rachadura 

existente 

 
  Fonte: A autora 



84 

 

 

 

 

Figura 34: Vista de estrutura de contenção pública escalonada. Observa-se residências 

apoiadas na estrutura. 

 
  Fonte: A autora 

 

Figura 35: Vista de estrutura de contenção pública 

 
  Fonte: A autora 
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Figura 36: Vista de estrutura de contenção particular 

 
  Fonte: A autora 

 

Figura 37: Vista de estrutura de contenção particular 

 
  Fonte: A autora 
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4.1.2 Caracterização da Área 2 

 

A região definida como Área 2, conta com dezessete imóveis vistoriados e está a 

aproximadamente 100,0 m a sudeste da região atingida por grande movimento de massa 

ocorrido em 2014, relatado no item 3 deste trabalho. Assim como nas demais áreas, o solo que 

compõe a encosta na região é arenoso, por se localizar em região de dunas. As encostas no geral 

são em corte ou aterro, contidas por estruturas de contenção, sendo algumas dessas construídas 

pelo poder público, e outras executadas pelos próprios moradores. 

A Figura 38 a seguir, apresenta um recorte da planta cadastral de Mãe Luíza, fornecido 

pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal (SEMURB), o qual 

contempla as edificações que compõem a Área 2 com suas respectivas numerações conforme 

endereço fornecido pelos moradores e visualizado nas fachadas dos imóveis durante as 

vistorias. 

 

Figura 38: Recorte da Planta Cadastral da Área 2 com representação das contenções 

 
  Fonte: Adaptado de SEMURB (2017) 
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Conforme apresentado na Figura 38, a Área 2 conta com estruturas de contenção 

públicas, que estão destacadas em vermelho. As demarcações quanto a localização das 

estruturas de contenção públicas e privadas existentes na região, foram realizadas pela autora, 

a partir da visualização destas em campo e com o auxílio de imagens Google Earth. A Figura 

30 apresenta ainda a demarcação dos imóveis vistoriados. 

Na Área 2, a contenção pública para estabilização da encosta é formada por dois 

segmentos distintos. O segmento mais extenso é formado por cortina de estacas escavadas de 

concreto armado expostas, seguida por estrutura provavelmente em concreto armado na parte 

superior. O segundo segmento é composto por duas estruturas escalonadas. A primeira, 

localizada em porção mais elevada é a continuidade da estrutura que se inicia na porção mais 

ao noroeste, composta por cortina de estacas escavadas de concreto armado expostas, seguida 

por estrutura provavelmente em concreto armado na parte superior. A segunda, localizada em 

nível inferior, é igualmente composta pelas mesmas tipologias construtivas. Vale ressaltar que 

não foram verificados sistemas de drenagem para nenhuma das contenções presentes nesta área. 

As Figuras 39 a 47 apresentam as contenções existentes na Área 2. 

 

Figura 39: Vista panorâmica da estrutura de contenção pública 

 
Fonte: A autora 
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Figura 40: Vista de parte da estrutura de contenção pública 

 
       Fonte: A autora 

 

Figura 41: Vista de parte da estrutura de contenção pública 

 
        Fonte: A autora 
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Figura 42: Vista estrutura de contenção pública. Observa-se estacas de concreto expostas 

 
       Fonte: A autora 

 

Figura 43: Vista estrutura de contenção pública. Observa-se residência sobre a contenção 

 
       Fonte: A autora 
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Figura 44: Vista estrutura de contenção pública com trecho escalonado 

 
  Fonte: A autora 

 

Figura 45: Vista estrutura de contenção pública. Observa-se estacas de concreto expostas 

 
  Fonte: A autora 
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Figura 46: Vista estrutura de contenção pública com trecho escalonado. Observa-se 

rachaduras 

 
  Fonte: A autora 

 

Figura 47: Vista estrutura de contenção pública. Observa-se estacas de concreto expostas 

 
  Fonte: A autora 
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4.1.3 Caracterização da Área 3 

 

Na Área 3, nove imóveis foram vistoriados. Esta região é a mais próxima ao local onde 

um grande movimento de massa ocorreu em 2014, dentre as demais. Nesta região, muitos 

imóveis foram interditados pela defesa civil após o ocorrido e ainda se encontram interditadas. 

Assim como nas demais áreas, o solo que compõe a encosta na região é arenoso, por se localizar 

em região de dunas. As encostas no geral são em corte ou aterro, contidas por estruturas de 

contenção, sendo algumas dessas construídas pelo poder público, e outras executadas pelos 

próprios moradores. 

A Figura 48 a seguir, apresenta um recorte da planta cadastral de Mãe Luíza, fornecido 

pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal (SEMURB), o qual 

contempla as edificações que compõem a Área 3 com suas respectivas numerações conforme 

endereço fornecido pelos moradores e visualizado nas fachadas dos imóveis durante as 

vistorias. 

 

Figura 48: Recorte da Planta Cadastral da Área 3 com representação das contenções 

 
  Fonte: Adaptado de SEMURB (2017) 
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Conforme apresentado na Figura 48, a Área 3 conta com estruturas de contenção 

públicas e privadas. As demarcações quanto a localização das estruturas de contenção públicas 

e privadas existentes na região, foram realizadas pela autora, a partir da visualização destas em 

campo e com o auxílio de imagens Google Earth. A Figura 48 apresenta ainda a demarcação 

dos imóveis vistoriados. 

Observando-se ainda a Figura 48, pode-se identificar uma estrutura de contenção 

pública, sendo esta escalonada em dois níveis aos fundos dos imóveis de número 600 a 638 na 

Rua Atalaia, como apresentada na Figura 51. A parte superior da estrutura de contenção 

escalonada, que se encontra no alinhamento da Rua Camaragibe, é composta de alvenaria de 

pedras, enquanto a parte inferior dessa, mais próxima às residências é composta por estacas 

escavadas de concreto justapostas. Observa-se ainda aos fundos do imóvel de número 628 na 

Rua Atalaia, uma terceira contenção em nível mais baixo, sendo esta uma contenção privada, 

composta também em alvenaria de pedras. Aos fundos dos imóveis de número 642 a 654 na 

Rua Atalaia, verifica-se a existência de estrutura de contenção escalonada em três nível, sendo 

a extensão superior, uma contenção privada, composta de alvenaria de tijolos cerâmicos com 

revestimento argamassado, a extensão intermediária se trata de um prolongamento da 

contenção pública existe aos fundos dos outros imóveis, e o trecho mais abaixo, mais próximo 

das edificações é composto em concreto. Vale ressaltar que não foram verificados sistemas de 

drenagem para nenhuma das contenções presentes nesta área. As Figuras 49 a 56 apresentam 

as contenções existentes na Área 3. 
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Figura 49: Parte inferior da estrutura de contenção escalonada. Observa-se fissuras e estacas 

expostas 

 
          Fonte: A autora 

 

Figura 50: Parte inferior da estrutura de contenção escalonada. Observa-se rachadura 

 
          Fonte: A autora 
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Figura 51: Vista da contenção pública escalonada a partir da rua Camaragibe 

 
  Fonte: A autora 

 

Figura 52: Vista da contenção pública escalonada a partir da rua Camaragibe. Observa-se 

desprendimento de contraforte 

 
  Fonte: A autora 
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Figura 53: Parte inferior da estrutura de contenção escalonada. Observa-se fissuras e estacas 

expostas 

 
  Fonte: A autora 

 

Figura 54: Via localizada acima da contenção pública. Observa-se afundamento do pavimento 

 
  Fonte: A autora 
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Figura 55: Vista contenção particular 

 
    Fonte: A autora 
 

4.2 Cadastramento de Risco 

 

 A seguir, serão apresentados os resultados obtidos para o cadastramento de risco para 

os 34 imóveis avaliados. A Figura 57 apresenta o mapa de risco produzido após as análises de 

risco conforme metodologia apresentada. A discussão apresentada neste tópico se dá de forma 

resumida para cada um dos imóveis. A análise detalhada para cada caso apresenta-se no Anexo 

I deste trabalho, no qual são exibidas as fichas de cada imóvel, contando com registro 

fotográfico e croqui esquemático para elucidar as condições topográficas onde a edificação está 

inserida e a presença de contenções no entorno do imóvel. As fichas apresentam ainda toda a 

descrição de avarias presentes nas contenções e/ou edificações e a discussão quanto ao risco 

atribuído, complexidade de recuperação e custo de recuperação.  
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Figura 56: Mapa de Risco 

 
    Fonte: A autora (2021) 
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4.2.1 Imóveis da Área 1 

 

Conforme apresentado na Figura 57, apenas dois dos oito imóveis vistoriados na Área 

1 foram classificados como submetidos a risco médio, cinco foram classificados como de risco 

alto e um está submetido a risco muito alto.  

Para o imóvel 1, situado na Rua Atalaia, a classificação de risco alto foi atribuída devido 

a contenção presente aos fundos do referido imóvel ser construída em alvenaria de tijolos, 

tipologia inadequada para tal finalidade. Além disso, a referida contenção apresenta sinais de 

instabilidade, conforme apresentado nas Figuras 31, 36 e 37. A residência está distante da 

contenção aproximadamente 3 m, podendo, portanto, ser atingida em uma possível ruptura da 

contenção.  

O imóvel 2, situado na Rua Atalaia, está submetido a risco alto devido a sua proximidade 

com a estrutura de contenção pública escalonada existente aos fundos da residência, 

aproximadamente 1,8 m, a qual apresenta indícios de instabilidade, como rachaduras. 

O imóvel 3, situado na Rua Atalaia, teve a classificação de risco atenuada para risco 

médio devido o afastamento existente entre a contenção pública e a edificação, de 

aproximadamente 5,0 m, distância esta superior à altura da contenção situada aos fundos do 

imóvel. Vale ressaltar que a referida contenção apresenta imperfeições construtivas que 

merecem atenção e reparo. 

O imóvel 4, situado na Rua Atalaia, trata-se de uma residência multifamiliar, com parte 

da edificação encostada na contenção pública existente aos fundos do imóvel. A contenção 

apresenta graves avarias, como rachaduras. Portanto, o imóvel está submetido a risco alto, 

devido aos indícios de instabilidade existentes na contenção e a proximidade desta com a 

residência. 

O imóvel 5, localizado na Rua Camaragibe é assente sobre aterro contido por alvenaria 

de tijolos, estando, portanto, a 0,0 m da referida contenção. Além desta contenção, outra 

também composta de alvenaria de tijolos está situada aos fundos do imóvel, a aproximadamente 

5,0 m de distância. A edificação apresenta solapamento das fundações, forte indício de 

instabilidade das contenções em seu entorno. Por apresentar indícios de ruptura iminente, sem 

a necessidade de outro evento destrutivo, o imóvel está submetido a risco muito alto, conforme 

classificação anteriormente definida. 

O imóvel 6, localizado na Rua Camaragibe, também se encontra assente sobre 

contenção executada em alvenaria de tijolos, tipologia inadequada para tal função. A edificação 
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apresenta cicatrizes de rachaduras nas paredes laterais, as quais haviam sido recentemente 

reparadas pelo proprietário. Tal avaria dá indícios de movimentação do solo de fundação, ou 

seja, de movimentação da estrutura de contenção. Portanto, a gradação de risco atribuída ao 

imóvel foi risco alto, devido as condições insatisfatórias da estrutura de contenção e a 

proximidade da edificação com a mesma. 

O imóvel 7, também localizado na Rua Camaragibe, possui parte da edificação sobre a 

estrutura de contenção pública presente na Área 1, mais precisamente sobre o trecho 

escalonado, ao qual apresenta indícios de instabilidade como rachaduras. Além disso, cabe 

ressaltar a fragilidade estrutural da própria edificação. Por esses motivos, a classificação de 

risco para este imóvel foi risco alto. 

O imóvel 8, situado na Rua Camaragibe, trata-se de uma residência multifamiliar com 

dois pavimentos. Aos fundos da residência, a aproximadamente 6,5 m da mesma, está 

localizada uma estrutura de contenção construída pelos próprios moradores em alvenaria de 

tijolos deitados, com aproximadamente 2 m de altura. Apesar da tipologia inadequada da 

contenção existente aos fundos do imóvel, a gradação de risco atribuída para este imóvel foi 

média, devido a distância existente entre a edificação e a referida contenção. 

 

4.2.2 Imóveis área 2 

 

Conforme apresentado na Figura 32, dos dezessete imóveis vistoriados na Área 2, três 

imóveis estão submetidos a risco médio, onze imóveis estão submetidos a risco alto e três 

imóveis a risco muito alto. A classificação de risco para os imóveis situados nessa área se dá 

principalmente pelas condições insatisfatórias de segurança e estabilidade das estruturas de 

contenção existentes nas proximidades das edificações. 

O imóvel 1 da Área 2, localizado na Rua Camaragibe, trata-se de uma residência 

unifamiliar que se encontrava ocupada no momento da vistoria. A residência se encontra a 0,0 

m da estrutura de contenção pública escalonada da Área 2. Tal contenção apresenta graves 

avarias, como rachaduras. Em especial no trecho do referido imóvel, a contenção apresenta 

exposição das estacas em concreto, possibilitando a fuga de solo nos espaços entre as estacas, 

como apresentado na Figura 47. Em trecho da mesma contenção, adjacente ao imóvel em 

análise, há rachaduras, caracterizando também forte indício de instabilidade da mesma. Por tais 

motivos o risco atribuído ao imóvel, foi risco alto.  
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O imóvel 2 da Área 2, também localizado na Rua Camaragibe, encontra-se a 1,0 m da 

estrutura de contenção pública escalonada existente. No trecho correspondente ao imóvel, a 

contenção apresenta trincas e rachaduras. Portanto, devido aos indícios de instabilidade 

existentes na contenção e a proximidade desta com a edificação, o risco atribuído à mesma foi 

risco alto. 

O imóvel 3 da Área 2, situado na Rua Camaragibe, possui corpo principal da edificação 

com afastamento de 3,0 m da contenção pública escalonada, e possui ainda edícula encostada 

na referida contenção. No trecho da contenção onde se localiza o imóvel, a mesma apresenta 

rachaduras. Portanto, devido aos indícios de instabilidade existentes na contenção e a 

proximidade desta com a edificação, o risco atribuído à mesma foi risco alto. 

O imóvel 4 da Área 2, localizado na Rua Camaragibe, possui corpo principal da 

edificação com afastamento de 1,5 m da contenção pública escalonada, e possui ainda edícula 

encostada na referida contenção. No trecho da contenção onde se localiza o imóvel, a mesma 

apresenta rachaduras, fuga de material entre as estacas e afundamento do solo da berma 

existente entre as faces da contenção escalonada, como apresentado nas Figuras 45 e 46. 

Portanto, devido os indícios de instabilidade existentes na contenção e a proximidade desta com 

a edificação, o risco atribuído à mesma foi risco alto. 

O imóvel 5 da Área 2, localizado também na Rua Camaragibe, possui afastamento entre 

a edificação e a contenção de 1,7 m. A partir deste imóvel, a contenção deixa de ser escalonada, 

tendo apenas uma face com parte inferior em estacas de concreto espaçadas e parte superior em 

muro de concreto. A parte superior da contenção apresenta rachaduras, forte indício de 

movimentação. Vale ressaltar que no momento da vistoria, estava em execução a obra de uma 

estrutura de contenção em nível mais baixo, com face em concreto e berma entre as duas 

contenções. No entanto, a referida obra não contemplava a recuperação da contenção situada 

acima. Por estes motivos, o imóvel está submetido também a risco alto. 

O imóvel 6 da Área 2, localizado na Rua Camaragibe, possui parte da edificação sobre 

a contenção. No momento da vistoria foram identificadas avarias graves, tanto na estrutura de 

contenção pública existente no trecho do referido imóvel, quanto na própria edificação, que 

denotam a instabilidade da contenção. As avarias presentes na edificação indicam o 

solapamento das fundações, em estágio bastante avançado. Portanto, o imóvel encontra-se 

submetido a risco muito alto, devido a criticidade das situações encontradas. As Figuras 41, 42 

e 43 apresentam algumas das avarias identificadas no trecho da contenção referente ao imóvel 
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em análise. As figuras que apresentam as avarias presentes no imóvel em questão são 

apresentadas na ficha B do mesmo, presente no Anexo I. 

O imóvel 7 da Área 2, localizado na Rua Camaragibe, possui uso residencial 

multifamiliar, com uma edificação de dois pavimentos, a qual ocupa a maior parte do terreno, 

e outra edificação menor aos fundos do imóvel, estando apoiada sobre a contenção pública. 

Tanto a contenção no trecho referente ao imóvel como a própria edificação apresentam avarias 

que denotam a movimentação da estrutura de contenção em estágio bastante avançado, que 

caracterizam a ruptura iminente de trecho da contenção. Assim, o imóvel encontra-se submetido 

a risco muito alto. As figuras que apresentam as avarias presentes no imóvel em questão são 

apresentadas na ficha B do mesmo, presente no Anexo I. 

O imóvel 8 da Área 2, localizado Rua Camaragibe, encontra-se afastado da estrutura de 

contenção pública em aproximadamente 4,5 m, o que atenuou o grau de risco para esta situação, 

portanto, o referido imóvel está submetido a risco médio. 

O imóvel 9 da Área 2, localizado na Rua Camaragibe, contém edificação com dois 

pavimentos destinada a uso residencial. A edificação possui parte apoiada sobre a estrutura de 

contenção pública. Tanto a contenção quanto a própria residência possuem avarias que denotam 

a movimentação da contenção e consequentemente do solo de fundação da edificação em 

estágio bastante avançado. Tendo em vista a proximidade da residência com a estrutura de 

contenção com indícios de instabilidade, a ruptura da mesma causaria consequências graves, 

portanto, o risco a movimento de massa para essa situação foi considerado muito alto.  

O imóvel 10 da Área 2, localizado na Rua Atalaia, porção inferior da encosta, possui 

residência afastada da estrutura de contenção pública em 3,0 m. Vale ressaltar que durante a 

visita, outra estrutura de contenção estava em execução em nível mais baixo, estando esta a 1,0 

m da residência. Devido à proximidade da residência com a estrutura de contenção e os indícios 

de instabilidade existentes na mesma, o imóvel foi classificado como de alto risco. 

O imóvel 11 da Área 2, localizado também na Rua Atalaia possui residência afastada da 

estrutura de contenção pública em aproximadamente 3,0 m da estrutura de contenção existente. 

Vale ressaltar que durante a visita, outra estrutura de contenção estava em execução em nível 

mais baixo, estando a 1,0 m da residência. Devido à proximidade da residência com a estrutura 

de contenção e os indícios de instabilidade existentes na mesma, o imóvel foi classificado como 

de alto risco. 

O imóvel 12 da Área 2, situado na Rua Atalaia, encontra-se afastado da estrutura de 

contenção pública superior aproximadamente 8,0 m e da estrutura inferior em fase de execução, 
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aproximadamente 4,0m. Apesar da estrutura de contenção superior apresentar avarias, a 

distância existente entre a referida contenção e a edificação atenuou a condição de risco, por 

isso, o imóvel foi classificado como submetido a risco médio. 

O imóvel 13 da Área, localizado na Rua Atalaia, possui afastamento entre a residência 

e a estrutura de contenções a qual apresenta avarias de aproximadamente 3,0 m. No entanto, a 

segunda estrutura de contenção, em execução no momento da vistoria, se limita com a parede 

dos fundos da residência. Desta forma, o imóvel analisado está submetido a risco alto, pelos 

indícios de instabilidade existentes na estrutura de contenção pública existente e a proximidade 

da residência com essa. 

O imóvel 14 da Área 2, localizado na Rua Atalaia possui afastamento entre a residência 

e a estrutura de contenções a qual apresenta avarias de aproximadamente 3,0 m. No entanto, a 

segunda estrutura de contenção, em execução no momento da vistoria, se limita com a parede 

dos fundos da residência. Na porção superior da contenção, a estrutura apresenta imperfeições 

construtivas e rachaduras em vários pontos e suporta cargas decorrentes de edificações que se 

apoiam em seu topo. Até o momento da vistoria, a parte superior da contenção não havia sofrido 

intervenções por parte da obra em execução. Portanto, o risco atribuído para esta situação foi 

risco alto. 

O imóvel 15 da Área 2, localizado na Rua Atalaia, possui uso residencial unifamiliar. A 

contenção pública existente aos fundos do imóvel corresponde ao trecho escalonado. Apesar da 

existência de avarias na contenção, o imóvel está afastado da contenção a 4,2 m, o que atenuou 

a gradação de risco para este imóvel. Logo, o imóvel encontra-se submetido a risco médio, pois 

há a possibilidade de ruptura da contenção, no entanto as consequências seriam leves, devido à 

distância existente entre contenção e residência. 

O imóvel 16 da Área 2, localizado na Rua Atalaia, possui uso residencial multifamiliar 

e encontra-se a 0,0 m da estrutura de contenção pública escalonada. Tal contenção apresenta 

indícios de instabilidade, como rachaduras. Por tais motivos, o imóvel está submetido a risco 

alto. 

O imóvel 17 da Área 2, localizado na Rua Atalaia, apresenta um alto risco devido às 

condições de instabilidade da parte superior da estrutura de contenção existente aos fundos do 

imóvel e a proximidade desta com a residência (3,0 m). Além desse aspecto, estruturas 

localizadas em trechos situados aos fundos da residência estão apoiadas diretamente sobre a 

contenção pública provocando uma sobrecarga na mesma. 
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4.2.3 Imóveis área 3 

 

Conforme apresentado na Figura 32, dos nove imóveis vistoriados na Área 2, oito 

imóveis foram classificados como de alto risco, um como de risco médio e nenhum imóvel está 

submetido a risco baixo. 

O imóvel 1 da Área 3, localizado na Rua Atalaia, possui uso residencial unifamiliar. A 

contenção situada aos fundos desse imóvel, trata-se de contenção pública escalonada, sendo a 

parte superior composta em alvenaria de pedras e a parte inferior composta de estacas de 

concreto espaçadas. A parede dos fundos da lavanderia do imóvel se limita com a contenção 

inferior. A parte superior da contenção pública apresenta condições insatisfatórias de 

estabilidade, identificadas através de avarias. No entanto, no trecho específico do imóvel 

observou-se um reforço na parte inferior da contenção que sugere uma condição de estabilidade 

da contenção, conforme apresentado na ficha B do respectivo imóvel. Por este motivo, o risco 

atribuído para este imóvel, foi risco médio.  

O imóvel 2 da Área 3, localizado na Rua Atalaia, possui em seu terreno duas edificações, 

uma frontal, de uso misto e uma outra situada aos fundos, de uso residencial. A parte inferior 

da estrutura de contenção pública está afastada da residência situada aos fundos do imóvel 

aproximadamente 1,0 m. Esta contenção apresenta indícios de instabilidade, como rachaduras, 

conforme apresentado nas Figuras 49 e 50. Além disso, a via situada acima da contenção, 

apresenta afundamento conforme apresentado na Figura 54. Assim, devido à alta probabilidade 

de ocorrência de movimento de massa e a proximidade entre contenção e residência, o grau de 

risco atribuído para o imóvel foi alto. 

O imóvel 3 da Área 3, também localizado na Rua Atalaia, possui aos fundos estrutura 

de contenção escalonada em três níveis. No alinhamento da via (rua Camaragibe) a contenção 

foi construída em alvenaria de pedra, seguida por berma contida por cortina de estacas 

escavadas de concreto e na parte inferior, um muro em alvenaria de pedra. Ambas as partes da 

contenção escalonada apresentam avarias, como trincas e rachaduras que sugerem a 

movimentação da estrutura. Além disso, observou-se o desalinhamento da contenção superior 

e o afundamento do pavimento da via adjacente (Rua Camaragibe). Não há afastamento entre 

a estrutura de contenção e a residência. Assim, devido à alta probabilidade de ocorrência de 

movimento de massa, atestada pelas avarias encontradas e a proximidade entre contenção e 

residência, o que acarretaria em consequências graves, o grau de risco atribuído para o imóvel 

foi alto.  
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O imóvel 4 da Área 3, localizado na Rua Atalaia, divide o terreno com o imóvel 3, e por 

isso, as contenções com as quais se limita possuem as mesmas características das anteriores. A 

edificação de uso residencial também se apresenta sem afastamento com a estrutura de 

contenção. Desta maneira, o imóvel está submetido a risco alto, devido as condições das 

contenções e a proximidade desta com a edificação.  

O imóvel 5 da Área 3, situado na Rua Camaragibe está submetido a risco alto, devido à 

alta probabilidade de ocorrência de movimento de massa, verificada pelos indícios de 

instabilidade presentes na estrutura de contenção escalonada em dois níveis que se situa aos 

fundos do imóvel, sem afastamento entre essa e a edificação residencial. 

O imóvel 6, também de uso residencial, está afastado da estrutura de contenção pública 

escalonada em 3,5 m. No trecho do referido imóvel, a contenção também apresenta avarias que 

denotam indícios de instabilidade. Portanto, de acordo com a metodologia utilizada neste 

trabalho, o imóvel encontra-se submetido a risco alto. 

Quanto ao imóvel 7 da Área 3, foi constatado que as estruturas destinadas à estabilização 

da encosta no trecho correspondente ao imóvel são formadas por três contenções em níveis 

diferentes. A inferior é formada provavelmente, em estacas de concreto justapostas, revestidas 

por concreto. Em nível mais acima à uma distância aproximada de 2,0 m da estrutura anterior, 

existe uma outra contenção formada também por estacas de concreto justapostas, revestidas por 

concreto, sendo esta a continuidade da estrutura existente aos fundos dos demais imóveis da 

Área 3. A terceira e última estrutura de contenção, situada à aproximadamente 5,0 m da 

contenção anterior é composta de alvenaria de tijolos, rebocada e com pilares espaçados, 

apresentada na Figura 56. Entre a segunda e a terceira estrutura de contenção foi construído um 

muro em alvenaria de tijolos deitados com pilares espaçados. Foi observado durante a visita 

que estava sendo executado um aterro utilizando resíduo de construção e demolição, entre o 

referido muro e a terceira contenção, de forma que o mesmo passaria a funcionar como mais 

uma estrutura de contenção, como apresentado na ficha B do referido imóvel.  

A residência do imóvel 7 encontra-se afastada da contenção inferior a 1,5 m. Foram 

identificadas rachaduras nas duas contenções inferiores e a inclinação de coqueiro (cocos 

nucifera) sobre a berma existente entre as duas contenções inferiores como apresentado na ficha 

B do referido imóvel. A tipologia construtiva utilizada para a terceira contenção (alvenaria de 

tijolos não estruturais) não é adequada para tal finalidade. Portanto, devido às condições 

insatisfatórias das contenções e a proximidade dessas com a residência, a mesma está submetida 

a risco alto de movimento de massa. 



106 

 

 

 

 

O imóvel 8 da Área 3, divide o quintal com o imóvel 7, e está afastado da contenção 

inferior em 3,5 m. Devido aos indícios de instabilidade existentes nas contenções descritos para 

o imóvel 7, e a proximidade da residência com as contenções, o imóvel 8 está submetido a risco 

alto de movimento de massa.  

O imóvel 9 da Área 3, também localizado na Rua Atalaia, possui edificação adjacente a 

encosta, não havendo afastamento entre a residência e a primeira estrutura de contenção. Tais 

estruturas, são as mesmas descritas para os imóveis 7 e 8 desta Área. A fragilidade estrutural 

do conjunto de contenções localizadas aos fundos do imóvel, associado ao fato da encosta 

superior apresentar desnível muito elevado, denotam as condições insatisfatórias de 

estabilidade da encosta, que tende a se agravar, podendo desabar sobre os imóveis com os quais 

se limita. A continuidade do aterro que está sendo executado aos fundos do imóvel vizinho, 

viria a agravar a situação existente. Portanto, o imóvel em análise está submetido a risco alto.  
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5. CONCLUSÕES 

 

O mapeamento de risco a movimentos de massa realizado em áreas pertencentes à 

comunidade da Aparecida, em Mãe Luíza, Natal-RN, objetivou a identificação das classes de 

risco para os imóveis analisados. A metodologia de classificação de risco utilizada neste 

trabalho foi adaptada de Brasil (2007), possuindo quatro classes de risco baixo, médio, alto e 

muito alto. 

O presente trabalho resultou em um cadastramento de risco em nível de detalhes, onde 

trinta e quatro imóveis da área de estudo foram analisados e classificados quanto ao risco. 

Destes imóveis, apenas seis foram classificados como de risco médio de movimento de massa, 

vinte e quatro imóveis analisados foram classificados como de risco alto e quatro imóveis foram 

classificados como de risco muito alto. 

Em todos os casos analisados, a condição de risco está diretamente relacionada à 

precariedade de estruturas de contenções presentes em seus entornos. Logo, para que a 

habitabilidade dos imóveis seja garantida, considera-se imprescindível a recuperação da 

estabilidade das contenções, associada a medidas voltadas à adequação da drenagem local. 

Além disso, devem ser adotadas ações complementares para formulação e operacionalização 

de um sistema de controle, envolvendo o estabelecimento de gabaritos cadastrais que delimitem 

os alinhamentos das ocupações passíveis de incidência em cada imóvel, fiscalização e 

monitoramento que conte com o apoio de programa educativo, pautado no diálogo com os 

proprietários dos imóveis, além da prestação sistemática de assistência técnica que oriente a 

efetuação de reformas e melhorias nas edificações, evitando intervenções indevidas que possam 

comprometer as estruturas de contenção instaladas na área. 
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ANEXO I: FICHAS DE VISTORIA DOS IMÓVEIS 

 

• Área 1 

 

Ficha A - Imóvel _1_ da Área 1  
Data da Vistoria: 05/02/2020 

Endereço: Rua Atalaia nº 906 (na residência) e s/ nº no mapa 

Coordenada do ponto médio da fachada: S 5° 47’ 33.013”, W 35° 11’ 14.767” 

Nome do Responsável: Tenilson Teixeira da Silva 

( X ) Proprietário   (    ) Inquilino 

Contato telefônico: Responsável ausente 

(    ) Proprietário   (    ) Inquilino   (    ) Vizinho   (    ) Outro _______________ 

Tipologia de uso: Residencial 

Tipologia quanto ao número de pavimentos: Único pavimento 

OBS: Residência em alvenaria, com revestimento de parede argamassado, com cobertura em telha cerâmica. 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (    ) sim      ( X ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (    ) acima    (  X  ) abaixo 

OBS: A contenção é particular 

Proximidade com a estrutura de contenção: 

OBS: 3 m da contenção particular do imóvel situado aos fundos (na rua Camaragibe) 

Dimensões aproximadas da edificação e relação dos cômodos: 

6,5 m (frente) 

10,3 (profundidade) 

A relação dos cômodos não foi verificada devido à ausência do responsável. 

Presença de avarias (  X  ) sim      (    ) não 

Descrição das avarias:  

Com relação à contenção: 

Observou-se falhas em contenções situadas no quintal, aos fundos do lote no qual está assentada a  residência, 

sendo visualizada inclinação no arrimo que sustenta a porção da encosta situada na divisa correspondente aos 

fundos do lote e no muro de contenção que sustenta porção da encosta situada na divisa esquerda do imóvel 

localizado aos fundos do lote, com indícios de instabilidade. Além disso, observou-se que foi construído um 

muro de alvenaria, em tijolo cerâmico deitado, encostado na parede de fundos da residência, que suporta um 

aterro com altura aproximada de 1,6 m de altura. 

Com relação à residência: 

A edificação está passando por recuperação providenciada pelo proprietário. Importante trinca externa, situada 

na parede lateral esquerda do imóvel, voltada aos imóveis atingidos pelo movimento de massa ocorrido em 

2017, já foi reparada e outras intervenções relativas à manutenção das partes externas do imóvel também já 

foram efetuadas. 

Não foi possível vistoriar a parte interna da edificação, uma vez que se encontrava fechada. 

Fatores vinculados às avarias:  

As estruturas privadas que proporcionam as contenções da encosta existente no local não são adequadas para 

suportar as cargas a que são submetidas, provocando instabilidade das mesmas, com indícios de movimento de 

massa. 

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece):  

Risco Alto.  

O imóvel está submetido a risco pelas condições precárias de estabilidade de estrutura de contenção do lote 

superior (residência da Rua Camaragibe, 713). Foram identificados indícios de movimento de massa, em função 

das estruturas privadas que proporcionam contenções da encosta, nos fundos e em parte da lateral do imóvel, 

não serem adequadas para suportar as cargas a que são submetidas.  

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Com relação a contenção: 

Alta complexidade, considerando a necessidade de recuperação de, ao menos, duas estruturas de arrimo que 

sustentam precariamente as massas situadas na parte superior da encosta, quais sejam:  contenção privada 

situada aos fundos do lote que apresenta inclinação, indicando incidência de movimento de massa e contenção 

correspondente à divisa localizada à esquerda  do lote, em porção que sustenta, em seguimento lateral, o aterro 

do quintal do lote situado aos fundos do imóvel sob análise, que apresenta rachaduras e desagregação de seus 
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componentes, em virtude de não conter a robustez apropriada para suportar os esforços que lhes são 

transmitidos.   

Com relação à residência: 

Baixa complexidade, considerando que o imóvel, aparentemente, não apresenta avarias. Cabe destacar a 

necessidade de supressão do aterro localizado no quintal da residência, quando do planejamento e execução das 

intervenções destinadas à recuperação das contenções anteriormente listadas, como condição necessária à 

manutenção da salubridade do referido imóvel.  

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

A estabilização das contenções da encosta associadas aos imóveis vizinhos mitiga o risco da residência ser 

afetada por movimento de massa, possibilitando sua conservação e habitabilidade.  Destaca-se, contudo, a 

necessidade de supressão do aterro localizado em seu quintal, quando do planejamento e execução das 

intervenções destinadas à recuperação das contenções anteriormente listadas. Isso evitaria danos associados à 

permanente umidificação da alvenaria interna que prejudicam a salubridade dos ambientes. 

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação à contenção: 

Alto custo, considerando a necessidade de reforço, ou substituição das estruturas instaladas, ao menos em dois 

segmentos de contenções, acima explicitados, além da retirada do aterro existente nos fundos do imóvel.    

Com relação à edificação:  

Nenhum custo. O imóvel, aparentemente, não requer qualquer reparo, desde que seja executada a retirada do 

aterro existente nos fundos do imóvel.    

Análise técnica: 

A residência está exposta a um risco alto tendo em vista a possibilidade de ruptura de estruturas de contenção 

precárias no lote superior (residência da rua Camaragibe, 713).  

Solução técnica recomendada: 

Com relação à contenção: 

Recuperação da estabilidade das contenções existentes entre os lotes da rua Atalaia, 906 e da rua Camaragibe, 

713, por meio de reforço ou substituição das referidas estruturas. 

Com relação à edificação: 

Não apresenta necessidade de intervenções, destacando que se faz necessária a supressão do aterro localizado 

em seu quintal, quando do planejamento e execução das intervenções destinadas à recuperação das contenções. 

Ações emergenciais recomendadas: 

• Manutenção da interdição da edificação, até a recuperação das estruturas de contenção associadas ao 

imóvel localizado na porção superior da encosta;  

• Reforço, ou substituição das estruturas de contenção associadas ao imóvel localizado na porção 

superior da encosta.   

Outras observações: 

• A residência está situada na lateral esquerda do muro de contenção reconstruído em 2017; 

• As residências situadas aos fundos (Rua Camaragibe n° 713 e 719 no mapa) apresentam situação de 

vulnerabilidade estrutural; 

•  

 

Ficha B - Imóvel _1_ da Área 1  

 

  
1. Vista da frente da residência 2. Vista lateral esquerda 
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3. Vista da frente da residência 4. Vista da parte de trás da residência 

  
5. Vista da parte de trás da residência: observar 

a parede em alvenaria de tijolo deitado 

funcionando como estrutura de contenção. 

6. Vista da estrutura de contenção entre a 

residência da rua Atalaia 906 e da rua 

Camaragibe 713. 
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7. Vista a partir da lateral do lote mostrando a 

estrutura de contenção entre as residências da 

rua Atalaia 906 e da rua Camaragibe 713 

8. Detalhe das trincas na alvenaria lateral, 

adjacente à contenção 

  
9. Detalhe das trincas na alvenaria lateral, 

adjacente à contenção 

10. Detalhe das trincas na alvenaria lateral, 

adjacente à contenção 
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11. Vista de  trás da residência 719 na Rua 

Camaragibe 

12. Vista da parte de trás da residência 713 na 

Rua Camaragibe 

 

 

Ficha C - Imóvel _1_ da Área 1  

Data da Vistoria: 05/02/2020 

Endereço: Rua Atalaia nº 906 (na residência) e s/ nº no mapa 

Esquemas: 

 

 
 

 

Ficha A - Imóvel _2_ da Área 1  
Data da Vistoria: 05/02/2020 

Endereço: Rua Atalaia n° 880 

Coordenada do ponto médio da fachada: S 5° 47’ 33.403”  W 35° 11’ 13.166” 

Nome do Responsável: Edgar  

( X ) Proprietário   (    ) Inquilino 

Contato telefônico: (84) 98878-4639 
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(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino   (    ) Vizinho   (    ) Outro _______________ 

Tipologia de uso: Residencial 

Tipologia quanto ao número de pavimentos: Único pavimento 

OBS: Residência em alvenaria, com revestimento de parede argamassado, com cobertura em telha cerâmica. 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (  X  ) sim      (    ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (    ) acima    (  X  ) abaixo 

OBS: A contenção situada aos fundos da residência trata-se de contenção pública 

Proximidade com a estrutura de contenção: 1,8 m 

OBS: 

Dimensões aproximadas da edificação e relação dos cômodos: 

8,3 m (frente) 

13,5 m (profundidade) 

A residência possui: 1 sala, 1 cozinha, 3 quartos, 1 banheiro e 1 área de serviço 

Presença de avarias (    ) sim      (  X  ) não 

Descrição das avarias: Não foram identificadas avarias na residência 

Fatores vinculados às avarias: 

Não foram identificadas avarias na residência. 

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 

Risco alto.  

O imóvel está submetido a risco pelas condições precárias de estabilidade de parte da estrutura de contenção da 

encosta existente aos fundos do imóvel que não foi reparada e que apresenta rachadura, bem como em 

decorrência da precariedade estrutural observada na edificação assentada na porção superior da encosta 

(residência da Rua Camaragibe, s.n).  

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Com relação a contenção: 

Média complexidade, considerando que se verifica a necessidade, de remoção e substituição da parte superior 

da contenção existente, situada acima do nível do aterro e que apresenta rachadura (Figura 5 – ficha B). Todavia 

existe, também, a necessidade de recuperação da estabilidade do imóvel situado na parte superior da encosta 

(residência da Rua Camaragibe, s/ n°).).  

Com relação à residência: 

Inexistente - As condições específicas de habitabilidade do imóvel são satisfatórias, desde que sejam sanados 

os riscos decorrentes da parte da contenção que necessita ser removida e substituída. Além disso, há a 

necessidade de sanar a situação de instabilidade da edificação situada na porção elevada da encosta (Rua 

Camaragibe, s/ n°). 

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

A estabilização da encosta (estrutura de contenção) e da estrutura do lote superior possibilitaria a recuperação 

do imóvel. 

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação à contenção: 

Médio a alto, considerando a necessidade de remoção e substituição da parte superior da contenção existente, 

situada acima do nível do aterro. Além disso, há a necessidade de sanar a situação de instabilidade da edificação 

situada na porção elevada da encosta (Rua Camaragibe, s/ n°). 

Com relação ao imóvel 

Nenhum custo. O imóvel não requer qualquer reparo. 

Análise técnica: 

A residência está exposta a um risco médio a alto tendo em vista a possibilidade de ruptura de parte da estrutura 

de contenção assim como da residência do lote superior (residência da rua Camaragibe, s.n.). 

Solução técnica recomendada: 

Com relação à contenção: 

Remoção e substituição da parte superior da contenção pública situada nos fundos do lote e sanar a situação de 

instabilidade da edificação situada na porção elevada da encosta (Rua Camaragibe, s/ n°). 

Com relação à edificação: 

O imóvel não apresenta avarias e, portanto, não apresenta necessidade de intervenções. 

Ações emergenciais recomendadas: 

Manutenção da interdição da edificação, até a estabilização da parte superior do muro de contenção e da 

resolução do problema de instabilidade associada à edificação situada na parte superior da encosta (residência 

da rua Camaragibe, s.n., vizinha à residência da rua Camaragibe nº 861).    

Outras observações: 
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• A residência está situada na lateral direita do muro de contenção reconstruído em 2017; 

• Parede dos fundos serve de contenção para pequeno aterro, aproximadamente 1,0 m; 

 

 

Ficha B - Imóvel _2_ da Área 1  

  
1. Vista da frente da residência 2. Vista da frente da residência 

  

3. Vista da frente da residência 

4. Vista da saída na parte de trás da residência. 

Observa-se o desnível entre o piso da residência 

e a parte externa interligado por uma escada. 

Esse desnível é contido pela parede de trás da 

residência que funciona como elemento de 

contenção, e segundo o reponsável pela 

edificação, que recebeu e acompanhou a vistoria, 

facilita a entrada de água na residencia, nos 

perídos chuvosos.  
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5. Estrutura de contenção entre as residências da rua 

Atalaia 880 e da rua Camaragibe s.n.. Observar 

fenda horizontal no contato de muros 

provavelmente construídos em épocas diferentes. 

6. Residência localizada na parte superior, por trás 

da residência em análise, em condições precárias 

de estabilidade, com balanço suportado por vigas 

de concreto com ferragens expostas e oxidadas.  

  
7. Vista interna da residência sem avarias. 8. Vista interna da residência sem avarias. 

  
9. Vista interna da residência sem avarias. 10. Vista interna da residência sem avarias. 
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11. Vista interna da residência sem avarias. 12. Vista interna da residência sem avarias. 

  
13. Vista interna da residência sem avarias. 14. Vista interna da residência sem avarias. 
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15. Vista interna da residência sem avarias. 16. Vista interna da residência sem avarias. 

 

 

Ficha C - Imóvel _2_ da Área 1  
Data da Vistoria: 05/02/2020 

Endereço: Rua Atalaia n° 880 

Esquemas: 

 

 
 

 

Ficha A - Imóvel _3_ da Área 1  
Data da Vistoria: 05/02/2020 

Endereço: Rua Atalaia n° 870 

Coordenada do ponto médio da fachada: S 5° 47’ 32.888”  W 35° 11’ 11.245” 

Nome do Responsável: Hélio Carneiro da Silva/ Jacira Ferreira da Silva 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino 

Contato telefônico: (84) 98893-2511 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino   (    ) Vizinho   (    ) Outro _______________ 

Tipologia de uso: Residencial 
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Tipologia quanto ao número de pavimentos: Pavimento Único 

OBS: Residência em alvenaria, com revestimento de parede argamassada, com cobertura em telha cerâmica. 

Interditado (   ) sim   (    ) não                           Ocupado (  X  ) sim      (    ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (   ) acima    (  X  ) abaixo 

OBS: A contenção situada aos fundos da residência trata-se de contenção pública, com acréscimo de muro de 

contenção privado em alvenaria de tijolo cerâmico e cerca precária. 

Proximidade com a estrutura de contenção: 4,5 m 

OBS: Quintal livre de ocupações. 

Dimensões aproximadas da edificação e relação dos cômodos: 

5,3 m (frente) 

11,2 m (profundidade) 

A residência possui: 1 sala, 1 cozinha, 2 quartos, 1 varanda e 1 área de serviço 

Presença de avarias (  X  ) sim      (    ) não 

Descrição das avarias:  

Com relação à contenção: 

Presença de trincas e falhas construtivas na parte superior da contenção pública situada aos fundos da residência. 

Além disso, observa-se a presença de uma contenção em alvenaria de tijolos, inadequada para a situação 

vigente. 

Com relação à residência: 

Não foram identificadas avarias na edificação. 

Fatores vinculados às avarias: 

Não foram identificadas avarias na edificação. 

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 

Com relação a contenção: 

Risco Médio.  

A contenção apesar de apresentar falhas construtivas, está localizada à 4,5 m da edificação, atenuando assim a 

gradação de risco para esta situação.  

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Com relação a contenção: 

Média complexidade, considerando a necessidade de corrigir as imperfeições (fissuras e trincas, irregularidades, 

falhas de concretagem, ferragens expostas, dentre outros) da contenção pública. Verifica-se também a 

necessidade de remoção do aterro situado no quintal do imóvel superior (Rua Camaragibe n° 861), bem como 

do muro de contenção em alvenaria de tijolos e cerca contígua precária.   

Com relação à residência: 

Inexistente - As condições específicas de habitabilidade do imóvel são satisfatórias, desde que os riscos 

decorrentes da contenção, mencionada acima, sejam sanados.   

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

A estabilização da encosta, mitiga o risco de a residência ser afetada por movimento de massa, possibilitando 

sua conservação sem necessidade de outras intervenções, e, portanto, garantindo sua habitabilidade.  

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação à contenção: 

Médio custo, considerando a necessidade de recuperação da contenção pública, além da remoção de muro de 

tijolos e cerca instáveis, e a construção de nova estrutura de contenção em posição mais afastada da contenção 

pública para não afetar as fundações da residência situada no terreno superior (Camaragibe nº 861) 

Com relação à edificação:  

Nenhum custo. O imóvel não requer qualquer reparo.  

Análise técnica: 

A residência está exposta a um risco médio, tendo em vista a possibilidade de ruptura da parte superior da 

estrutura de contenção, correspondente ao muro em alvenaria de tijolos e a distância existente entre contenção 

e residência. 

Solução técnica recomendada: 

Com relação à contenção: 

Corrigir as imperfeições (fissuras e trincas, irregularidades, falhas de concretagem, ferragens expostas, ausência 

de sistema de drenagem, dentre outros) da contenção pública; remoção do aterro situado no quintal do imóvel 

superior (Rua Camaragibe), bem como do muro de contenção em alvenaria de tijolos e cerca contígua precária, 

e a construção de nova contenção em posição mais afastada da contenção pública. 

 Com relação à edificação: 

Não apresenta necessidade de intervenções.  
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Ações emergenciais recomendadas: 

Manutenção da interdição da edificação, até a retirada de muro em alvenaria de tijolos, cerca, e construção de 

nova contenção afastada da contenção pública. 

Outras observações: 

OBS: O imóvel situado na porção superior da encosta (Rua Camaragibe n° 861) não foi objeto de análise deste 

estudo. 

 

 

Ficha B - Imóvel _3_ da Área 1  

  

1. Vista da frente da residência 

2. Esturutura de contenção pública na parte de trás 

da residência. Observar a presença de ferragens 

expostas e irregularidades superficiais. 

  
3. Esturutura de contenção na parte de trás da 

residência. Observar fissuras e trincas, falhas de 

concretagem na estrutura de contenção pública, 

além de muro em tijolos e cerca precários 

assentados acima da referida contenção. Não se 

observa sistema adequado de drenagem, 

sobretudo na parte inferior da contenção.  

4. Esturutura de contenção na parte de trás da 

residência. Parte superior da contenção que não 

sofreu intervenção também apresenta fissuras e 

sinais de desgastes que necessitam ser sanados. 

Não se observa sistema adequado de drenagem, 

sobretudo na parte inferior da contenção. 
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5. Esturutura de contenção na parte de trás da 

residência. Observar fissuras e trincas, falhas de 

concretagem na estrutura de contenção pública, 

além de muro em tijolos e cerca precários 

assentados acima da referida contenção. Não se 

observa sistema adequado de drenagem, 

sobretudo na parte inferior da contenção. 

6. Esturutura de contenção na parte de trás da 

residência. Observar fissuras e trincas, falhas de 

concretagem na estrutura de contenção pública. 

Não se observa sistema adequado de drenagem, 

sobretudo na parte inferior da contenção. 

  
7. Esturutura de contenção na parte de trás da 

residência. Observar fissuras e trincas, falhas de 

concretagem na estrutura de contenção pública. 

Não se observa sistema adequado de drenagem, 

sobretudo na parte inferior da contenção. 

8. Esturutura de contenção na parte de trás da 

residência. Observar fissuras e trincas, falhas de 

concretagem na estrutura de contenção pública, 

além de muro em tijolos e cerca precários 

assentados acima da referida contenção. Não se 
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observa sistema adequado de drenagem, 

sobretudo na parte inferior da contenção. 

 

 

9. Vista da parte superior da encosta. Observa-se a 

cerca precaria e o aterro contido pelo muro de 

alvenaria situado no quintal do imóvel situado a 

rua Camaragibe nº 861.  
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10. Vista da edificação situada na parte superior da encosta ( a qual não foi alvo desta perícia) que se limita 

aos fundos do imóvel 870 da rua Atalaia, na qual se observa a instalação de muro em alvenaria de tijolos e 

cerca, assentados no topo da contenção pública. 

  
11. Vista da parte de trás da residência 12. Vista da lateral da residência 

  

13. Vista da parte interna da residência sem avarias 

14. Esturutura de contenção na parte de trás da 

residência. Observar fissuras e trincas, falhas de 

concretagem na estrutura de contenção pública, 

além de muro em tijolos e cerca precários 

assentados acima da referida contenção. Não se 

observa sistema adequado de drenagem, 

sobretudo na parte inferior da contenção.  
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15. Fissura e falhas construtivas na estrutura de 

contenção recentemente recuperada 
16. Vista da parte interna da residência sem avarias 

  
17. Vista da parte interna da residência sem avarias 18. Vista da parte interna da residência sem avarias 

 

Ficha C - Imóvel _3_ da Área 1  
Data da Vistoria: 05/02/2020 

Endereço: Rua Atalaia n° 870 

Esquemas: 
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Ficha A - Imóvel _4_ da Área 1  
Data da Vistoria: 05/02/2020 

Endereço: Rua Atalaia n° 862 

Coordenada do ponto médio da fachada: S 5° 47’ 34.205”  W 35° 11’ 15.971” 

Nome do Responsável: Cátia Maria 

( X ) Proprietário   (    ) Inquilino 

Contato telefônico: (84) 988941309 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino   (    ) Vizinho   (    ) Outro _______________ 

Tipologia de uso: Residencial Multifamiliar 

Tipologia quanto ao número de pavimentos: Residência principal com 2 pavimentos e uma edícula com 1 

pavimento que funciona como uma segunda residência, encostada ao muro de contenção. 

• Residência principal em alvenaria, com revestimento de parede argamassado, com cobertura em telha 

cerâmica, sobre madeiramento. 

• Residência secundária em alvenaria, com revestimento de parede argamassado, cobertura em telha 

cerâmica sobre madeiramento. Não foi possível verificar se continha algum tipo de forro. 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (  X  ) sim      (    ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (    ) acima    (  X  ) abaixo 

OBS: 

Proximidade com a estrutura de contenção: Residência principal 5m, com edícula colada à estrutura de 

contenção. 

Dimensões aproximadas da edificação e relação dos cômodos:  

5,0 m (frente) 

11,0 m (profundidade) 

A residência principal possui: 1 garagem, 1 sala, 1 cozinha, 1 área de serviço e 1 banheiro, no térreo e 3 quartos 

e uma varanda, no pavimento superior. A edícula não pode ser vistoriada pois encontrava-se fechada. 

Presença de avarias (  X  ) sim      (    ) não 

Descrição das avarias: 

Na residência principal: 

• Trincas e fissuras; 

• Desplacamento de revestimento argamassado em paredes 

• Infiltração e umidade na estrutura do banheiro e cx. d’água 

Na edícula não foram identificadas avarias nas faces externas. O interior não pode ser vistoriado pois a edícula 

encontrava-se fechada 

Fatores vinculados às avarias: 

As avarias resultam de vícios construtivos, materiais inadequados e efeitos de intemperismo por falta de 

manutenção. 

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 

Com relação a contenção: 

Risco Alto.  

A situação encontrada para este imóvel é bastante semelhante à analisada para o imóvel n° 870 da Rua Atalaia. 

O imóvel em análise está submetido a risco alto pela existência de uma edícula ocupada adjacente ao muro. 
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Não houve intervenção para reforço da parte superior da contenção pública que apresenta sinais de desgaste. A 

parte inferior da contenção pública recuperada está encoberta pela edícula, e, portanto, não foi vistoriada. Acima 

da estrutura de contenção pública existe um muro de alvenaria de tijolos, instável e inadequado para as 

condições vigentes na área. Além disso, essa alvenaria suporta uma cerca com estabilidade precária, com a 

possibilidade de tombar sobre o imóvel em análise. 

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Com relação a contenção: 

Média complexidade, considerando a necessidade de corrigir as imperfeições (fissuras e trincas, irregularidades, 

falhas de concretagem, ferragens expostas, dentre outros) da contenção pública. Verifica-se também a 

necessidade de remoção do aterro situado no quintal do imóvel superior (Rua Camaragibe n° 861), bem como 

do muro de contenção em alvenaria de tijolos e cerca contígua precária.   

Com relação à residência: 

Média complexidade, considerando que existe possibilidade de recuperação da edificação principal, mediante 

reforço na parte estrutural do pavimento térreo, bem como de reparação nos revestimentos interno e externo. 

Além disso, constata-se a necessidade de recuperação da estrutura que sustenta o reservatório elevado, situado 

sobre banheiro, externo à residência. 

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

A estabilização da encosta (estrutura de contenção) e a retirada da cerca e muro em alvenaria de tijolos 

superiores por si só não garantem a habitabilidade do imóvel. Seria necessária a recuperação estrutural da 

edificação. 

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação à contenção: 

Médio custo, considerando a necessidade de recuperação da contenção pública, além da remoção de muro de 

tijolos e cerca instáveis, e a construção de nova estrutura de contenção em posição mais afastada da contenção 

pública para não afetar as fundações da residência situada no terreno superior (Camaragibe nº 861) 

Com relação à edificação:  

Alto – considerando a necessidade de medidas para a recuperação das avarias estruturais, sendo necessária, 

também, recuperação da estrutura que sustenta o reservatório elevado, situado sobre banheiro, externo à 

residência. 

Análise técnica: 

A residência está exposta a um risco alto, sendo mais alto para a edícula, tendo em vista a possibilidade de 

ruptura da parte superior da estrutura de contenção, correspondente ao muro em alvenaria de tijolos.  Além 

desse aspecto,  apresenta precariedade construtiva e fragilidade estrutural, com presença de fissuras que tendem 

a se agravar gradativamente, caso não ocorra intervenções voltadas à recuperação estrutural, manutenção dos 

revestimentos das alvenarias e eliminação das infiltrações no banheiro e recuperação da caixa d’água.  

Solução técnica recomendada: 

Com relação à contenção: 

Corrigir as imperfeições da contenção pública; remoção do aterro situado no quintal do imóvel superior (Rua 

Camaragibe), bem como do muro de contenção em alvenaria de tijolos e cerca contígua precária, e a construção 

de nova contenção em posição mais afastada da contenção pública. 

Com relação à edificação: 

Realização de reforço na parte estrutural, além de reparação no revestimento interno e externo, da edificação 

principal, banheiro e caixa d’água. 

Ações emergenciais recomendadas: 

Manutenção da interdição da edificação, até a retirada de muro em alvenaria de tijolos, cerca, e construção de 

nova contenção afastada da contenção pública e a recuperação da estabilidade da residência. 

Outras observações: 

Considerando que as avarias existentes na edificação derivam de vícios construtivos, bem como de 

intemperismo, por falta de manutenção periódica, deve-se avaliar a possibilidade de promover assistência 

técnica gratuita para que o proprietário providencie as medidas de recuperação indicadas em estudo técnico 

específico, envolvendo elaboração de projeto e prestação de orientações técnicas para a adoção das medidas 

relativas ao reforço na parte estrutural e reparação no revestimento interno, externo, caixa d’água e banheiro.  
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Ficha B - Imóvel _4_ da Área 1  

  
1. Vista da frente da residência 2. Vista da frente da residência 

 

 

3. Vista da parte interna da residência (sala) no 

nível térreo, visualizando fissura vertical na 

parede 

4. Vista da parte interna da residência (quarto) no 

pavimento superior. Observar a precariedade 

da construção, com desplacamento do reboco 

das alvenarias. 
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5. Vista da parte interna da residência. Observar a 

precariedade da construção, com fissura acima 

da porta e desplacamento do reboco do teto, em 

parte da área de serviço.  

6. Vista externa da parte de trás da residência. 

Observar a ausência de revestimento e a 

exposição da alvenaria e instalações elétricas às 

intempéries.  

 

 

 

7. Vista da parte externa da residência. Observar a 

precariedade do revestimento com 

desplacamento do reboco em parede e teto da 

área de serviço. 

8. Vistas externas da parte de trás da residência, 

evidenciando a precariedade da estrutura do 

banheiro e cx. d’água. Observar a ocorrência de 

umidade, ferragem exposta e presença de 

vegetação nas paredes. 
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9. Vista da parte de trás da residência, mostrando a 

edícula localizada no fundo do terreno, sem 

presença de avarias aparentes na parte externa. 

10. Vista externa, mostrando a cobertura da edícula 

situada aos fundos do imóvel, encostada à 

conteção de concreto, sobre a qual foram 

instalados muro de contenção em alvenaria e 

cerca precária composta por madeira, tela, 

folha metálica, etc. 

  

11. Vista da parte superior da encosta. Observa-se a 

cerca precaria e o muro de contenção em 

alvenaria situado no quintal do imóvel 

localizado à rua Camaragibe nº 861. 

12. Vista externa, mostrando a cobertura da edícula 

situada aos fundos do imóvel, encostada à 

conteção de concreto, sobre a qual foram 

instalados muro de contenção em alvenaria e 

cerca precária composta por madeira, tela, 

folha metálica, etc. 
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Ficha C - Imóvel _4_ da Área 1  
Data da Vistoria: 05/02/2020 

Endereço: Rua Atalaia n° 862 

Esquemas: 

 

 
 

 

Ficha A - Imóvel _5_ da Área 1  
Data da Vistoria: 12/02/20 

Endereço: Rua Camaragibe nº 713 

Coordenada do ponto médio da fachada: S 5° 47’ 36.125”, W 35° 11’ 15.965” 

Nome do Responsável: Manoel 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino 

Contato telefônico: (84)986026928 Elivanice casa nº 727 

(    ) Proprietário   (    ) Inquilino   (  X  ) Vizinho   (    ) Outro _______________ 

Tipologia de uso: Residencial 

Tipologia quanto ao número de pavimentos: Térrea 

OBS: Residência em alvenaria, com laje no teto e cobertura em telhas cerâmicas 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (    ) sim      (  X  ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (  X  ) acima    (    ) abaixo 

OBS: Situada acima de contenções particulares  

Proximidade com a estrutura de contenção: 0,0 m da contenção A (ilustrada na Figura 9 da ficha B) e 5,0 m da 

estrutura de contenção B (ilustrada na Figura 9 da ficha B). 

Dimensões aproximadas da edificação e relação dos cômodos: 

6,4 (frente) 

4,0 m (profundidade) 

Cômodos - não foi possível verificar. 

Presença de avarias (  X  ) sim      (    ) não 

Descrição das avarias: Trincas, rachaduras, afundamento de piso, armadura exposta em laje, deslocamento das 

paredes do imóvel em relação ao imóvel vizinho (conforme mostrado na figura 3 da ficha B deste imóvel). 

Fatores vinculados às avarias:  

A residência foi afetada com a ruptura que ocorreu em 2017. Houve fuga do solo do aterro contido na base da 

edificação, desestabilizando a estrutura da residência. Além disso, observa-se avarias associadas a vícios 

construtivos e falta de manutenção. 

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 

Risco muito alto.  

Existem três muros de alvenaria que servem como contenções associados ao imóvel, que se apresentam instáveis 

e estão ilustrados na figura 9 da ficha B deste imóvel. Um que contém o aterro situado em sua base (Muro A).  

Outro situado na divisa de fundos do lote (Muro B), contendo o aterro localizado na área do quintal, em nível 

mais baixo, ambos  instáveis e inadequados para as condições vigentes na área, e um terceiro muro situado na 

divisa lateral (Muro C) voltada para a área dos imóveis demolidos em função da ruptura ocorrida em 2017, 
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também construído em alvenaria de tijolos e que apresenta-se instável, com rachaduras, desagregação de seus 

componentes e alta probabilidade de ruptura, desestabilizando toda a parte superior da encosta.  

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Com relação a contenção: 

Alta complexidade para recuperação, considerando a existência de três contenções a serem costruídas.  

Com relação à residência: 

Alta complexidade, considerando que não se verifica a possibilidade de sua recuperação, cabendo, sua 

demolição, estabilização de suas fundações e sua reconstrução, após a estabilização da encosta.   

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

A estabilização da encosta se faz necessária, porém apenas essa ação não recupera o imóvel. Verificou-se que 

a edificação não poderá ser recuperada. A habitabilidade do imóvel requer a demolição e construção de uma 

nova edificação. 

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação à estabilização da encosta: 

Alto custo - considerando a existência de três contenções a serem reconstruídas. 

Com relação à edificação:  

Alto custo – considerando a necessidade de demolição e reconstrução da edificação. 

Análise técnica: 

O imóvel está submetido a risco muito alto em função da sua própria estrutura, assim como pela existência de 

estruturas de contenção que apresentam estabilidade precária aos fundos (Muros A e B) e lateral do lote (Muro 

C). A estabilidade da residência está totalmente comprometida, em função da fuga de parte do aterro sob sua 

base, agravada pelo fato de estar contido por muro em alvenaria de tijolos, inadequado para a função de arrimo. 

A instabilidade associada ao imóvel tem reflexos diretos na instabilidade do imóvel vizinho (Camaragibe nº 

715). 

Solução técnica recomendada: 

Com relação à contenção: 

Reconstrução das três estruturas de contenção.  

Com relação à edificação: 

Demolição e reconstrução da edificação. 

Ações emergenciais recomendadas: 

Demolir o imóvel e recuperar a estabilidade das três estruturas de contenção acima referidas. Manter interditado 

o imóvel vizinho, situada na rua Camaragibe  nº 715, e o situado na parte inferior da encosta, na Rua Atalaia n° 

619, até a recuperação das estruturas de contenção. 

Outras observações: 

Não foi possível entrar no imóvel. As fotos internas foram tomadas a partir da sua porta de acesso. 

 

 

Ficha B - Imóvel _5_ da Área 1  

  
1-Vista da frente da residência 2-Vista da frente da residência 
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3-Vista da frente da residência. Observa-se o 

deslocamento vertical da parece relativamente à casa 

vizinha, o que indica um movimento da edificação. O 

movimento fica evidenciado também pela trinca 

abaxo da janela. 

4-Vista da frente da residência. Observa-se o 

delocamento da parede,  o surgimento de trinca na base 

da soleira e a desagregação do piso interno, indicando 

o alto grau de instabilidade das estruturas de contenção.  

  
5-Vista da parte interna da residência mostrando a 

precariedade das condições da edificação. Observa-

se o afundamento de piso, o que indica a 

movimentação do solo de fundação, ocasionando a 

exposiçao de baldrame de alvenaria de tijolo 

cerâmico que contem o aterro de nivelamento. 

6-Vista da parte interna da residência mostrando a 

precariedade das condições da edificação, com 

ferragens do teto expostas e oxidadas, além de 

desplacamento de reboco. 
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7-Vista da parte interna da residência mostrando a 

precariedade das condições da edificação. 

8- Vista da parte de trás da residência, na divisa lateral, 

a partir da estrutura de contenção executada em 2017. 

Observa-se a precariedade e falta de estabilidade do 

muro em alvenaria de tijolos que serve de contenção 

para o aterro, situado nos fundo do imóvel. 

  
9-Vista da parte de trás da residência, mostrando a 

precariedade das estruturas de contenção do aterro 

contido na base da edificação, na divisa dos fundos e 

lateral do lote.  

10-Vista da parte de trás da edificação a partir da rua 

Atalaia, mostrando rachadura e desprendimento de 

parte da alvenaria. 

 

 

 

A 

B 
C 
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Ficha C - Imóvel _5__ da Área 1  
Data da Vistoria: 12/02/20 

Endereço: Rua Camaragibe nº 713 

Esquema Vertical Longitudinal 

 

 
 

 

Ficha A - Imóvel _6__ da Área 1  
Data da Vistoria: 12/02/20 

Endereço: Rua Camaragibe  nº 715 

Coordenada do ponto médio da fachada:  S 5° 47’ 35.589”, W 35° 11’ 16.245” 

Nome do Responsável: Jessica da Silva Evangelista Costa 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino 

Contato telefônico: (84) 986317981 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino   (    ) Vizinho   (    ) Outro _______________ 

Tipologia de uso: Residencial 

Tipologia quanto ao número de pavimentos: Térrea 

OBS: Residência em alvenaria e cobertura em telhas cerâmicas. 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (    ) sim      (  X  ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (  X  ) acima    (    ) abaixo 

Proximidade com a estrutura de contenção: 0,0 m  

OBS: Contenção pública com contenção privada em alvenaria de tijolos construída acima. 

Dimensões aproximadas da edificação e relação dos cômodos: 

6,5 m (frente) 

4,3 m (profundidade) 

1 sala, 1 quarto e 1 banheiro. 

Presença de avarias (  X  ) sim      (    ) não 

Descrição das avarias: Presença de rachaduras 

Fatores vinculados às avarias: 

Ruptura de contenção ocorrida em 2017 que ocasionou a demolição de parte dos fundos do imóvel. Existência 

de muro de arrimo em alvenaria de tijolos que contém o aterro sob a edificação é inadequado para as condições 

vigentes na área. A parte do imóvel mais afetada por avarias faz divisa com o imóvel de número 713, cujo aterro 

sob o piso sofre deformações.  

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 

Risco alto.  

Existem três muros de alvenaria de tijolos associados diretamente à instabilidade do imóvel, correspondentes à 

contenção do aterro sob o próprio imóvel, em condições inadequadas para conter a massa de solo. 

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Com relação a contenção: 
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Alta complexidade para recuperação, considerando a existência de três contenções a serem estabilizadas no 

próprio imóvel, bem como da instabilidade do imóvel vizinho de número 713. 

Com relação à residência: 

Alta complexidade, considerando que se verifica a necessidade de recuperação de sua estrutura de sustentação, 

após a estabilização das contenções, em função de suas características construtivas. 

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

A possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel está vinculada a estabilização das contenções em 

alvenaria de tijolos do aterro sob sua base. 

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação à estabilização da encosta: 

Alto custo - considerando a existência de três contenções a serem estabilizadas e da necessidade de correção da 

instabilidade que afeta o imóvel vizinho, de número 713. 

Com relação à edificação:  

Alto custo – considerando que se verifica a necessidade de recuperação de sua estrutura de sustentação. 

Análise técnica: 

O imóvel está submetido a risco alto em função da fragilidade e inadequação de estruturas utilizadas para a 

contenção do aterro sob seu piso, além da instabilidade estrutural do imóvel vizinho, todavia apresenta avarias 

passíveis de serem corrigidas, após a recuperação das contenções precárias acima referidas. 

Solução técnica recomendada: 

Com relação à contenção: 

Estabilização das três estruturas de contenção precárias anteriormente referidas, mediante a instalação de 

contenções adequadas, além da estabilização do aterro sob o piso do imóvel vizinho, de número 713. 

Com relação à edificação: 

Recuperação da alvenaria localizada na divisa com o imóvel nº 713 e de rachaduras na alvenaria correspondente 

à fachada dos fundos, após o reforço das estruturas de contenção.  Outra solução a ser considerada seria a 

demolição do imóvel e sua reconstrução. 

Ações emergenciais recomendadas: 

Manter a interdição do imóvel; 

Efetuar a demolição do imóvel vizinho (nº 713) e recuperar a estabilidade do aterro localizado sob a base do 

próprio imóvel e do vizinho (nº 713).  

Outras observações: 

• Segundo a proprietária, parte da residência foi demolida para a construção do muro de contenção da área 

2017; 

• O imóvel sofreu redução de sua área, uma vez que os cômodos voltados para os fundos foram suprimidos 

em função de avarias resultantes do desastre ocorrido em 2017; 

• A proprietária informou que as rachaduras apareceram com o acidente ocorrido na região, em 2017, e 

que continuaram evoluindo mesmo após a construção do novo muro de contenção. 

 

Ficha B - Imóvel _6__ da Área 1  

  
1-Vista frontal da residência. Observar a 

movimentação das paredes do imóvel vizinho de 

número 713.  

2-Vista frontal da residência 
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3-Vista da parte de trás da residência (lado esquerdo da 

foto), a partir da rua Atalaia. Observa-se que o desnível 

preenchido por aterro, utilizado para nivelar o piso da 

residência ao nível da soleira da rua Camaragibe, está 

contido por alvenaria de tijolos. Observa-se também a 

existência de resquícios de elementos construtivos que 

foram demolidos. 

4-Vista da parte de trás da residência, a partir da 

extrutura de contenção executada em 2017. Observa-

se resquícios de elementos construtivos da edificação 

que foram demolidos e precariedade e falta de 

estabilidade de estruturas de contenção que suportam 

aterro do imóvel vizinho que foram mantidas. 

  
5-Vista da parte interna da residência. Observa-se 

trinca vertical reparada, na parede correspondente à 

lateral esquerda do imóvel.  

 

6-Vista da parte interior da residência. Observa-se 

trinca transversal em outo ponto da parede 

correspondente à divisa esquerda do imóvel. 
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7-Vista da parte interior da residência. Observa-se 

trincas horizontal e transveral, em outros pontos da 

parede correspondente à lateral esquerda do imóvel. 

8-Vista da parte interior da residência. Observa-se 

obra em andamento para substituir o revestimento do 

banheiro. 

  

9-Vista da parte interior da residência. Observa-se 

trinca acima da porta, em parede interna da residência. 

10-Vista da parte interior da residência. Observa-se 

vedação da porta de acesso à parte dos fundos que foi 

demolida e colocação de uma janela  
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11-Vista da parte interior da residência. 

Observa-se presença de trincas verticais acima da 

janela, voltada para os fundos. 

12-Vista da parte interior da residência. Observa-se 

presença de trinca vertical no encontro das paredes.  

 
 

13-Vista interior da parede lateral direita da residência. 

Observa-se marcas de recuperação efetuada no 

revestimento interno. 

14 -Vista externa da lateral direita da residência. 

Observa-se marcas de recuperação efetuada no 

revestimento externo da edificação. 

 

 

 

Ficha C - Imóvel _6__ da Área 1  
Data da Vistoria: 12/02/20 

Endereço: Rua Camaragibe  nº 715 

Esquemas: 
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Ficha A - Imóvel _7_ da Área 1  
Data da Vistoria: 12/02/20 

Endereço: Rua Camaragibe s/ n° (na casa está como n° 713 FT) 

Coordenada do ponto médio da fachada: S 5° 47’ 35.315”, W 35° 11’ 16.553” 

Nome do Responsável: Katia Maria da Silva 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino 

Contato telefônico: (84) 988941309 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino   (    ) Vizinho   (    ) Outro _______________ 

Tipologia de uso: Residencial 

Tipologia quanto ao número de pavimentos: Um pavimento  

OBS: Residência em alvenaria de tijolos cerâmicos e cobertura em telhas cerâmicas, com laje nervurada, com 

parte da estrutura em balanço, apoiada em pilares e paredes de tijolos na porção correspondente ao subsolo. 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (  X  ) sim      (    ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção ( X ) acima    (    ) abaixo 

OBS: 

Proximidade com a estrutura de contenção: 0,0 m 

OBS: Contenção pública e edificação com pavimento elevado com parte em balanço.  

Dimensões aproximadas da edificação e relação dos cômodos: 

6,5 m (frente) 

5,0 m (profundidade) 

1 sala, 1 cozinha, 2 quartos, 1 banheiro 

Presença de avarias ( X ) sim      (    ) não 

Descrição das avarias: Rachaduras em paredes e teto e afundamento de piso 

Fatores vinculados às avarias: 

Precariedade estrutural da edificação e vícios construtivos. 

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 

Risco alto.  

O imóvel está submetido a risco pelas condições precárias de estabilidade de parte da estrutura de contenção da 

encosta existente aos fundos do imóvel que não foi reparada e que apresenta rachadura. 

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Com relação a contenção: 

Média complexidade, considerando que se verifica a necessidade, de recuperação da parte superior da contenção 

existente que apresenta rachadura. 
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Com relação à residência: 

Alta complexidade, considerando que o imóvel apresenta instabilidade, com risco iminente de falência dos 

elementos estruturais.  

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

A encosta encontra-se estável pela construção de estrutura de contenção. No entanto, a edificação encontra-se 

com estabilidade precária em função da sua fragilidade estrutural. 

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação à contenção: 

Inexistente. Não foi identificada no momento da vistoria necessidade de intervenções na contenção pública. 

Com relação à edificação:  

Alto custo, considerando a necessidade da completa estabilização da construção sob o ponto de vista estrutural.  

Análise técnica: 

O imóvel está submetido a risco alto em função da sua própria fragilidade estrutural, apresentando rachaduras 

em várias paredes e em uma parte do teto, além de afundamento em alguns pontos do piso, indicando risco 

iminente de falência dos elementos estruturais. Contendo balanço suportado por laje com nervuras que 

apresentam deformações excessivas. Não foram identificadas avarias na contenção pública. 

Solução técnica recomendada: 

Com relação à contenção: 

Nenhuma alteração. 

Com relação à edificação: 

Completa estabilização da construção sob o ponto de vista estrutural. Outra alternativa passível de aplicação 

seria a completa demolição e reconstrução da edificação.   

Ações emergenciais recomendadas: 

Manutenção da interdição e desocupação da edificação, além da recuperação estrutural da mesma, ou sua 

demolição. Tendo em vista o risco iminente de ruir podendo afetar as residências vizinhas. 

Outras observações: 

 

 

Ficha B - Imóvel _7__ da Área 1  

  

1. Vista da frente da residência 
2. Vista da frente da residência. Observar a 

indetificação de interdição na porta da residência 
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3. Vista da frente da residência. Observar trinca 

vertical ao no muro lateral de divisa direito. 

4. Vista da parte de trás da residência. Observar a 

estrutura em balanço e a fragilidade dos 

elementos estruturais. Observa-se ainda os 

elementos estruturais da edificação apoiados 

sobre a estrutura de contenção. 

  
5. Vista da parte interna da residência. Observa-se 

trincas nas paredes decorrentes de deformações 

da estrutura da residência. 

6. Vista da parte interna da residência. Observa-se 

trincas nas paredes decorrentes de deformações 

da estrutura da residência. 
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7. Vista da parte interna da residência. Observa-se 

trincas nas paredes decorrentes de deformações 

da estrutura da residência. 

8. Vista da parte interna da residência. Observa-se 

trincas nas paredes decorrentes de deformações 

da estrutura da residência. 

  
9. Vista da parte interna da residência. Observar 

afundamento no piso decorrentes de deformações 

da laje de piso da residência.  

10. Vista da parte interna da residência. Observar 

trincas na parede decorrentes de deformações da 

estrutura da residência. 



147 

 

 

 

 

  
11. Vista da parte interna da residência. Observar 

afundamento no piso decorrentes de deformações 

da laje de piso da residência. 

12. Vista da parte interna da residência. Observar 

trincas nas paredes. 

  
13. Vista da parte de trás da residência a partir da 

janela dos fundos, à esquerda, com visão da 

porção superior da contenção pública. 

14. Vista da parte de trás da residência a partir da 

janela dos fundos, à direita, com visão da 

contenção pública recuperada. 
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Ficha C - Imóvel _7_ da Área 1  
Data da Vistoria: 12/02/20 

Endereço: Rua Camaragibe s/ n° (na casa está como n° 713 FT) 

Esquemas: 

 

 
 

Ficha A - Imóvel _8_ da Área 1  
Data da Vistoria: 17/03/20 

Endereço: Rua Camaragibe nº 727 na casa e 729 no mapa 

Coordenada do ponto médio da fachada:  S 5° 47’ 36.366”, W 35° 11’ 15.308” 

Nome do Responsável: Elivanice Barbosa 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino 

Contato telefônico: (84) 986026928 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino   (    ) Vizinho   (    ) Outro _______________ 

Tipologia de uso: Residencial Multifamiliar  

Tipologia quanto ao número de pavimentos: Dois pavimentos 

OBS: Residências em alvenaria e cobertura em telhas cerâmicas sobre laje. 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (  X  ) sim      (    ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (  X  ) acima    (    ) abaixo 

OBS: 

Proximidade com a estrutura de contenção:  

6,5 m de uma estrutura de contenção em alvenaria de tijolo deitado. Após esta contenção particular, há um 

aterro constituído por mistura de solo e entulho, contido por uma estrutura de contenção improvisada em 

madeira com aproximadamente 1,0 m de altura. Após esta estrutura há um talude natural. 

Dimensões aproximadas da edificação e relação dos cômodos: 

5,2 m (frente) 

9,3 m (profundidade) 

Pavimento térreo: 1 sala, 1 cozinha, 2 quartos, 1 banheiro, 1 garagem e ponto comercial. (informação obtida 

com o morador da habitação do pavimento superior. A habitação do térreo não foi vistoriada por encontrar-se 

fechada). 

Pavimento superior: 1 sala, 1 cozinha, 2 quartos, 1 banheiro e uma varanda de serviço. 

Presença de avarias (  X  ) sim      (    ) não 

Descrição das avarias:  

Na face externa da edificação verifica-se a presença de rachaduras/trincas/fissuras, ferragens expostas e 

oxidadas em pilares e lajes, além de infiltrações; 

No interior da residência situada no pavimento superior verifica-se a presença de rachaduras e desplacamento 

do reboco do teto. 

Fatores vinculados às avarias: 

Na edificação as avarias decorrem de vícios construtivos, materiais inadequados e desgaste dos sistemas 

construtivos por falta de manutenção. 

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 
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Risco médio.  

A contenção privada existente, executada pelo proprietário em tijolo cerâmico e sem estruturas de reforço é 

inapropriada para a situação vigente, tornando o terreno vulnerável a ocorrência de movimento de massa, no 

entanto, a distância existente entre a contenção e a edificação atenuou a gradação de risco.  

OBS.: Foi relatado pela proprietária um movimento de massa anterior coincidente com o ocorrido em 2017, 

que acarretou a ruptura da estrutura de contenção existente. Esta estrutura foi reconstruída pelo proprietário 

com a configuração atual (em tijolos cerâmicos).  

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Com relação as contenções 

Alta complexidade, considerando a necessidade de construir contenção adequada. 

Com relação à residência: 

Alta complexidade, considerando tratar-se de edificação em dois pavimentos cujas avarias incidem tanto em 

seus componentes estruturais, como nos elementos de vedação e forro.  

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

A estabilização da encosta se faz necessária, porém apenas essa ação não promove a estabilidade do imóvel. 

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação à estabilização da encosta: 

Alto custo – considerando ser necessário que a contenção a ser instalada se estenda sobre o imóvel vizinho, de 

mesmo número que contém uma contenção precária de tábuas, além da necessidade de intervenção para evitar 

a utilização da encosta posterior à contenção existente. (Ver item outras observações). 

Com relação à edificação em dois pavimentos:  

Alto custo – verifica-se a necessidade de estudos específicos para avaliar a possibilidade de recuperação dos 

elementos estruturais avariados. Caso se mostre inviável, a edificação deverá ser demolida e reconstruída.   

Análise técnica: 

O imóvel está submetido à risco médio em função das condições de estabilidade da contenção e da distância 

existente entre ambas.  

Solução técnica recomendada: 

Com relação à contenção: 

Construção de uma estrutura de contenção adequada para comportar o aterro localizado aos fundos da 

residência. 

Com relação à edificação: 

Para a edificação devem ser efetuados estudos para avaliar a possibilidade de recuperação de seus elementos 

estruturais e em caso negativo, demolição e reconstrução da edificação. 

Ações emergenciais recomendadas: 

Com relação às contenções existentes: 

Atuar preventivamente para reestabelecer a estabilidade da encosta, instalando contenções adequadas e 

adotando medidas para evitar a continuidade de instalação de aterros, ou novas construções posteriores às 

contenções reconstituídas. 

Com relação à edificação: 

Manter a interdição da edificação até que sejam executadas a recuperação da contenção e da edificação. 

Outras observações: 

1. O quintal do imóvel vistoriado é interligado ao quintal de outra residência também de número 727. A 

referida residência possui um pavimento, sendo construída em alvenaria de tijolos e cobertura com 

madeiramento e telha cerâmica. Aos fundos desta residência está sendo construída uma nova 

edificação em dois pavimentos, em local com nível mais baixo. Observou-se que, no recuo entre a 

edificação existente e a que está sendo construída existe um aterro instável, contido por uma estrutura 

precária em tábuas. 

2. Atenta-se que as residências mencionadas na observação 1 não foram vistoriadas internamente por não 

fazerem parte dos imóveis alvos da perícia. 

3. Na residência em construção verificou-se parte de laje em balanço, aparentemente, sem estrutura 

adequada de suporte. 

4. A fragilidade da contenção existente coloca em alto risco ambas as edificações, estando em maior risco 

a edificação situada em nível inferior (imóvel em construção). A estabilidade de ambas as edificações 

está associada à recuperação da estabilidade da encosta por meio da construção de uma estrutura de 

contenção adequada. 

5. A solução para a situação encontrada teria um médio custo, e média complexidade, considerando a 

necessidade de construção de contenção adequada e a existência de distância suficiente para a 

implantação da contenção sem prejuízos às edificações.   
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6. A situação verificada exige a aplicação, quanto às medidas emergenciais, de embargo da edificação 

em construção até que seja regularizada. Além disso, sugere-se a interdição da área de quintal da 

residência existente com distância mínima de 2,0 m com relação à contenção precária, até que seja 

construída contenção apropriada.   

 

 

Ficha B - Imóvel _8_ da Área 1  

  
1. Vista frontal do imóvel observando-se a 

existencia de patologias (rachaduras, trincas e 

fissuras, além de infiltrações)  no pavimento 

superior da edificação, decorrentes de vícios 

construtivos e ausência de manutenção por 

tempo prolongado 

2. Vista frontal e lateral do imóvel, observando-se a 

existencia de patologias (rachaduras, trincas e 

fissuras, além de infiltrações)  no pavimento 

superior da edificação, decorrentes de vícios 

construtivos e ausência de manutenção por tempo 

prolongado 
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3. Vista da parte de trás do imóvel. Observa-se o 

mau estado de conservação com a presensa, 

inclusive, de musgo nas paredes e exposição de 

ferragens oxidadas em pilares e vigas, além de 

ausência de revestimento 

4. Vista da escada de acesso da residencia situada no 

piso superior. Observa-se má conservação devido 

a ausência de manutenção. 

  
5. Vista em detalhe da exposição de ferragens 

oxidadas e desagregação do concreto em pilar 

localizado na fachada dos fundos do imóvel  

6. Vista em detalhe da exposição de ferragens 

oxidadas e desagregação do concreto em viga 

localizada na fachada dos fundos do imóvel 
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7. Vista da parte interna da residência situada no 

pavimento superior (cozinha) mostrando 

rachadura no canto da parede 

8. Vista da parte interna da residência situada no 

pavimento superior (banheiro) mostrando 

rachaduras no canto de parede 

  
9. Vista da parte interna da residência situada no 

pavimento superior (banheiro) mostrando 

rachaduras e trincas nas paredes  

10. Vista da parte interna da residência situada no 

pavimento superior (banheiro) mostrando 

rachaduras e trincas nas paredes  

  
11. Vistas da parte interna da residência situada no pavimento superior (quarto) mostrando rachaduras nas 

paredes, oxidação de ferragem do teto e desplacamento do reboco do teto 
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12. Vista da parte interna da residência situada no 

pavimento superior (área de serviço) mostrando 

rachaduras nas paredes e desplacamento do 

reboco do teto.  

13. Vista do terreno atrás da residência com dois 

pavimentos, mostrando o aterro inclinado, 

composto por mistura de solo e entulho. 

  
14. Vista do terreno atrás da residência com dois 

pavimentos, mostrando o aterro inclinado, 

composto por mistura de solo e entulho. 

15. Vista do terreno atrás da residência térrea vizinha 

também de número 727, mostrando aterro contido 

por estrutura precária composta por tábuas e outros 

materiais. 
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16. Vista de edificação em construção localizada no 

quintal da edificação vizinha à residencia com 

dois pavimentos, de número 727. Observa-se o 

prolongamento de nervuras da laje, formando um 

balanço sem o devido suporte estrutural 

 

 

 

Ficha C - Imóvel _8__ da Área 1  
Data da Vistoria: 17/03/20 

Endereço: Rua Camaragibe  nº 727 na casa e 729 no mapa 

Esquemas: 

 

A planta a seguir apresenta a localização das duas edificações de número 727 na Rua Camaragibe, circuladas 

por marcação em vermelho, sendo a edificação hachurada a principal de dois pavimentos. 
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• Área 2 

 

Ficha A - Imóvel _1_ da Área 2  
Data da Vistoria: 12/02/20 

Endereço: Rua Camaragibe n° 619 na residência e s/ nº no mapa 

Coordenada do ponto médio da fachada: S 5° 47’ 33.535”, W 35° 11’ 19.305” 

Nome do Responsável: Eleneuza Rodrigues dos Santos 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino 

Contato telefônico: (84) 987733950 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino   (    ) Vizinho   (    ) Outro _______________ 

Tipologia de uso: Residencial unifamiliar 

Tipologia quanto ao número de pavimentos: Térrea 

OBS: Residência em alvenaria e cobertura em telhas cerâmicas. 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (  X  ) sim      (    ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (  X  ) acima    (    ) abaixo 

OBS: 

Proximidade com a estrutura de contenção: 0,0  

OBS: Parte da edificação e muro de divisa dos fundos estão apoiados na estrutura de contenção pública existente 

Dimensões aproximadas da edificação e relação dos cômodos: 

10,2 m (frente) 

8,5 (profundidade) 

1 sala, 1 cozinha, 2 quartos, 1 banheiro, 1 área de serviço. 

Presença de avarias (  X  ) sim      (    ) não 

Descrição das avarias:  

Com relação à contenção: 

A contenção pública situada aos fundos do imóvel vistoriado é composta por duas estruturas escalonadas. A 

primeira, localizada em porção mais elevada é composta por duas tipologias construtivas: porção inferior 

formada por cortina de estacas escavadas de concreto armado expostas, seguida por estrutura de contenção 

provavelmente em concreto armado na parte superior. A segunda, localizada em nível inferior, é igualmente 

composta pelas mesmas tipologias construtivas.  As duas contenções apresentam avarias. As porções formadas 

por cortina de estacas escavadas de concreto armado apresentam, nas áreas não revestidas, exposição do solo 

contido, possibilitando fuga de material entre as estacas. As estruturas de contenção em concreto armado 

apresentam imperfeições construtivas e rachaduras em vários pontos, sendo que a porção localizada na parte 

mais elevada suporta cargas decorrentes de edificações que se apoiam em seu topo.  

Verificou-se, no momento da vistoria, a execução de uma intervenção para a estabilização da encosta, em trecho 

contíguo à contenção escalonada. Até o momento da vistoria, nenhuma parte da estrutura escalonada da 

contenção pública havia sofrido qualquer intervenção.  

Observou-se que o projeto de recuperação da contenção pública que a equipe de peritos teve acesso, não 

contempla a recuperação da estabilidade do trecho correspondente às estruturas de contenção escalonadas, 

situadas nos fundos do imóvel em foco.  

Com relação à residência: 

Na residência não se verificou a presença de avarias internamente. No entanto, observou-se a presença de 

rachaduras no muro de divisa com o imóvel de número 615 na rua Camaragibe.  

Fatores vinculados às avarias: 

Com relação a contenção: 

Estrutura inferior da porção mais elevada da contenção pública escalonada, formada por cortina de estacas 

escavadas em concreto armado sem revestimento, apresenta-se inadequada para as condições vigentes, estando 

expostas, possibilitando movimentação da própria contenção e do solo por essa contido. Além desse aspecto, a 

parte superior, construída em concreto armado, apresenta imperfeições construtivas e presença de rachaduras 

em vários pontos e suporta cargas decorrentes de edificações que se apoiam em seu topo. 

Na porção rebaixada da contenção escalonada os problemas incidentes na parte formada por cortina de estacas 

escavadas em concreto armado são idênticos aos supra referidos. A porção construída em concreto armado 

apresenta avarias mais graves, observando-se fendas e desprendimento entre partes de seus componentes, 

sugerindo a ocorrência de movimento da face frontal da estrutura de contenção, conforme observado em trecho 

adjacente ao imóvel em análise (Ver figura 12 na ficha B). 

Com relação à residência: 
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As avarias observadas no muro de divisa lateral nos fundos do imóvel resultam provavelmente de 

movimentação da estrutura de contenção pública e/ou pela fuga de material pelos espaços entre as estacas. 

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 

Alto risco 

O imóvel apresenta um alto risco devido às condições de instabilidade da estrutura de contenção existente. Além 

desse aspecto, estruturas situadas na porção dos fundos do imóvel estão apoiadas diretamente sobre a contenção 

pública provocando uma sobrecarga na mesma. Até o momento da vistoria, nenhuma parte da estrutura 

escalonada da contenção pública havia sofrido qualquer intervenção. Além disso, observou-se que o projeto de 

recuperação da contenção pública que a equipe de peritos teve acesso, não contempla a recuperação da 

estabilidade do trecho correspondente às estruturas de contenção escalonadas, situadas nos fundos do imóvel 

em foco.  

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Com relação a contenção: 

Alta complexidade 

Considerando que a contenção pública existente aos fundos da edificação é composta por estruturas escalonadas 

e que, na porção rebaixada da contenção escalonada, a parte construída em concreto armado apresenta avarias 

graves, como fendas e desprendimento entre partes de seus componentes (Ver figura 12 na ficha B). Além 

desses aspectos, a recuperação da estabilização da estrutura de contenção pública depende da remoção das 

cargas adicionais incidentes em seu topo, ou seja, de que se promova o recuo das edificações vizinhas situada 

acima, suprimindo as cargas provavelmente não previstas, quando do seu dimensionamento. 

Cabe destacar que a contenção pública incidente no trecho contíguo à contenção escalonada está sendo 

estabilizada, todavia, verificou-se que o projeto correspondente à referida obra não contempla intervenções na 

estrutura escalonada.  

Com relação à residência: 

Média complexidade 

As rachaduras visualizadas na parede do banheiro que faz divisa com o imóvel de números 615 na rua 

Camaragibe, indicam a ocorrência de descolamento entre as partes estruturantes da edificação.  

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

A estabilização da encosta, por si só, não promove as condições necessárias à recuperação da estabilidade e 

habitabilidade das partes do imóvel que apresentam avarias. Identificou-se a necessidade de intervenções no 

imóvel para remover ou recuar as partes dos fundos que resultam em cargas adicionais sobre a contenção 

pública. 

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação a contenção: 

Alto custo.   

Considerando que o projeto de estabilização da contenção pública em execução não contempla o trecho no qual 

se situa a edificação em análise, a intervenção na estabilização da encosta, deve contemplar uma nova estrutura 

de contenção ou a recuperação da contenção pública existente. 

Com relação à residência 

Baixo custo 

Considerando que as partes situadas ao fundo da residência a serem suprimidas, para proporcionar o recuo com 

relação ao alinhamento da contenção pública, são constituídas por elementos de fácil remoção. 

Análise técnica: 

Com relação a contenção: 

A residência está exposta a um risco alto tendo em vista a possibilidade de ruptura da estrutura de contenção. 

No momento da vistoria, verificou-se que a contenção escalonada apresenta avarias em suas partes constituintes, 

observando-se indícios de movimentação da estrutura. Além disso, a porção elevada da contenção pública 

suporta cargas adicionais decorrentes de construções apoiadas em seu topo. Observou-se que o projeto de 

estabilização da contenção pública em execução não contempla o trecho no qual se situa a edificação em análise. 

Com relação à residência: 

Observa-se que o corpo principal da edificação não apresenta avarias e se encontra afastado do alinhamento da 

contenção pública. Todavia, a rachadura visualizada no banheiro situado aos fundos da edificação indica a 

ocorrência de descolamento entre as partes estruturantes da mesma. 

Solução técnica recomendada: 

Com relação a contenção: 

Reforço ou reconstrução da contenção.  

Com relação à residência: 
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Recuo da edificação e muro de divisa com relação ao alinhamento da contenção pública existente, com 

consequente demolição de parte da edificação. 

Ações emergenciais recomendadas: 

• Manter a interdição da edificação; 

• Demolir parte da estrutura da edificação que está apoiada sobre o muro; 

• Instalar muro recuado com relação à estrutura de contenção pública;   

• Promover o reforço ou reconstrução da contenção pública existente. 

Outras observações: 

 

 

Ficha B - Imóvel _1__ da Área 2  

  
1. 1. Vista frontal da residência 2. 2. Vista interna da residência sem avarias 

  
3. 3. Vista interna da residência sem avarias 4. 4. Vista interna da residência sem avarias 
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5. 5. Vista interna da residência sem avarias 6. 6. Vista do banheiro situado aos fundos da residência 

  
7. 7. Vista do muro de divisa com a residência vizinha 

(615 na rua Camaragibe). Observar rachadura vertical. 
8. 8. Vista do quintal situado aos fundos da residência 
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9. 9. Vista da parte de trás da residência (lado esquerdo 

da foto), a partir da residência 784 na rua Atalaia 

10. 10. Contenção pública aos fundos da edificação. 

Observar grandes espaçamentos entre estacas 

possibilitando fuga de material. 

 

 

11. Contenção pública aos fundos da edificação. 

Observar grandes espaçamentos entre estacas 

possibilitando fuga de material. Detalhe da figura 10. 

12. Vista dos fundos da casa e da contenção a partir 

da residência 768 na rua Atalaia. Observar rachadura 

na porção inferior da estrutura escalonada de 

contenção pública. Observar também vazio 

provocado pela fuga de material entre as estacas 

escavadas que constituem a parte inferior da 

contenção. 

 

Ficha C - Imóvel _1_ da Área 2  
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Data da Vistoria: 12/02/20 

Endereço: Rua Camaragibe n° 619 na residência e s/ nº no mapa 

Esquemas: 

 

 
 

 

Ficha A - Imóvel _2_ da Área 2  
Data da Vistoria: 17/03/20 

Endereço: Rua Camaragibe n° 615 na residência e s/nº no mapa 

Coordenada do ponto médio da fachada: S 5° 47’ 33.433”, W 35° 11’ 18.627” 

Nome do Responsável: Eliane Cristina Lopes 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino 

Contato telefônico: (84) 987099546 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino   (    ) Vizinho   (    ) Outro _______________ 

Tipologia de uso: Residencial unifamiliar 

Tipologia quanto ao número de pavimentos: Térrea 

OBS: Residência em alvenaria e cobertura em telhas cerâmicas. 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (  X  ) sim      (    ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (  X  ) acima    (    ) abaixo 

OBS: 

Proximidade com a estrutura de contenção: 1,0 m na porção da residência mais próxima à estrutura de contenção 

pública existente  

OBS: 

Dimensões aproximadas da residência e relação dos cômodos: 

9,0 m (frente) 

8,0 (profundidade) 

1 sala, 1 cozinha, 2 quartos e 1 banheiro 

Presença de avarias (  X  ) sim      (    ) não 

Descrição das avarias:  

Com relação à contenção: 

A contenção pública situada aos fundos do imóvel vistoriado é composta por duas estruturas escalonadas. A 

primeira, localizada em porção mais elevada é composta por duas tipologias construtivas: porção inferior 

formada por cortina de estacas escavadas de concreto armado expostas, seguida por estrutura de contenção 

provavelmente em concreto armado na parte superior. A segunda, localizada em nível inferior, é igualmente 

composta pelas mesmas tipologias construtivas.  As duas contenções apresentam avarias. As porções formadas 

por cortina de estacas escavadas de concreto armado apresentam, nas áreas não revestidas, exposição do solo 

contido, possibilitando fuga de material entre as estacas. As estruturas de contenção em concreto armado 

apresentam imperfeições construtivas e rachaduras em vários pontos, sendo que a porção localizada na parte 

mais elevada suporta cargas decorrentes de edificações que se apoiam em seu topo.  

Verificou-se, no momento da vistoria, a execução de uma intervenção para a estabilização da encosta, em trecho 

contíguo à contenção escalonada. Até o momento da vistoria, nenhuma parte da estrutura escalonada da 

contenção pública havia sofrido qualquer intervenção.  
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Observou-se que o projeto de recuperação da contenção pública que a equipe de peritos teve acesso, não 

contempla a recuperação da estabilidade do trecho correspondente às estruturas de contenção escalonadas, 

situadas nos fundos do imóvel em foco.  

Com relação à residência: 

Na residência não se verificou a presença de avarias internamente. No entanto, observou-se a presença de 

rachaduras nos muros de divisa com os imóveis de números 611 e 619 na rua Camaragibe.  

Fatores vinculados às avarias: 

Com relação a contenção: 

Estrutura inferior da porção mais elevada da contenção pública escalonada, formada por cortina de estacas 

escavadas em concreto armado sem revestimento, apresenta-se inadequada para as condições vigentes, estando 

expostas, possibilitando movimentação da própria contenção e do solo por essa contido. Além desse aspecto, a 

parte superior, construída em concreto armado, apresenta imperfeições construtivas e presença de rachaduras 

em vários pontos e suporta cargas decorrentes de edificações que se apoiam em seu topo, nos trechos 

correspondentes aos imóveis vizinhos. 

Na porção rebaixada da contenção escalonada os problemas incidentes na parte formada por cortina de estacas 

escavadas em concreto armado são idênticos aos supra referidos. A porção construída em concreto armado 

apresenta avarias mais graves, observando-se fendas e desprendimento entre partes de seus componentes, 

sugerindo a ocorrência de movimento da face frontal da estrutura de contenção, conforme observado em trecho 

adjacente ao imóvel em análise (Ver figura 14 na ficha B). 

Com relação à residência: 

As avarias observadas nos muros de divisa laterais nos fundos do imóvel resultam provavelmente de 

movimentação da estrutura de contenção pública e/ou pela fuga de material pelos espaços entre as estacas. 

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 

Alto risco 

O imóvel apresenta um alto risco devido às condições de instabilidade da estrutura de contenção existente. Além 

desse aspecto, estruturas situadas na porção dos fundos dos imóveis vizinhos estão apoiadas diretamente sobre 

a contenção pública provocando uma sobrecarga na mesma. Até o momento da vistoria, nenhuma parte da 

estrutura escalonada da contenção pública havia sofrido qualquer intervenção. Além disso, observou-se que o 

projeto de recuperação da contenção pública que a equipe de peritos teve acesso, não contempla a recuperação 

da estabilidade do trecho correspondente às estruturas de contenção escalonadas, situadas nos fundos do imóvel 

em foco.  

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Com relação a contenção: 

Alta complexidade 

Considerando que a contenção pública existente aos fundos da edificação é composta por estruturas escalonadas 

e que, na porção rebaixada da contenção escalonada, a parte construída em concreto armado apresenta avarias 

graves, como fendas e desprendimento entre partes de seus componentes (Ver figura 14 na ficha B). Além 

desses aspectos, a recuperação da estabilização da estrutura de contenção pública depende da remoção das 

cargas adicionais incidentes em seu topo, ou seja, de que se promova o recuo das edificações vizinhas situada 

acima, suprimindo as cargas provavelmente não previstas, quando do seu dimensionamento. 

Cabe destacar que a contenção pública incidente no trecho contíguo à contenção escalonada está sendo 

estabilizada, todavia, verificou-se que o projeto correspondente à referida obra não contempla intervenções na 

estrutura escalonada.  

Com relação à residência: 

Média complexidade 

As rachaduras visualizadas externamente no muro de divisa com os imóveis de números 611 e 619 na rua 

Camaragibe, indicam a ocorrência de descolamento entre as partes estruturantes desses elementos.  

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

O imóvel apresenta-se sem avarias no corpo principal da edificação, tendo como problema a instabilidade da 

contenção existente. Portanto, a estabilização da encosta permitiria a conservação do imóvel. 

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação a contenção: 

Alto custo.   

Considerando que o projeto de estabilização da contenção pública em execução não contempla o trecho no qual 

se situa a edificação em análise, a intervenção na estabilização da encosta, deve contemplar uma nova estrutura 

de contenção ou a recuperação da contenção pública existente. 

Com relação à residência 

Baixo custo 
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Considerando que apenas os muros de divisa precisam de reparos. Recomenda-se ainda, por questões de 

segurança, a execução de muro de divisa aos fundos do imóvel recuado do alinhamento da contenção pública. 

Análise técnica: 

Com relação a contenção: 

A residência está exposta a um risco alto tendo em vista a possibilidade de ruptura da estrutura de contenção. 

No momento da vistoria, verificou-se que a contenção escalonada apresenta avarias em suas partes constituintes, 

observando-se indícios de movimentação da estrutura. Além disso, a porção elevada da contenção pública 

suporta cargas adicionais decorrentes de construções apoiadas em seu topo. Observou-se que o projeto de 

estabilização da contenção pública em execução não contempla o trecho no qual se situa a edificação em análise. 

Com relação à residência: 

Observa-se que o corpo principal da edificação não apresenta avarias e se encontra afastado do alinhamento da 

contenção pública. Todavia, as rachaduras visualizadas externamente nos muros de divisa com os imóveis 

número 611 e 619 na rua Camaragibe, indicam a ocorrência de descolamento entre as partes estruturantes desses 

muros. 

Solução técnica recomendada: 

Com relação a contenção: 

Reforço ou reconstrução da contenção.  

Com relação à residência: 

Reparo dos muros laterais de divisa situados aos fundos e execução de muro de divisa aos fundos do imóvel 

recuado do alinhamento da contenção pública. 

Ações emergenciais recomendadas: 

• Manter a interdição da edificação; 

• Instalar muro dos fundos recuado com relação à estrutura de contenção pública;   

• Promover o reforço ou reconstrução da contenção pública existente. 

Outras observações: 

 

 

Ficha B - Imóvel _2_ da Área 2  

  

1. Vista frontal da residência. Observar diferença 

de nível entre a edificação e a via pública. 

2. Vista frontal da residência. Observar diferença de 

nível entre a edificação e a via pública com visão 

da escada de acesso. 
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3. Vista interna da residência sem avarias 4. Vista interna da residência sem avarias 

  

5. Vista interna da residência sem avarias 

6. Vista do muro de divisa com a residência vizinha 

(611 na rua Camaragibe). Observar rachadura 

horizontal. 
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7. Vista do muro de divisa com a residência vizinha 

(619 na rua Camaragibe).  

8. Vista do muro de divisa com a residência vizinha 

(619 na rua Camaragibe). Observar rachadura 

vertical. 

  

9. Vista da parte de trás da residência (lado direito 

da foto), a partir da residência 784 na rua Atalaia. 

10. Contenção pública aos fundos da edificação. 

Observar rachadura na estrutura de contenção e 

presença de tubulações aparentemente de 

drenagem de águas pluviais ou coleta de esgoto.     
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11. Contenção pública aos fundos da edificação. 

Observar fenda na estrutura de contenção 

caracterizando instabilidade. 

12. Contenção pública aos fundos da edificação. 

Observar fenda na estrutura de contenção 

caracterizando instabilidade. Detalhe da fenda 

presente na figura 11. 

 

 

13. Contenção pública aos fundos da edificação 

vizinha (número 619 na rua Camaragibe). 

Observar grandes espaçamentos entre estacas 

possibilitando fuga de material.  

14. Vista dos fundos da casa e da contenção a partir da 

residêcnia 768 na rua Atalaia. Observar rachadura 

na porção inferior da estrutura escalonada de 

contenção pública. Observar também vazio 

provocado pela fuga de material entre as estacas 

escavadas que constituem a parte inferior da 

contenção.  
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Ficha C - Imóvel _2_ da Área 2  
Data da Vistoria: 17/03/20 

Endereço: Rua Camaragibe n° 615 na residência e nº 2001 no mapa 

Esquemas: 

 

 
 

 

 

 

Ficha A - Imóvel _3_ da Área 2  
Data da Vistoria: 12/02/20 

Endereço: Rua Camaragibe n° 611 na residência e nº 2001 no mapa 

Coordenada do ponto médio da fachada: S 5° 47’ 32.767”, W 35° 11’ 18.895” 

Nome do Responsável: O imóvel não foi vistoriado internamente devido a encontrar-se fechado.  

(    ) Proprietário   (    ) Inquilino 

Contato telefônico:  

(    ) Proprietário   (    ) Inquilino   (    ) Vizinho   (    ) Outro _______________ 

Tipologia de uso: Residencial unifamiliar 

Tipologia quanto ao número de pavimentos: Térrea 

OBS: Residência em alvenaria e cobertura em telhas cerâmicas. 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (  X  ) sim      (    ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (  X  ) acima    (    ) abaixo 

OBS: 

Proximidade com a estrutura de contenção: 0,0  

OBS: Muro de divisa dos fundos e pequena parte da edificação (provavelmente cobertura destinada à área de 

serviço) estão apoiados na estrutura de contenção pública existente. No entanto, o corpo principal da edificação 

encontra-se cerca de 3,0 m afastado do alinhamento da contenção pública. 

Dimensões aproximadas da residência e relação dos cômodos: 

6,2 m (frente) 

15,0 (profundidade) 

A relação de cômodos não foi verificada devido o imóvel encontrar-se fechado. 

Presença de avarias (  X  ) sim      (    ) não 

Descrição das avarias:  

Com relação à contenção: 

A contenção pública em fase de recuperação é composta por duas estruturas escalonadas. A primeira, localizada 

em porção mais elevada é composta por duas tipologias construtivas: porção inferior formada por cortina de 

estacas escavadas de concreto armado expostas, seguida por estrutura de contenção provavelmente em concreto 

armado na parte superior. A segunda, localizada em nível inferior, é igualmente composta pelas mesmas 

tipologias construtivas.  As duas contenções escalonadas apresentam avarias. As porções formadas por cortina 

de estacas escavadas de concreto armado apresentam, nas áreas não revestidas, exposição do aterro contido, 

possibilitando fuga de solo entre as estacas. As estruturas de contenção em concreto armado apresentam 
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imperfeições construtivas e rachaduras em vários pontos, sendo que a porção localizada na parte mais elevada 

suporta cargas decorrentes de edificações que se apoiam em seu topo.  

Verificou-se, no momento da vistoria, a execução de uma intervenção para a estabilização da encosta, em trecho 

contíguo à contenção escalonada. Até o momento da vistoria, nenhuma parte da estrutura escalonada da 

contenção pública havia sofrido qualquer intervenção.  

Observou-se que o projeto de recuperação da contenção pública que a equipe de peritos teve acesso, não 

contempla a recuperação da estabilidade do trecho correspondente às estruturas de contenção escalonadas, 

situadas nos fundos do imóvel em foco.  

Com relação à residência: 

A residência não foi vistoriada internamente.   

Fatores vinculados às avarias: 

Com relação a contenção: 

Estrutura inferior da porção mais elevada da contenção pública escalonada, formada por cortina de estacas 

escavadas em concreto armado sem revestimento, apresenta-se inadequada para as condições vigentes, estando 

expostas, possibilitando movimentação da própria contenção e do solo por essa contido. Além desse aspecto, a 

parte superior, construída em concreto armado, apresenta imperfeições construtivas e presença de rachaduras 

em vários pontos e suporta cargas decorrentes de edificações que se apoiam em seu topo.  

Na porção rebaixada da contenção escalonada os problemas incidentes na parte formada por cortina de estacas 

escavadas em concreto armado são idênticos aos supra referidos. A porção construída em concreto armado 

apresenta avarias mais graves, observando-se fendas e desprendimento entre partes de seus componentes, 

sugerindo a ocorrência de movimento da face frontal da estrutura de contenção. 

Com relação à residência: 

A residência não foi vistoriada internamente. 

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 

Alto risco 

O imóvel apresenta um alto risco devido às condições de instabilidade da estrutura de contenção existente. Além 

desse aspecto, estruturas situadas na porção dos fundos da residência estão apoiadas diretamente sobre a 

contenção pública provocando uma sobrecarga na mesma. No momento da vistoria, observou-se a realização 

de obras destinadas à estabilização da encosta, em trecho contíguo à contenção escalonada localizada ao fundo 

da residência. Todavia, até o momento da vistoria, nenhuma parte da estrutura escalonada da contenção pública 

havia sofrido qualquer intervenção. 

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Com relação a contenção: 

Alta complexidade 

Considerando que a contenção pública existente aos fundos da edificação é composta por estruturas escalonadas 

e que, na porção rebaixada da contenção escalonada, a parte construída em concreto armado apresenta avarias 

graves, como fendas e desprendimento entre partes de seus componentes. Além desses aspectos, a recuperação 

da estabilização da estrutura de contenção pública depende da remoção das cargas adicionais incidentes em seu 

topo, ou seja, de que se promova o recuo da edificação situada acima, suprimindo as cargas provavelmente não 

previstas, quando do seu dimensionamento. 

Cabe destacar que a contenção pública incidente no trecho contíguo à contenção escalonada está sendo 

estabilizada, todavia, verificou-se que o projeto correspondente à referida obra não contempla intervenções na 

estrutura escalonada.  

Com relação à residência: 

Média complexidade 

As rachaduras visualizadas externamente no muro de divisa com o imóvel número 615 na rua Camaragibe, 

indicam a ocorrência de descolamento entre as partes estruturantes da edificação. Além desses aspectos, 

identificou-se a necessidade de supressão das cargas derivadas da edificação incidentes sob o topo da contenção 

pública, o que resulta na necessidade de intervenções que envolvem o recuo da edificação com relação à referida 

contenção. Observou-se, todavia, que as partes a serem removidas são constituídas por elementos de fácil 

remoção.  

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

A estabilização da encosta, por si só, não promove as condições necessárias à recuperação da estabilidade e 

habitabilidade das partes do imóvel que apresentam avarias. Identificou-se a necessidade de intervenções no 

imóvel para remover ou recuar as partes dos fundos que resultam em cargas adicionais sobre a contenção 

pública. 

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação a contenção: 
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Alto custo.   

Considerando que o projeto de estabilização da contenção pública em execução não contempla o trecho no qual 

se situa a edificação em análise, a intervenção na estabilização da encosta, deve contemplar uma nova estrutura 

de contenção ou a recuperação da contenção pública existente. 

Com relação à residência 

Baixo custo 

Considerando que as partes situadas ao fundo da residência a serem suprimidas, para proporcionar o recuo com 

relação ao alinhamento da contenção pública, são constituídas por elementos de fácil remoção. 

Análise técnica: 

Com relação a contenção: 

A residência está exposta a um risco alto tendo em vista a possibilidade de ruptura da estrutura de contenção. 

No momento da vistoria, verificou-se que a contenção escalonada apresenta avarias em suas partes constituintes, 

observando-se indícios de movimentação da estrutura. Além disso, a porção elevada da contenção pública 

suporta cargas adicionais decorrentes de construções apoiadas em seu topo. Observou-se que o projeto de 

estabilização da contenção pública em execução não contempla o trecho no qual se situa a edificação em análise. 

Com relação à residência: 

Embora o imóvel não tenha sido internamente vistoriado, observa-se que o corpo principal da edificação se 

encontra cerca de 3,0 m afastado do alinhamento da contenção pública. Todavia, as rachaduras visualizadas 

externamente no muro de divisa com o imóvel número 615 na rua Camaragibe, indicam a ocorrência de 

descolamento entre as partes estruturantes da edificação. Além desses aspectos, identificou-se a necessidade de 

supressão das cargas derivadas da edificação incidentes sob o topo da contenção pública, o que resulta na 

necessidade de intervenções que envolvem o recuo da edificação com relação à referida contenção. 

Solução técnica recomendada: 

Com relação a contenção: 

Reforço ou reconstrução da contenção.  

Com relação à residência: 

Recuo da edificação com relação ao alinhamento da contenção pública existente, com consequente demolição 

de parte da edificação. 

Ações emergenciais recomendadas: 

• Manter a interdição da edificação; 

• Demolir parte da estrutura da edificação que está apoiada sobre o muro; 

• Instalar muro recuado com relação à estrutura de contenção pública;   

• Promover o reforço ou reconstrução da contenção pública existente. 

Outras observações: 

 

 

Ficha B - Imóvel _3_ da Área 2  

  
1. Vista frontal da residência 2. Vista frontal da residência 
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3. Vista lateral da residência a partir da residência 

615 na rua Camaragibe. Observar rachadura 

horizontal no muro de divisa entre as residências. 

4. Contenção pública aos fundos da edificação. 

Observar rachadura na estrutura de contenção e 

presença de tubulações aparentemente de 

drenagem de águas pluviais ou coleta de esgoto.     

  
5. Vista dos fundos da casa e da contenção a partir 

da residêcnia 768 na rua Atalaia. Observar 

rachadura na porção inferior da estrutura 

escalonada de contenção pública. Observar 

também vazio provocado pela fuga de material 

entre as estacas escavadas que constituem a parte 

inferior da contenção.  

6. Vista dos fundos da casa e da contenção a partir 

da residência 768 na rua Atalaia. Observar 

rachadura na porção inferior da estrutura 

escalonada de contenção pública. 
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Ficha C - Imóvel _3_ da Área 2 
Data da Vistoria: 12/02/20 

Endereço: Rua Camaragibe n° 611 na residência e nº 21 no mapa 

Esquemas: 

 

 

 
 

 

Ficha A - Imóvel _4_ da Área 2  
Data da Vistoria: 12/02/20 

Endereço: Rua Camaragibe n° 605 na residência e nº 21 no mapa 

Coordenada do ponto médio da fachada: S 5° 47’ 32.767”, W 35° 11’ 18.895” 

Nome do Responsável: Vital Neto 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino 

Contato telefônico: (84) 986361579 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino   (    ) Vizinho   (    ) Outro _______________ 

Tipologia de uso: Residencial unifamiliar 

Tipologia quanto ao número de pavimentos: Térrea 

OBS: Residência em alvenaria e cobertura em telhas cerâmicas. 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (  X  ) sim      (    ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (  X  ) acima    (    ) abaixo 

OBS: 

Proximidade com a estrutura de contenção: 0,0 (em cima da estrutura antiga) 

OBS: Parte da edificação e muro de divisa dos fundos estão apoiados na estrutura de contenção pública existente 

Dimensões aproximadas da residência e relação dos cômodos: 

5,6 m (frente) 

14,0 (profundidade) 

1 sala, 1 cozinha, 3 quartos, 2 banheiros e 1 área de serviço. 

Presença de avarias (  X  ) sim      (    ) não 

Descrição das avarias:  

Com relação à contenção: 

A contenção pública em fase de recuperação é composta por duas estruturas escalonadas. A primeira, localizada 

em porção mais elevada é composta por duas tipologias construtivas: porção inferior formada por cortina de 

estacas escavadas de concreto armado expostas, seguida por estrutura de contenção provavelmente em concreto 

armado na parte superior. A segunda, localizada em nível inferior, é igualmente composta pelas mesmas 

tipologias construtivas.  As duas contenções escalonadas apresentam avarias. As porções formadas por cortina 

de estacas escavadas de concreto armado apresentam, nas áreas não revestidas, exposição do aterro contido, 

possibilitando fuga de solo entre as estacas. As estruturas de contenção em concreto armado apresentam 

imperfeições construtivas e rachaduras em vários pontos, sendo que a porção localizada na parte mais elevada 

suporta cargas decorrentes de edificações que se apoiam em seu topo.  
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Verificou-se, no momento da vistoria, a execução de uma intervenção para a estabilização da encosta, em trecho 

contíguo à contenção escalonada. Até o momento da vistoria, nenhuma parte da estrutura escalonada da 

contenção pública havia sofrido qualquer intervenção.  

Observou-se que o Projeto em fase de implantação não contempla a recuperação da estabilidade da contenção 

situada nos fundos do imóvel em foco.  

Com relação à residência: 

Rachaduras em paredes e pisos de ambientes situados nos fundos da edificação, correspondentes à área de 

serviço e quintal.   

Fatores vinculados às avarias: 

Movimentação das estruturas de contenção aos fundos da residência. 

Com relação a contenção: 

Estrutura inferior da porção mais elevada da contenção pública escalonada, formada por cortina de estacas 

escavadas em concreto armado sem revestimento, apresenta-se inadequada para as condições vigentes, estando 

expostas, possibilitando movimentação da própria contenção e do aterro por essa contido. Além desse aspecto, 

a parte superior, construída em concreto armado, apresenta imperfeições construtivas e presença de rachaduras 

em vários pontos e suporta cargas decorrentes de edificações que se apoiam em seu topo.  

Na porção rebaixada da contenção escalonada os problemas incidentes na parte formada por cortina de estacas 

escavadas em concreto armado são idênticos aos supra referidos. A porção construída em concreto armado 

apresenta avarias mais graves, observando-se fendas e desprendimento entre partes de seus componentes, 

sugerindo a ocorrência de movimento da face frontal da estrutura de contenção. 

Com relação à residência: 

As avarias observadas na edificação resultam provavelmente de movimentação da estrutura de contenção 

pública e/ou pela fuga de material pelos espaços entre as estacas. Além disso, a própria edificação apresenta 

vícios construtivos, com especial destaque para a terminação da área de serviço e muro de fechamento do quintal 

instalados no topo da contenção pública existente, provavelmente não prevista para suportar cargas adicionais. 

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 

Alto risco 

O imóvel apresenta um alto risco devido às condições de instabilidade da estrutura de contenção existente. Além 

desse aspecto, estruturas situadas na porção dos fundos da residência estão apoiadas diretamente sobre a 

contenção pública provocando uma sobrecarga na mesma. No momento da vistoria, observou-se a realização 

de obras destinadas à estabilização da encosta, em trecho contíguo à contenção escalonada localizada ao fundo 

da residência. Todavia, até o momento da vistoria, nenhuma parte da estrutura escalonada da contenção pública 

havia sofrido qualquer intervenção. 

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Com relação a contenção: 

Alta complexidade 

Considerando que a contenção pública existente aos fundos da edificação é composta por estruturas escalonadas 

e que, na porção rebaixada da contenção escalonada, a parte construída em concreto armado apresenta avarias 

graves, como fendas e desprendimento entre partes de seus componentes. Além desses aspectos, a recuperação 

da estabilização da estrutura de contenção pública depende da remoção das cargas adicionais incidentes em seu 

topo, ou seja, de que se promova o recuo da edificação situada acima, suprimindo as cargas provavelmente não 

previstas, quando do seu dimensionamento. 

Cabe destacar que a contenção pública incidente no trecho contíguo à contenção escalonada está sendo 

estabilizada, todavia, verificou-se que o projeto correspondente à referida obra não contempla intervenções na 

estrutura escalonada.  

Com relação à residência: 

Média complexidade 

As rachaduras existentes nos ambientes situados ao fundo da edificação, com terminação sobre o topo da 

contenção pública, indicam a ocorrência de descolamento entre as partes estruturantes da edificação. Além 

desses aspectos, identificou-se a necessidade de supressão das cargas derivadas da edificação incidentes sob o 

topo da contenção pública, o que resulta na necessidade de intervenções que envolvem o recuo da edificação 

com relação à referida contenção. Observou-se, todavia, que as partes a serem removidas são constituídas por 

elementos de fácil remoção.  

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

A estabilização da encosta, por si só, não promove as condições necessárias à recuperação da estabilidade e 

habitabilidade das partes do imóvel que apresentam avarias. Identificou-se a necessidade de intervenções no 

imóvel para remover ou recuar as partes dos fundos que resultam em cargas adicionais sobre a contenção 

pública. 
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Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação a contenção: 

Alto custo.   

Considerando que o projeto de estabilização da contenção pública em execução não contempla o trecho no qual 

se situa a edificação em análise, a intervenção na estabilização da encosta, deve contemplar uma nova estrutura 

de contenção ou a recuperação da contenção pública existente. 

Com relação à residência 

Baixo custo 

Considerando que as partes situadas ao fundo da residência a serem suprimidas, para proporcionar o recuo com 

relação ao alinhamento da contenção pública, são constituídas por elementos de fácil remoção. 

Análise técnica: 

Com relação a contenção: 

A residência está exposta a um risco alto tendo em vista a possibilidade de ruptura da estrutura de contenção. 

No momento da vistoria, verificou-se que a contenção escalonada apresenta avarias em suas partes constituintes, 

observando-se indícios de movimentação da estrutura. Além disso, a porção elevada da contenção pública 

suporta cargas adicionais decorrentes de construções apoiadas em seu topo. Observou-se que o projeto de 

estabilização da contenção pública em execução não contempla o trecho no qual se situa a edificação em análise. 

Com relação à residência: 

A edificação apresenta avarias nas porções situadas aos fundos do imóvel, decorrentes de movimentação da 

contenção pública existente e/ou fuga de material entre as estacas expostas, além de vícios construtivos por 

apoiar parte de sua estrutura diretamente sobre a contenção existente. Tais avarias verificadas tendem a se 

agravar, podendo provocar o desmoronamento do imóvel e afetar os imóveis situados na parte inferior da 

encosta, caso os problemas de instabilidade não sejam corrigidos. 

Solução técnica recomendada: 

Com relação a contenção: 

Reforço ou reconstrução da contenção.  

Com relação à residência: 

Recuo da edificação com relação ao alinhamento da contenção pública existente, com consequente demolição 

de parte da edificação. 

Ações emergenciais recomendadas: 

• Manter a interdição da edificação; 

• Demolir parte da estrutura da edificação que está apoiada sobre o muro; 

• Instalar muro recuado com relação à estrutura de contenção pública;   

• Promover o reforço ou reconstrução da contenção pública existente. 

Outras observações: 

 

 

Ficha B - Imóvel _4_ da Área 2  

  
1. Vista frontal da residência 2. Vista frontal da residência 
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3. Vista interna da residência sem avarias 4. Vista interna da residência sem avarias 

  

5. Vista interna da residência sem avarias 

6. Vista externa da residência (área de serviço 

situada aos fundos, adjacente à estrutura de 

contenção). Observar trinca no piso. 
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7. Vista externa da residência (quintal descoberto 

situado aos fundos, adjacente à estrutura de 

contenção). Observar trincas no piso e paredes e 

muro apoiado sobre a estrutura de contenção 

pública.  

8. Vista externa da residência (área de serviço 

situada aos fundos, adjacente à estrutura de 

contenção). Observar trinca no piso e na parede 

lateral ao tanque. 

 

 
9. Vista externa da residência (quintal descoberto 

situado aos fundos, adjacente à estrutura de 

contenção). Observar trinca no muro de divisa 

com o imóvel à direita da edificação (número 599 

da rua Camaragibe). 

10. Vista dos fundos da casa e da contenção a partir 

da residência 768 na rua Atalaia. Observar 

rachadura na porção inferior da estrutura 

escalonada de contenção pública. 
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11. Vista dos fundos da casa e da contenção a partir 

da residêcnia 768 na rua Atalaia. Observar 

rachadura na porção inferior da estrutura 

escalonada de contenção pública. Observar 

também vazio provocado pela fuga de material 

entre as estacas escavadas que constituem a parte 

inferior da contenção.  

12. Vista da parte inferior da contenção escalonada 

situada abaixo da edificação em análise a partir 

dos fundos da residência. Observar afundamento 

do solo entre as estruturas de contenção.  

 

Ficha C - Imóvel _4_ da Área 2 
Data da Vistoria: 12/02/20 

Endereço: Rua Camaragibe n° 605 na residência e nº 59 no mapa 

Esquemas: 

 

 
 

 

 

Ficha A - Imóvel _5_ da Área 2  
Data da Vistoria: 12/02/20 

Endereço: Rua Camaragibe n° 599 na residência e nº 59 no mapa 

Coordenada do ponto médio da fachada: S 5° 47’ 32.782”, W 35° 11’ 18.827” 

Nome do Responsável: Francisco do Nascimento 
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(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino 

Contato telefônico: (84) 987083819 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino   (    ) Vizinho   (    ) Outro _______________ 

Tipologia de uso: Residencial unifamiliar 

Tipologia quanto ao número de pavimentos: Térrea 

OBS: Residência em alvenaria e cobertura em telhas cerâmicas. 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (  X  ) sim      (    ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (  X  ) acima    (    ) abaixo 

Proximidade com a estrutura de contenção: 1,7 m  

OBS: Estrutura de contenção pública existente  

Dimensões aproximadas do imóvel e relação dos cômodos: 

5,3 m (frente) 

15,0 (profundidade) 

1 sala, 1 cozinha, 1 área de serviço, 2 quartos, 1 banheiro 

Presença de avarias (  X  ) sim      (    ) não 

Descrição das avarias:  

Com relação à contenção: 

A contenção pública em fase de recuperação é composta por duas tipologias construtivas: porção inferior 

formada por cortina de estacas escavadas de concreto armado expostas, seguida por estrutura de contenção 

provavelmente em concreto armado na parte superior. Verificou-se no momento da vistoria, a execução de uma 

intervenção para a estabilização da encosta. Na parte correspondente às estacas, estava em execução uma berma 

de equilíbrio suportada por muro de contenção em solo grampeado. Na porção superior, a estrutura apresenta 

imperfeições construtivas e rachaduras em vários pontos e suporta cargas decorrentes de edificações que se 

apoiam em seu topo. Até o momento da vistoria, a parte superior da contenção não havia sofrido intervenções 

por parte da obra em execução.  

Com relação à residência: 

Rachaduras em paredes e pisos de ambientes situados nos fundos da edificação, correspondentes à copa, cozinha 

e quintal.   

Fatores vinculados às avarias: 

Com relação a contenção: 

Estrutura inferior da contenção pública, formada por cortina de estacas escavadas em concreto armado sem 

revestimento apresenta-se inadequada para as condições vigentes, estando expostas, possibilitando 

movimentação da própria contenção e do aterro por essa contido. Além desse aspecto, a parte superior da 

contenção pública, construída em concreto armado, apresenta imperfeições construtivas e presença de 

rachaduras em vários pontos. Além disso, a referida estrutura suporta cargas decorrentes de edificações que se 

apoiam em seu topo.  

Com relação à residência: 

As avarias observadas na edificação resultam provavelmente de movimentação da estrutura de contenção 

pública e/ou pela fuga de material pelos espaços entre as estacas. Além disso, a própria edificação apresenta 

muro de fechamento do quintal instalados no topo da contenção pública existente, provavelmente não prevista 

para suportar cargas adicionais. 

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 

Alto risco 

O imóvel apresenta um alto risco devido às condições de instabilidade da estrutura de contenção existente. A 

residência está apoiada sobre a estrutura de contenção provocando uma sobrecarga na mesma. A estrutura da 

edificação apresenta condições precárias de estabilidade e causa riscos para as residências situadas na rua 

Atalaia, na porção inferior da encosta. No momento da vistoria, observou-se a realização de obras destinadas à 

estabilização da encosta.   

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Com relação a contenção: 

Média complexidade 

Considerando que a parte inferior da contenção pública está sendo estabilizada com a instalação de aterro 

contido por um novo muro de contenção, pontua-se a necessidade de regularização de falhas construtivas e 

reforço em rachaduras incidentes em vários pontos do muro de concreto. Todavia, a recuperação da 

estabilização da estrutura de contenção pública depende da remoção das cargas adicionais incidentes em seu 

topo, ou seja, de que se promova o recuo da edificação situada acima, suprimindo as cargas provavelmente não 

previstas, quando do seu dimensionamento.  

Com relação à residência: 
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Média complexidade 

O imóvel apresenta poucas avarias, situadas na porção dos fundos. Além desses aspectos, identificou-se a 

necessidade de recuo do muro incidente sob o topo da contenção pública. Observou-se, todavia, que as partes a 

serem suprimidas são constituídas por elementos de fácil remoção. 

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

O imóvel apresenta-se com poucas avarias, tendo como problema a instabilidade da contenção existente, 

portanto, a estabilização da encosta permitiria a conservação e/ou recuperação do imóvel, observando-se a 

necessidade de remoção e recuo do muro instalado sobre o topo da contenção pública. 

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação a contenção: 

A intervenção na estabilização da encosta, em fase de execução, deve contemplar uma nova estrutura de 

contenção ou a recuperação da contenção pública existente, presumindo-se que não haverá custos futuros.  

Com relação à residência 

Baixo custo 

Considerando que as avarias nas partes situadas ao fundo da residência são de fácil solução, caso a contenção 

pública seja estabilizada. Da mesma forma, o muro dos fundos que deve ser recuado é constituído por elementos 

de fácil remoção. 

Análise técnica: 

Com relação a contenção: 

A residência está exposta a um risco alto tendo em vista a possibilidade de ruptura da estrutura de contenção e 

o colapso da estrutura da residência. Todavia, a contenção pública passa por processo de recuperação de sua 

estabilidade, mediante a instalação de aterro contido por um novo muro de contenção recobrindo a cortina de 

estacas escavadas. No entanto, no momento da vistoria, verificou-se que o muro de concreto situado na porção 

superior apresenta falhas construtivas e rachaduras que necessitam ser corrigidas. Além disso, suporta cargas 

adicionais decorrentes de construções apoiadas em seu topo. 

Com relação à residência: 

A edificação apresenta poucas avarias, situadas na porção dos fundos da edificação, decorrentes da instabilidade 

das contenções públicas. Além disso, a própria edificação apresenta muro de fechamento do quintal instalados 

no topo da contenção pública existente, provavelmente não prevista para suportar cargas adicionais. 

Solução técnica recomendada:  

Com relação a contenção: 

Reforço ou reconstrução da contenção (em processo de execução).  

Com relação à residência: 

Recuo do muro da edificação com relação ao alinhamento da contenção pública existente e recuperação das 

fissuras localizadas nos cômodos situados na parte dos fundos da edificação.   

Ações emergenciais recomendadas: 

• Manter a interdição da edificação; 

• Demolição e recuo do muro dos fundos da edificação que está apoiada sobre a contenção pública; 

• Promover o reforço ou reconstrução da contenção pública existente (em processo de execução). 

Outras observações: 

 

 

Ficha B - Imóvel _5_ da Área 2  

  
1. Vista frontal da residência 2. Vista frontal da residência 
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3. Vista interna da residência sem avarias 

4. Vista interna da residência com fissuras 

provocada por concentração de tensões da 

cobertura (vícios construtivos). 

  
5. Vista interna da residência com rachadura 

indicando descolamento de partes componentes 

da edificação. 

6. Vista interna da residência com várias fissuras 

reparadas. 
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7. Vista interna da residência com rachadura 

característica de deformação da estrutura devido 

ao peso da cobertura. 

8. Vista externa da residência com pequenas fissuras 

na parede.  

  
9. Vista do quintal situado aos fundos da residência. 

Observar presença de trinca em parede e trinca 

reparada entre parede e piso.  

10. Vista do quintal situado aos fundos da residência. 

  

11. Vista de contenção ao lado direito dos fundos da 

residência 

12. Vista da residência 768 na rua Atalaia a partir da 

residência em análise. Observar a nova contenção 

e aterro em fase de construção. 
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13. Vista da residência 768 na rua Atalaia a partir da 

residência em análise. Observar a nova contenção 

e aterro em fase de construção. 

14. Vista de trás da residência a partir da residência 

768 na rua Atalaia, mostrando também a 

contenção pública existente e a obra em execução. 

 

Ficha C - Imóvel _5_ da Área 2 
Data da Vistoria: 12/02/20 

Endereço: Rua Camaragibe n° 599 na residência e s/ nº no mapa 

Esquemas: 

 

 
 

 

 

Ficha A - Imóvel _6_ da Área 2  
Data da Vistoria: 12/02/20 

Endereço: Rua Camaragibe n° 593 na residência e s/ nº no mapa 

Coordenada do ponto médio da fachada: S 5° 47’ 32.650”, W 35° 11’ 19.128” 

Nome do Responsável: Francisco Rodrigues 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino 

Contato telefônico: (84) 988659655 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino   (    ) Vizinho   (    ) Outro _______________ 
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Tipologia de uso: Residencial unifamiliar 

Tipologia quanto ao número de pavimentos: Dois Pavimentos, sendo um pavimento térreo e um subsolo situado 

aos fundos do imóvel. 

OBS: Residência em alvenaria e cobertura em telhas cerâmicas. 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (    ) sim      (  X  ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (  X  ) acima    (    ) abaixo 

OBS: A parte dos fundos da edificação se apoia diretamente sobre a estrutura de contenção pública. 

Proximidade com a estrutura de contenção: 0,0  

OBS: A parte dos fundos da edificação se apoia diretamente sobre a estrutura de contenção pública. 

Dimensões aproximadas do imóvel e relação dos cômodos: 

7,5 m (frente) 

13,0 (profundidade) 

1 sala, 1 cozinha, 2 quartos, 1 banheiro, 1 subsolo. 

Presença de avarias (  X  ) sim      (    ) não 

Descrição das avarias:  

Com relação à contenção: 

A contenção pública em fase de recuperação é composta por duas tipologias construtivas: porção inferior 

formada por cortina de estacas escavadas de concreto armado expostas, seguida por estrutura de contenção 

provavelmente em concreto armado na parte superior. Verificou-se no momento da vistoria, a execução de uma 

intervenção para a estabilização da encosta. Na parte correspondente às estacas, estava em execução uma berma 

de equilíbrio suportada por muro de contenção em solo grampeado. Na porção superior, a estrutura apresenta 

imperfeições construtivas e rachaduras em vários pontos e suporta cargas decorrentes de edificações que se 

apoiam em seu topo. Até o momento da vistoria, a parte superior da contenção não havia sofrido intervenções 

por parte da obra em execução.  

Com relação à residência: 

Rachaduras em paredes e piso no pavimento térreo e rachaduras de grandes proporções em paredes e 

afundamento de piso no subsolo; marquise composta por nervuras e blocos cerâmicos aparentes, com estrutura 

de suporte inadequada que se apresenta bastante deteriorada, extrapolando o limite do terreno. 

Fatores vinculados às avarias:  

Com relação a contenção: 

Estrutura inferior da contenção pública, formada por cortina de estacas escavadas em concreto armado sem 

revestimento apresenta-se inadequada para as condições vigentes, estando expostas, possibilitando 

movimentação da própria contenção e do aterro por essa contido. Além desse aspecto, a parte superior da 

contenção pública, construída em concreto armado, apresenta imperfeições construtivas e presença de 

rachaduras em vários pontos, sobretudo no trecho correspondente a este imóvel. Além disso, a referida estrutura 

suporta cargas decorrentes de edificações que se apoiam em seu topo.  

Com relação à residência: 

As avarias observadas na edificação resultam provavelmente de movimentação da estrutura de contenção 

pública e/ou pela fuga de material pelos espaços entre as estacas. Além disso, a própria edificação apresenta 

vícios construtivos, com especial destaque para a marquise e com terminação da edificação instalada no topo 

da contenção pública existente, não prevista para suportar cargas adicionais. 

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 

Com relação a contenção: 

Risco muito alto 

O imóvel apresenta um risco muito alto devido às condições de instabilidade da estrutura de contenção existente. 

A residência está apoiada sobre a estrutura de contenção provocando uma sobrecarga na mesma. A estrutura da 

edificação apresenta condições precárias de estabilidade e causa riscos para as residências situadas na rua 

Atalaia, na porção inferior da encosta. As avarias verificadas na edificação denotam a ocorrência de 

descolamento de partes componentes da edificação e tendem a evoluir para o colapso de sua estrutura. Tal 

ocorrência levaria ao desmoronamento das porções situadas aos fundos do imóvel, afetando as residências 

localizadas abaixo da contenção pública e nas laterais geminadas à edificação em análise. 

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Com relação a contenção: 

Média complexidade 

Considerando que a parte inferior da contenção pública está sendo estabilizada com a instalação de aterro 

contido por um novo muro de contenção, pontua-se a necessidade de regularização de falhas construtivas e 

reforço em rachaduras incidentes em vários pontos do muro de concreto. Todavia, a recuperação da 

estabilização da estrutura de contenção pública depende da remoção das cargas adicionais incidentes em seu 
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topo, ou seja, de que se promova o recuo da edificação situada acima, suprimindo as cargas provavelmente não 

previstas, quando do seu dimensionamento.  

Com relação à residência: 

Alta complexidade 

As rachaduras existentes nos pavimentos térreo e subsolo, com terminação sobre o topo da contenção pública 

indicam a ocorrência de descolamento entre as partes estruturantes da edificação. Além desses aspectos, 

identificou-se a necessidade de supressão das cargas derivadas da edificação incidentes sob o topo da contenção 

pública, o que resulta na necessidade de intervenções que envolvem o recuo da edificação com relação à referida 

contenção e, consequentemente, de demolição de parte do imóvel voltado para essa estrutura. 

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

A estabilização da encosta, por si só, não promove as condições necessárias à recuperação da estabilidade e 

habitabilidade da parte do imóvel que apresenta avarias severas e instabilidade.  Identificou-se a necessidade 

de intervenções no imóvel para remover ou recuar as partes dos fundos que apresentas as avarias mais severas 

e que resultam em cargas adicionais sobre a contenção pública. 

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação a contenção: 

A intervenção na estabilização da encosta, em fase de execução, deve contemplar uma nova estrutura de 

contenção ou a recuperação da contenção pública existente, presumindo-se que não haverá custos futuros.  

Com relação à residência 

Alto custo, considerando a necessidade de remoção de partes situada aos fundos, além da necessidade de 

remediar, ou reconstruir as porções que apresentam as avarias mais severas.  

Análise técnica: 

Com relação a contenção: 

A residência está exposta a um risco muito alto tendo em vista a possibilidade de ruptura da estrutura de 

contenção e o colapso da estrutura da residência. Todavia, a contenção pública passa por processo de 

recuperação de sua estabilidade, mediante a instalação de aterro contido por um novo muro de contenção 

recobrindo a cortina de estacas escavadas. No entanto, no momento da vistoria, verificou-se que o muro de 

concreto situado na porção superior apresenta falhas construtivas e rachaduras que necessitam ser corrigidas. 

Além disso, suporta cargas adicionais decorrentes de construções apoiadas em seu topo. 

Com relação à residência: 

A edificação apresenta avarias severas, principalmente nas porções situadas aos fundos do imóvel, decorrentes 

de movimentação do muro e/ou fuga de material entre as estacas expostas, além de vícios construtivos, 

indicando a ocorrência de descolamento entre partes de seus componentes estruturais que tendem a se agravar 

e, por conseguinte, desmoronar podendo afetar os imóveis situados na parte inferior da encosta e as edificações 

laterais geminadas à edificação em análise. 

Solução técnica recomendada:  

Com relação a contenção: 

Reforço ou reconstrução da totalidade da contenção.  

Com relação à residência: 

Recuo da edificação com relação ao alinhamento da contenção pública existente, com consequente demolição 

de parte da edificação. Além da reparação das avarias presentes nas partes que não forem demolidas. 

Ações emergenciais recomendadas:  

• Manter a interdição da edificação até a completa estabilização da encosta; 

• Demolição da parte da edificação que está apoiada sobre o muro; 

• Instalar muro recuado com relação à estrutura de contenção pública;   

• Promover o reforço ou reconstrução da contenção pública existente. 

Outras observações: 

• Subsolo em condições precárias; 

• Grande quantidade de água pluvial escoa pelo subsolo, conforme relato do proprietário. 
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Ficha B - Imóvel _6_ da Área 2  

 

 

1. Vista fontal da residência 
2. Vista interna da parte frontal da (sala da 

residência)  sem avarias 

  
3. Vista interna da residência. Observar 

inadequações construtivas (combinação de 

materiais diferentes). 

4. Vista interna da residência (cômodo 

intermediário). Observar trinca e umidade em 

parede.  
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5. Vista interna da residência. Observar rachaduras 

em paredes e piso além de umidade em paredes.  

6. Vista interna da residência. Observar rachaduras 

em paredes e umidade.  

 

 

7. Vista interna da residência. Observar 

inadequações construtivas (combinação de 

materiais diferentes). 

8. Vista interna da residência. Observar 

inadequações construtivas (combinação de 

materiais diferentes) e rachadura em parede 

indicando o descolamento entre as partes 

construtivas da residência. 
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9. Vista interna da residência. Observar presença de 

com trinca em parede. 

10. Vista interna da residência. Observar 

inadequações construtivas (combinação de 

materiais diferentes). 

  

11. Vista interna da residência. Observar presença de 

rachadura em paredes. 

12. Vista interna da residência. Observar presença de 

rachadura em paredes (visualização em detalhe 

da rachadura presente na figura 11). 
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13. Vista interna da residência (descida para subsolo). 

Observar trincas e rachaduras em paredes.  

14. Vista interna da residência (descida para 

subsolo). Observar trincas e rachaduras em 

paredes e afundamento de piso. 

  

15. Vista interna da residência (descida para subsolo). 

Observar trincas e rachaduras em paredes. 

Destaca-se a gravidade das avarias. 

16. Vista externa da residência a partir da residência 

586 na rua Camaragibe. Observar rachaduras na 

parede e desprendimento entre partes 

constituintes da edificação (descida para o 

subsolo). 
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17. Vista dos fundos da residência a partir da 

residência 768 na rua Atalaia. Observar pestana 

passando do alinhamento do terreno. 

18. Vista dos fundos da residência a partir da 

residência 768 na rua Atalaia. Observar presença 

de rachadura na estrutura de contenção pública, 

situada abaixo da residência em análise. 

 

 

Ficha C - Imóvel _6_ da Área 2 

Data da Vistoria: 12/02/20 

Endereço: Rua Camaragibe n° 593 na residência e s/ nº no mapa 

Esquemas: 

 

 
 

 

 

 

Ficha A - Imóvel _7_ da Área 2  
Data da Vistoria: 12/02/20 

Endereço: Rua Camaragibe n° 583 na residência e s/ nº no mapa 

Coordenada do ponto médio da fachada: S 5° 47’ 32.650”, W 35° 11’ 19.128” 

Nome do Responsável: Maria Ademilde Galvão 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino 



189 

 

 

 

 

Contato telefônico: (84) 987592464 Yasmim 

(    ) Proprietário   (    ) Inquilino   (    ) Vizinho   (  X  ) Outro: Esposa do neto de Maria Ademilde Galvão 

Tipologia de uso: Residência multifamiliar – Edificação com dois pavimentos na parte frontal que comporta 

duas habitações. Uma no térreo e outra no pavimento superior em reforma. Além de outra residência com dois 

pavimentos, em construção, em edícula situada na parte dos fundos. 

Tipologia quanto ao número de pavimentos: A edificação principal contém dois pavimentos e a edícula com 

um pavimento construído e um pavimento superior em construção, localizada em nível rebaixado em relação à 

edificação principal. 

OBS: Residência em alvenaria de tijolos, laje de piso  e cobertura em telhas cerâmicas. 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (  X  ) sim      (    ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (  X  ) acima    (    ) abaixo 

OBS: A Edícula se encontra no alinhamento da contenção pública. 

Proximidade com a estrutura de contenção: 0,0  

OBS: A Edícula se encontra no alinhamento da contenção pública. 

Dimensões aproximadas da edificação e relação dos cômodos: 

10,0 m (frente) 

9,0 (profundidade) 

OBS:  

Pavimento térreo da residência principal com 1 quarto, 1 cozinha e 1 área de serviço; 

Pavimento superior da residência principal com 1 quarto e 1 banheiro; 

Residência na edícula com dois cômodos, não identificados devido não terem sido vistoriados, estando um no 

pavimento térreo e outro em pavimento elevado. 

Presença de avarias (  X  ) sim      (    ) não 

Descrição das avarias: 

Com relação à contenção: 

A contenção pública em fase de recuperação é composta por duas tipologias construtivas: porção inferior 

formada por cortina de estacas escavadas de concreto armado expostas, seguida por estrutura de contenção 

provavelmente em concreto armado na parte superior. Verificou-se no momento da vistoria, a execução de uma 

intervenção para a estabilização da encosta. Na parte correspondente às estacas, estava em execução uma berma 

de equilíbrio suportada por muro de contenção em solo grampeado. Na porção superior, a estrutura apresenta 

imperfeições construtivas e rachaduras em vários pontos e suporta cargas decorrentes de edificações que se 

apoiam em seu topo. Até o momento da vistoria, a parte superior da contenção não havia sofrido intervenções 

por parte da obra em execução.  

Com relação à residência: 

Residência principal não apresenta avarias, todavia está sofrendo reforma. Edícula com dois pavimentos, em 

construção, apresenta afundamento do piso e rachaduras nas paredes.  

Fatores vinculados às avarias: 

Com relação a contenção: 

Estrutura inferior da contenção pública, formada por cortina de estacas escavas em concreto armado sem 

revestimento apresenta-se inadequada para as condições vigentes, estando expostas, possibilitando 

movimentação da própria contenção e do aterro por essa contido. Além desse aspecto, a parte superior da 

contenção pública, construída em concreto armado, apresenta imperfeições construtivas e presença de 

rachaduras em vários pontos e suporta cargas decorrentes de edificações que se apoiam em seu topo.  

Com relação à residência: 

As avarias observadas na edícula resultam provavelmente de movimentação da estrutura de contenção pública 

e/ou pela fuga de material pelos espaços entre as estacas. Além disso, a própria edícula apresenta vícios 

construtivos e está apoiada de forma inadequada sobre o topo da contenção pública existente, provavelmente 

não dimensionada para suportar cargas adicionais.  

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 

Risco muito alto 

O imóvel apresenta um risco muito alto devido às condições de instabilidade da estrutura de contenção existente. 

A residência está apoiada sobre a estrutura de contenção provocando uma sobrecarga na mesma. A estrutura da 

edícula, aos fundos da residência, apresenta condições precárias de estabilidade e causa riscos para residências 

situadas na rua Atalaia, na porção inferior da encosta. As avarias verificadas na edícula, denotam a ocorrência 

de descolamento de partes componentes da edificação e tendem a evoluir para o colapso de sua estrutura. Tal 

ocorrência levaria ao desmoronamento das porções situadas aos fundos do imóvel, afetando as residências 

localizadas abaixo da contenção pública. 

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 
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Com relação a contenção: 

Média complexidade 

Considerando que a parte inferior da contenção pública está sendo estabilizada com a instalação de aterro 

contido por um novo muro de contenção, pontua-se a necessidade de regularização de falhas construtivas e 

reforço em rachaduras incidentes em vários pontos do muro de concreto. Todavia, a recuperação da 

estabilização da estrutura de contenção pública depende da remoção das cargas adicionais incidentes em seu 

topo, ou seja, de que se promova o recuo da edificação situada acima, suprimindo as cargas provavelmente não 

previstas, quando do seu dimensionamento.  

Com relação à residência: 

Média complexidade 

A edificação principal, embora esteja sofrendo reformas, não apresenta necessidade de recuperação de avarias. 

Edícula – considerando que ainda se encontra em fase de construção sem observar as boas práticas construtivas 

e incidir diretamente sobre o topo da estrutura de contenção pública gerando sobrecarga na referida estrutura, 

recomenda-se que seja suprimida, ou recuada com relação ao alinhamento da contenção pública. 

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

A estabilização da encosta, por si só, não promove as condições necessárias à recuperação da estabilidade e 

habitabilidade da parte do imóvel que apresenta avarias severas e instabilidade, no caso a edícula.  Identificou-

se a necessidade de intervenções no imóvel para remover ou recuar a edícula situada aos fundos que resultam 

em cargas adicionais sobre a contenção pública.  

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação a contenção: 

A intervenção na estabilização da encosta, em fase de execução, deve contemplar uma nova estrutura de 

contenção ou a recuperação da contenção pública existente, presumindo-se que não haverá custos futuros.  

Com relação à residência 

Médio custo, considerando a necessidade de remoção de partes situada aos fundos para promover o afastamento 

da referida edificação em relação à contenção pública. 

Análise técnica: 

Com relação a contenção: 

A residência está exposta a um risco alto tendo em vista a possibilidade de ruptura da estrutura de contenção e 

o colapso da estrutura da residência. Todavia, a contenção pública passa por processo de recuperação de sua 

estabilidade, mediante a instalação de aterro contido por um novo muro de contenção recobrindo a cortina de 

estacas escavadas. No entanto, no momento da vistoria, verificou-se que o muro de concreto situado na porção 

superior apresenta falhas construtivas e rachaduras que necessitam ser corrigidas. Além disso, suporta cargas 

adicionais decorrentes de construções apoiadas em seu topo. 

Com relação à residência: 

A edícula em fase de construção nos fundos do imóvel apresenta avarias severas, decorrentes de movimentação 

do muro e/ou fuga de material entre as estacas expostas, além de vícios construtivos, indicando a ocorrência de 

descolamento entre partes de seus componentes estruturais que tendem a se agravar e, por conseguinte, 

desmoronar podendo afetar os imóveis situados na parte inferior da encosta.  

Solução técnica recomendada: 

Com relação a contenção: 

Reforço ou reconstrução da contenção (em processo de execução).  

Com relação à residência: 

Eliminação ou recuo da edícula  com relação ao alinhamento da contenção pública existente. 

Ações emergenciais recomendadas: 

• Manter a interdição da edificação; 

• Promover a remoção da edícula em fase de construção; 

• Instalar muro recuado com relação à estrutura de contenção pública;   

• Promover o reforço ou reconstrução da contenção pública existente (em processo de execução). 

Outras observações: 

• A parte superior da edificação frontal não foi vistoriada por indisponibilidade de acesso no momento 

da visita; 

• A edícula situada no fundo do terreno também não foi vistoriada em função das condições de 

segurança, por apresentar estabilidade precária; 
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Ficha B - Imóvel _7_ da Área 2 

  
1. Vista frontal da residência. Observa-se que a 

mesma está recebendo melhoramentos nos 

revestimentos externos, porta de entrada  e 

execução de escada para pavimento superior 

2. Vista interna da residência principal com escada 

de acesso ao pavimento superior sendo 

construída.  

  
3. Vista interna de cômodo da residência principal 

situado no térreo. Não se observou presença de 

avarias. 

4. Vista interna de cômodo da residência principal 

situado no térreo. Não se observou presença de 

avarias. 
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5. Vista de recuo na lateral direita, entre a edificação 

principal e o imóvel vizinho. Observa-se que essa 

parte do imóvel não apresenta avarias.  

6. Vista dos fundos da residência. Observar à 

esquerda, a parede da edícula em construção e 

rachadura em parede de divisa com imóvel 

número 593 na rua Camaragibe. 

  

7. Vista do quintal da residencia. Observa-se muro 

instalado no topo da contenção pública.  

8. Vista da edícula apoiada sobre a estrutura de 

contenção. Observar trinca na parede dos fundos 

situada sobre a estrutura de contenção pública 

além de afundamento de piso. 
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9. Vista da berma de equilíbrio que compõe obra de 

estabilização da encosta em fase de execução.  

10. Vista da estrutura de contenção pública. Parte 

inferior em estacas escavadas aparentes e parte 

superior em concreto armado com presença de 

rachaduras.  

 

 

11. Vista dos fundos da residência a partir da 

residência 768 na rua Atalaia. Observar edícula 

em construção. 

 

 

 

Ficha C - Imóvel _7_ da Área 2 

Data da Vistoria: 12/02/20 

Endereço: Rua Camaragibe n° 583 na residência e s/ nº no mapa 

Esquemas: 
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Ficha A - Imóvel _8_ da Área 2  
Data da Vistoria: 12/02/20 

Endereço: Rua Camaragibe n° 777 na residência 

Coordenada do ponto médio da fachada:  

Nome do Responsável: Não informado 

(    ) Proprietário   (  X  ) Inquilino 

Contato telefônico: (84) 988818419 

(    ) Proprietário   (  X  ) Inquilino   (    ) Vizinho   (    ) Outro _______________ 

Tipologia de uso: Residencial unifamiliar 

Tipologia quanto ao número de pavimentos: Observação: Ver esquema vertical na ficha C. 

OBS: Residência em alvenaria e cobertura em telhas cerâmicas. 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (  X  ) sim      (    ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (  X  ) acima    (    ) abaixo 

OBS: 

Proximidade com a estrutura de contenção: 4,0 m 

OBS: 

Dimensões aproximadas da edificação e relação dos cômodos: 

4,5 m (frente) 

7,5 (profundidade) 

1 sala, 1 cozinha, 1 quartos, 1 banheiro, 1 área de serviço (relatado pelo informante) 

Presença de avarias (  X  ) sim      (    ) não  

Com relação à contenção: 

A contenção pública em fase de recuperação é composta por duas tipologias construtivas: porção inferior 

formada por cortina de estacas escavadas de concreto armado expostas, seguida por estrutura de contenção 

provavelmente em concreto armado na parte superior. Verificou-se no momento da vistoria, a execução de uma 

intervenção para a estabilização da encosta. Na parte correspondente às estacas, estava em execução uma berma 

de equilíbrio suportada por muro de contenção em solo grampeado. Na porção superior, a estrutura apresenta 

imperfeições construtivas e rachaduras em vários pontos e suporta cargas decorrentes de edificações que se 

apoiam em seu topo. Até o momento da vistoria, a parte superior da contenção não havia sofrido intervenções 

por parte da obra em execução.  

Com relação à residência: 

Não se teve acesso ao interior da residência, no entanto, externamente a residência apresenta boas condições. 

Fatores vinculados às avarias: 

Com relação a contenção: 

Estrutura inferior da contenção pública, formada por cortina de estacas escavas em concreto armado sem 

revestimento apresenta-se inadequada para as condições vigentes, estando expostas, possibilitando 

movimentação da própria contenção e do aterro por essa contido. Além desse aspecto, a parte superior da 
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contenção pública, construída em concreto armado, apresenta imperfeições construtivas e presença de 

rachaduras em vários pontos e suporta cargas decorrentes de edificações que se apoiam em seu topo.  

Com relação à residência: 

Não foram verificadas avarias na residência. 

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 

Médio risco 

A estrutura de contenção apresenta estabilidade precária, ou seja, tem alta probabilidade de ruptura. Todavia 

para o imóvel em questão, considera-se que o risco é médio, tendo em vista a distância entre os fundos da 

edificação e o alinhamento da contenção pública (4,0 m). No momento da vistoria, observou-se a realização de 

obras destinadas à estabilização da encosta.   

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Com relação a contenção: 

Média complexidade 

Considerando que a parte inferior da contenção pública está sendo estabilizada com a instalação de aterro 

contido por um novo muro de contenção, pontua-se a necessidade de regularização de falhas construtivas e 

reforço em rachaduras incidentes em vários pontos do muro de concreto, além de remoção de muro de divisa 

situado no topo da contenção pública. 

Com relação à residência: 

Não foi identificado a necessidade de nenhuma intervenção na edificação. 

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

A estabilização da encosta, por si só, não promove as condições necessárias à recuperação da estabilidade e 

habitabilidade da parte do imóvel, tendo em vista a necessidade de recuperação da estabilidade das edificações 

vizinhas (Camaragibe nº 583 e 575). 

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação a contenção: 

A intervenção na estabilização da encosta, em fase de execução, deve contemplar uma nova estrutura de 

contenção ou a recuperação da contenção pública existente, presumindo-se que não haverá custos futuros.  

Com relação à residência 

Custo inexistente devido não haver necessidade de intervenções na edificação. 

Análise técnica: 

Com relação a contenção: 

A estrutura de contenção apresenta estabilidade precária, ou seja, tem alta probabilidade de ruptura. Todavia 

para o imóvel em questão, considera-se que o risco é médio, tendo em vista a distância entre os fundos da 

edificação e o alinhamento da contenção pública (4,0 m). No momento da vistoria, observou-se a realização de 

obras destinadas à estabilização da encosta.  

Com relação à residência 

Apesar de não serem verificadas avarias na residência, a mesma é geminada com residências vizinhas 

(Camaragibe nº 583 e 575), que apresentam instabilidade estrutural, podendo ser afetada por eventuais sinistros 

incidentes nessa vizinhança. 

Solução técnica recomendada: 

Com relação a contenção: 

Reforço ou reconstrução da contenção (em processo de execução).  

Com relação à residência: 

Recuo do muro de divisa situado no topo da contenção pública existente, além da solução dos problemas de 

instabilidade dos imóveis vizinhos (Camaragibe nº 583 e 575). 

Ações emergenciais recomendadas: 

• Manter a interdição da edificação; 

• Instalar muro recuado com relação à estrutura de contenção pública;  

• Promover o reforço ou reconstrução da contenção pública existente (em processo de execução); 

• Resolver os problemas de instabilidade dos imóveis vizinhos (Camaragibe nº 583 e 575). 

Outras observações: 

• O acesso a edificação foi limitado à visitação do quintal do imóvel, guiado por parente do inquilino. 
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Ficha B - Imóvel _8_ da Área 2 

  

1. Vista do quintal da residência. Observar distância 

entre residência e o muro de alvenaria construído 

sobre a contenção pública. 

2. Vista do quintal da residência. Observa-se a 

presença de descolamento entre as cintas de 

fundação e rachadura características de 

cisalhamento, no imóvel vizinho parcialmente 

geminado. 

 

 

3. Vista dos fundos da residência a partir da 

residência nº 750 na rua Atalaia. 
 

 

Ficha C - Imóvel _8_ da Área 2 
Data da Vistoria: 12/02/20 
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Endereço: Rua Camaragibe n° 777 na residência 

Esquemas: 

 

 
 

 

OBS.: Não foi verificado o uso do pavimento inferior, se trata-se apenas de aterro ou ambiente habitável. 

 

 

 

Ficha A - Imóvel _9_ da Área 2  
Data da Vistoria: 12/02/20 

Endereço: Rua Camaragibe n° 575 na residência e nº 48 no mapa 

Coordenada do ponto médio da fachada: S 5° 47’ 30.922”, W 35° 11’ 18.326” 

Nome do Responsável: Eliane Barbosa de Melo 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino 

Contato telefônico: (84) 987975958 (84)986018866 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino   (    ) Vizinho   (    ) Outro _______________ 

Tipologia de uso: Residencial unifamiliar 

Tipologia quanto ao número de pavimentos: Dois Pavimentos, sendo um pavimento térreo e um subsolo situado 

aos fundos do imóvel. 

OBS: Residência em alvenaria e cobertura em telhas cerâmicas. 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (    ) sim      (  X  ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (  X  ) acima    (    ) abaixo 

OBS: A parte dos fundos da edificação se apoia diretamente sobre a estrutura de contenção pública. 

Proximidade com a estrutura de contenção: 0,0  

OBS: A parte dos fundos da edificação se apoia diretamente sobre a estrutura de contenção pública. 

Dimensões aproximadas da edificação e relação dos cômodos: 

5,3 m (frente) 

9,7 m (profundidade)  

A residência possui: 1 sala, 1 cozinha, 3 quartos, 1 banheiro, 1 varanda em balanço no térreo e um salão no 

subsolo.  

Presença de avarias (  X  ) sim      (    ) não 

Descrição das avarias:  

Com relação à contenção: 

A contenção pública em fase de recuperação é composta por duas tipologias construtivas: porção inferior 

formada por cortina de estacas escavadas de concreto armado expostas, seguida por estrutura de contenção 

provavelmente em concreto armado na parte superior. Verificou-se no momento da vistoria, a execução de uma 

intervenção para a estabilização da encosta. Na parte correspondente às estacas, estava em execução uma berma 

de equilíbrio suportada por muro de contenção em solo grampeado. Na porção superior, a estrutura apresenta 

imperfeições construtivas e rachaduras em vários pontos e suporta cargas decorrentes de edificações que se 

apoiam em seu topo. Até o momento da vistoria, a parte superior da contenção não havia sofrido intervenções 

por parte da obra em execução.  

Com relação à residência: 
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Rachaduras em paredes e piso, no pavimento térreo e trincas em paredes e piso no subsolo; varanda em balanço 

com estrutura de suporte inadequada que apresenta exposição e oxidação de armaduras e desprendimento de 

blocos cerâmicos entre nervuras;  

Fatores vinculados às avarias:  

Com relação a contenção: 

Estrutura inferior da contenção pública, formada por cortina de estacas escavas em concreto armado sem 

revestimento apresenta-se inadequada para as condições vigentes, estando expostas, possibilitando 

movimentação da própria contenção e do solo por essa contido. Além desse aspecto, a parte superior da 

contenção pública, construída em concreto armado, apresenta imperfeições construtivas e presença de 

rachaduras em vários pontos e suporta cargas decorrentes de edificações que se apoiam em seu topo.  

Com relação à residência: 

As avarias observadas na edificação resultam provavelmente de movimentação da estrutura de contenção 

pública e/ou pela fuga de material pelos espaços entre as estacas. Além disso, a própria edificação apresenta 

vícios construtivos, com especial destaque para o balanço da varanda e com terminação instalada no topo da 

contenção pública existente, não prevista para suportar cargas adicionais. 

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 

Com relação a contenção: 

Risco muito alto 

O imóvel apresenta um risco muito alto devido às condições de instabilidade da estrutura de contenção existente. 

A residência está apoiada sobre a estrutura de contenção provocando uma sobrecarga na mesma. A estrutura da 

edificação apresenta condições precárias de estabilidade e causa riscos para as residências situadas na rua 

Atalaia, na porção inferior da encosta. No momento da vistoria, observou-se a realização de obras destinadas à 

estabilização de parte da encosta. As avarias verificadas na edificação denotam a ocorrência de descolamento 

de partes componentes da edificação e tendem a evoluir para o colapso de sua estrutura. Tal ocorrência levaria 

ao desmoronamento das porções situadas aos fundos do imóvel, afetando as residências localizadas abaixo da 

contenção pública. 

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Com relação a contenção: 

Média complexidade 

Considerando que a parte inferior da contenção pública está sendo estabilizada com a instalação de aterro 

contido por um novo muro de contenção, pontua-se a necessidade de regularização de falhas construtivas e 

reforço em rachaduras incidentes em vários pontos do muro de concreto. Todavia, a recuperação da 

estabilização da estrutura de contenção pública depende da remoção das cargas adicionais incidentes em seu 

topo, ou seja, de que se promova o recuo da edificação situada acima, suprimindo as cargas provavelmente não 

previstas, quando do seu dimensionamento.  

Com relação à residência: 

Alta complexidade 

As rachaduras existentes nos pavimentos térreo e subsolo, com terminação sobre o topo da contenção pública 

indicam a ocorrência de descolamento entre as partes estruturantes da edificação. Além desses aspectos, 

identificou-se a necessidade de supressão das cargas derivadas da edificação incidentes sob o topo da contenção 

pública, o que resulta na necessidade de intervenções que envolvem o recuo da edificação com relação à referida 

contenção e, consequentemente, de demolição de parte do imóvel. 

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

A estabilização da encosta, por si só, não promove as condições necessárias à recuperação da estabilidade e 

habitabilidade da parte do imóvel que apresenta avarias severas e instabilidade.  Identificou-se a necessidade 

de intervenções no imóvel para remover ou recuar as partes dos fundos que resultam em cargas adicionais sobre 

a contenção pública. 

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação a contenção: 

A intervenção na estabilização da encosta, em fase de execução, deve contemplar uma nova estrutura de 

contenção ou a recuperação da contenção pública existente, presumindo-se que não haverá custos futuros.  

Com relação à residência 

Alto custo, considerando a necessidade de remoção de partes situada aos fundos, além da necessidade de 

remediar, ou reconstruir as porções que apresentam as avarias mais severas.  

Análise técnica: 

Com relação a contenção: 

A residência está exposta a um risco muito alto tendo em vista a possibilidade de ruptura da estrutura de 

contenção e o colapso da estrutura da residência. Todavia, a contenção pública passa por processo de 
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recuperação de sua estabilidade, mediante a instalação de aterro contido por um novo muro de contenção 

recobrindo a cortina de estacas escavadas. No entanto, no momento da vistoria, verificou-se que o muro de 

concreto situado na porção superior apresenta falhas construtivas e rachaduras que necessitam ser corrigidas. 

Além disso, suporta cargas adicionais decorrentes de construções apoiadas em seu topo. 

Com relação à residência: 

A edificação apresenta avarias severas, principalmente nas porções situadas aos fundos do imóvel, decorrentes 

de movimentação do muro e/ou fuga de material entre as estacas expostas, além de vícios construtivos, 

indicando a ocorrência de descolamento entre partes de seus componentes estruturais que tendem a se agravar 

e, por conseguinte, desmoronar podendo afetar os imóveis situados na parte inferior da encosta. 

Solução técnica recomendada:  

Com relação a contenção: 

Reforço ou reconstrução da contenção.  

Com relação à residência: 

Recuo da edificação com relação ao alinhamento da contenção pública existente, com consequente demolição 

de parte da edificação. 

Ações emergenciais recomendadas:  

• Manter a interdição da edificação; 

• Demolição de estrutura em balanço e parte da edificação que está apoiada sobre o muro; 

• Instalar muro recuado com relação à estrutura de contenção pública;   

• Promover o reforço ou reconstrução da contenção pública existente; 

Outras observações: 

 

 

 

Ficha B - Imóvel _9_ da Área 2 

 

 

1. Vista frontal da residência 
2. Vista interna do pavimento térreo na parte dos 

fundos da residência com rachadura no piso 
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3. Vista interna do pavimento térreo na parte dos 

fundos da residência com rachadura no piso 

4. Vista interna do pavimento térreo na parte dos 

fundos da residência com rachaduras em piso e 

parede 

 

 

 

5. Vista interna do subsolo situado aos fundos da 

residência com trincas em piso e paredes 

6. Vista dos fundos da residência a partir da 

residência 768 na rua Atalaia. Observar 

desplacamento de blocos cerâmicos em laje em 

balanço e oxidação de armaduras. 
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7. Vista dos fundos do imóvel, a partir do imóvel 

situado na porção inferior da encosta, mostrando 

a parte superior da contenção pública, incidência 

das partes construtivas do imóvel sobre o topo da 

contenção pública e balanço que se projeta sobre 

o imóvel situado na porção inferior da encosta.  

8. Vista dos fundos do imóvel, a partir do imóvel 

situado na porção inferior da encosta, mostrando 

a parte superior da contenção pública, incidência 

das partes construtivas do imóvel sobre o topo da 

contenção pública e balanço que se projeta sobre 

o imóvel situado na porção inferior da encosta.  

  
9. Vista dos fundos do imóvel, a partir do imóvel 

situado na porção inferior da encosta, mostrando 

a parte superior da contenção pública que 

apresenta irregularidades construtivas, além de 

aterro recentemente instalado, suportado por nova 

estrutura de contenção locada à aproximadamente 

3,3 m da contenção pública existente. 

10. Vista dos fundos do imóvel, a partir do imóvel 

situado na porção inferior da encosta, mostrando 

a tipologia da parte interior da estrutura de 

contenção pública, formada por cortina de estacas 

escavadas de concreto. 
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11. Vista da estrutura de contenção pública a partir de 

imóvel situado na porção inferior da encosta, 

mostrando a existencia de rachaduras na parte 

superior da contenção e cortina de estacas 

escavadas de concreto descobertas. Estas 

rachaduras ocorrem em vários pontos da 

contenção. 

12. Vista da estrutura de contenção pública a partir de 

imóvel situado na porção inferior da encosta, 

mostrando a existencia de rachaduras na parte 

superior da contenção e cortina de estacas 

escavadas de concreto descobertas. Estas 

rachaduras ocorrem em vários pontos da 

contenção. 

 

 

Ficha C - Imóvel _9_ da Área 2 
Data da Vistoria: 12/02/20 

Endereço: Rua Camaragibe n° 575 na residência e s/ nº no mapa 

Esquemas: 
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Ficha A - Imóvel _10_ da Área 2  
Data da Vistoria: 17/03/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 734 na residência e nº 187 no mapa 

Coordenada do ponto médio da fachada: S 5° 47’ 30.776”, W 35° 11’ 18.494” 

Nome do Responsável: Lucia Cristina 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino 

Contato telefônico: (84) 987189326 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino   (    ) Vizinho   (    ) Outro _______________ 

Tipologia de uso: Residencial unifamiliar 

Tipologia quanto ao número de pavimentos: Térrea 

OBS: Residência em alvenaria e cobertura em telhas cerâmicas. 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (  X  ) sim      (    ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (    ) acima    (  X  ) abaixo 

OBS: 

Proximidade com a estrutura de contenção: 0,0 m da contenção pública existente e 1,0 do novo muro de 

contenção que sustenta berma em execução. 

OBS: A edícula situada aos fundos do imóvel que se encontrava colocada na estrutura de contenção existente 

(ver figuras 7 a 9 na ficha B) foi demolida para a instalação do novo muro de contenção.  

Dimensões aproximadas da residência e relação dos cômodos: 

5,0 m (frente) 

17,0 (profundidade) 

1 sala, 1 cozinha, 1 corredor, 2 quartos, 1 área de serviço e 1 banheiro 

Presença de avarias ( X ) sim      (    ) não 

Descrição das avarias:  

Com relação à contenção: 

A contenção pública em fase de recuperação é composta por duas tipologias construtivas: porção inferior 

formada por cortina de estacas escavadas de concreto armado expostas, seguida por estrutura de contenção 

provavelmente em concreto armado na parte superior. Verificou-se no momento da vistoria, a execução de uma 

intervenção para a estabilização da encosta. Na parte correspondente às estacas, estava em execução uma berma 

de equilíbrio suportada por muro de contenção em solo grampeado. Na porção superior, a estrutura apresenta 

imperfeições construtivas e rachaduras em vários pontos e suporta cargas decorrentes de edificações que se 

apoiam em seu topo. Até o momento da vistoria, a parte superior da contenção não havia sofrido intervenções 

por parte da obra em execução.  

Com relação à residência: 

Não foram identificadas avarias na edificação. 

Fatores vinculados às avarias: 

Com relação a contenção: 

Estrutura inferior da contenção pública, formada por cortina de estacas escavadas em concreto armado sem 

revestimento apresenta-se inadequada para as condições vigentes, estando expostas, possibilitando 

movimentação da própria contenção e do solo por essa contido. Além desse aspecto, a parte superior da 

contenção pública, construída em concreto armado, apresenta imperfeições construtivas e presença de 

rachaduras em vários pontos. Além disso, a referida estrutura suporta cargas decorrentes de edificações que se 

apoiam em seu topo. 

Com relação à residência: 

Não foram identificadas avarias na edificação. 

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 

Alto risco. 

A Estrutura de contenção pública existente apresenta-se inadequada para as condições vigentes, possibilitando 

movimentação da própria contenção e do solo por essa contido e, além disso, suporta cargas decorrentes de 

edificações que se apoiam em seu topo.  

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Com relação a contenção: 

Média complexidade 

Considerando que a parte inferior da contenção pública está sendo estabilizada com a instalação de berma 

contida por um novo muro de contenção, pontua-se a necessidade de regularização de falhas construtivas e 

reforço em rachaduras incidentes em vários pontos do muro de concreto. Todavia, a recuperação da 



204 

 

 

 

 

estabilização da estrutura de contenção pública depende, também, da remoção das cargas adicionais incidentes 

em seu topo, ou seja, de que se promova o recuo das edificações situada acima, suprimindo as cargas 

provavelmente não previstas, quando do seu dimensionamento.  

Com relação à residência: 

A residência não exige recuperação. 

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

O imóvel apresenta-se sem avarias, tendo como problema a instabilidade da contenção pública existente. 

Todavia, a estabilização da encosta não permitirá condições para a conservação e habitabilidade do imóvel, 

considerando-se a necessidade de correção das condições de instabilidade de construções localizadas na parte 

superior da encosta. 

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação a contenção: 

Médio 

A intervenção na estabilização da encosta, em fase de execução, deve contemplar uma nova estrutura de 

contenção ou a recuperação da contenção pública existente, presumindo-se que não haverá custos futuros. 

Todavia, verificou-se a necessidade de correção das condições de instabilidade de construções localizadas na 

parte superior da encosta. 

Com relação à residência 

A residência não exige recuperação. 

Análise técnica: 

Com relação a contenção: 

A contenção pública existente está exposta a um risco alto tendo em vista a possibilidade de ruptura de suas 

partes constituintes e de construções localizadas na parte superior da encosta. Observa-se que a contenção 

pública passa por processo de recuperação de sua estabilidade, mediante a instalação de berma contida por um 

novo muro de contenção recobrindo a cortina de estacas escavadas. No entanto, no momento da vistoria, 

verificou-se que o muro de concreto situado na porção superior apresenta falhas construtivas e rachaduras que 

necessitam ser corrigidas. Além disso, suporta cargas adicionais decorrentes de construções apoiadas em seu 

topo, as quais se apresentam instáveis.  

Com relação à residência: 

A edificação não apresenta avarias, todavia está exposta a um risco alto tendo em vista a possibilidade de ruptura 

da estrutura de contenção pública e também devido à possibilidade de colapso da estrutura de edificações 

situadas na parte superior da encosta. 

Solução técnica recomendada: 

Com relação a contenção: 

Reforço ou reconstrução da contenção (em processo de execução) e remoção de cargas adicionais incidentes 

em seu topo, ou seja, de que se promova o recuo das edificações situadas acima, suprimindo as cargas 

provavelmente não previstas, quando do seu dimensionamento.  

Com relação à residência: 

A edificação não requer intervenções.  

Ações emergenciais recomendadas: 

• Manter a interdição da edificação; 

• Demolição e recuo das partes das edificações que apresentam estruturas apoiadas no topo da contenção 

pública existente; 

• Promover o reforço ou reconstrução da contenção pública existente (em processo de execução). 

Outras observações: 

• Anteriormente havia uma residência contendo 4 cômodos (edícula) localizada aos fundos do imóvel 

que foi demolida para a obra da nova estrutura de contenção; 

• Na avaliação de risco foi considerada a condição pré-existente da estrutura de contenção pública. 

Estima-se que a contenção em execução, promoverá a estabilização da encosta, caso contemple o 

reforço da porção inferior (estacas escavas em concreto armado) e a recuperação das trincas, 

rachaduras e irregularidades da porção superior (muro em concreto). 
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Ficha B - Imóvel _10_ da Área 2 

  
1. Vista frontal da residência 2. Vista frontal da residência 

  
3. Vista interna da residência sem avarias 4. Vista interna da residência sem avarias 
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5. Vista externa da residência (corredor de acesso 

à antiga residência dos fundos). 

6. Vista externa da residência (porta de acesso à antiga 

residência dos fundos) 

  
7. Vista externa da residência (porta de acesso à 

residência dos fundos em fase de demolição). 

Observar que a cobertura já havia sido removida 

8. Vista externa da residência (porta de acesso à 

residência dos fundos em fase de demolição). 

Observar que a cobertura já havia sido removida 
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9. Vista lateral da residência a partir da berma em 

execução. Observar edícula existente antes da 

demolição. 

10. Vista da estrutura de contenção pública situada por 

trás do imóvel em análise. Observar a existencia de 

rachaduras na parte superior da contenção em 

cortina de estacas escavadas de concreto 

descobertas. Estas rachaduras ocorrem em vários 

pontos da contenção. 
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Ficha C - Imóvel _10_ da Área 2 
Data da Vistoria: 12/02/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 734 na residência e nº 187 no mapa 

Esquemas: 

 

Os esquemas a seguir retratam a situação anterior à demolição da edícula situada aos fundos da residência e 

após a demolição e construção da nova estrutura de contenção com berma de equilíbrio. 

 

 
 

 

 

 

 

Ficha A - Imóvel _11_ da Área 2  
Data da Vistoria: 17/03/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 744 na residência e nº 744 no mapa 

Coordenada do ponto médio da fachada: S 5° 47’ 31.305”, W 35° 11’ 18.369” 

Nome do Responsável: Edinalva Gomes da Silva 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino 

Contato telefônico: (84) 988149339 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino   (    ) Vizinho   (    ) Outro _______________ 

Tipologia de uso: Residencial unifamiliar 

Tipologia quanto ao número de pavimentos: Térrea 

OBS: Residência em alvenaria e cobertura em telhas cerâmicas. 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (    ) sim      (  X  ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (    ) acima    (  X  ) abaixo 

OBS: 

Proximidade com a estrutura de contenção: 3,0 m entre a residência e a estrutura de contenção pública existente. 

0,0 entre a residência e o reforço da estrutura de contenção pública em construção para a estabilização da 

encosta. O reforço consiste em berma de equilíbrio suportada por muro de contenção em solo grampeado. 

Dimensões aproximadas da residência e relação dos cômodos: 

6,3 m (frente) 
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16,7 (profundidade) 

1 sala, 1 cozinha, 2 quartos, 2 banheiros, 1 área e 1 garagem 

Presença de avarias (  X  ) sim      (    ) não 

Descrição das avarias:  

Com relação à contenção: 

A contenção pública em fase de recuperação é composta por duas tipologias construtivas: porção inferior 

formada por cortina de estacas escavadas de concreto armado expostas, seguida por estrutura de contenção 

provavelmente em concreto armado na parte superior. Verificou-se no momento da vistoria, a execução de uma 

intervenção para a estabilização da encosta. Na parte correspondente às estacas, estava em execução uma berma 

de equilíbrio suportada por muro de contenção em solo grampeado. Na porção superior, a estrutura apresenta 

imperfeições construtivas e rachaduras em vários pontos e suporta cargas decorrentes de edificações que se 

apoiam em seu topo. Até o momento da vistoria, a parte superior da contenção não havia sofrido intervenções 

por parte da obra em execução.  

Com relação à residência: 

Não foram identificadas avarias na edificação.  

Fatores vinculados às avarias: 

Com relação a contenção: 

Estrutura inferior da contenção pública, formada por cortina de estacas escavadas em concreto armado sem 

revestimento apresenta-se inadequada para as condições vigentes, estando expostas, possibilitando 

movimentação da própria contenção e do solo por essa contido. Além desse aspecto, a parte superior da 

contenção pública, construída em concreto armado, apresenta imperfeições construtivas e presença de 

rachaduras em vários pontos. Além disso, a referida estrutura suporta cargas decorrentes de edificações que se 

apoiam em seu topo. 

Com relação à residência: 

Não foram identificadas avarias na edificação. 

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 

Alto risco. 

A Estrutura de contenção pública apresenta-se inadequada para as condições vigentes, possibilitando 

movimentação da própria contenção e do solo por essa contido e, além disso, suporta cargas decorrentes de 

edificações que se apoiam em seu topo. A residência não apresenta avarias, todavia, a edificação está sujeita a 

riscos derivados das condições de instabilidades da estrutura de contenção pública existente e das condições de 

instabilidade de construções localizadas na parte superior da encosta, em especial da residência situada na rua 

Camaragibe nº 575, localizada aos fundos do imóvel em análise (Ver figuras 10, 11 e 12 na ficha B). 

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Com relação a contenção: 

Média complexidade 

Considerando que a parte inferior da contenção pública está sendo estabilizada com a instalação de berma 

contida por um novo muro de contenção, pontua-se a necessidade de regularização de falhas construtivas e 

reforço em rachaduras incidentes em vários pontos do muro de concreto. Todavia, a recuperação da 

estabilização da estrutura de contenção pública depende, também, da remoção das cargas adicionais incidentes 

em seu topo, ou seja, de que se promova o recuo das edificações situada acima, suprimindo as cargas 

provavelmente não previstas, quando do seu dimensionamento.  

Com relação à residência: 

A residência não exige recuperação. 

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

O imóvel apresenta-se sem avarias, tendo como problema a instabilidade da contenção pública existente. 

Todavia, a estabilização da encosta não permitirá condições para a conservação e habitabilidade do imóvel, 

considerando-se a necessidade de correção das condições de instabilidade de construções localizadas na parte 

superior da encosta, em especial da residência situada na rua Camaragibe nº 575, localizada aos fundos do 

imóvel em análise. 

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação a contenção: 

Médio 

A intervenção na estabilização da encosta, em fase de execução, deve contemplar uma nova estrutura de 

contenção ou a recuperação da contenção pública existente, presumindo-se que não haverá custos futuros. 

Todavia, verificou-se a necessidade de correção das condições de instabilidade de construções localizadas na 

parte superior da encosta, em especial da residência situada na rua Camaragibe nº 575, localizada aos fundos 

do imóvel em análise. 
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Com relação à residência 

A residência não exige recuperação. 

Análise técnica: 

Com relação a contenção: 

A contenção pública existente está exposta a um risco alto tendo em vista a possibilidade de ruptura de suas 

partes constituintes e de construções localizadas na parte superior da encosta, em especial da residência situada 

à rua Camaragibe nº 575, localizada aos fundos do imóvel em análise. Observa-se que a contenção pública passa 

por processo de recuperação de sua estabilidade, mediante a instalação de berma contida por um novo muro de 

contenção recobrindo a cortina de estacas escavadas. No entanto, no momento da vistoria, verificou-se que o 

muro de concreto situado na porção superior apresenta falhas construtivas e rachaduras que necessitam ser 

corrigidas. Além disso, suporta cargas adicionais decorrentes de construções apoiadas em seu topo, as quais se 

apresentam instáveis.  

Com relação à residência: 

A edificação não apresenta avarias, todavia está exposta a um risco alto tendo em vista a possibilidade de ruptura 

da estrutura de contenção pública e também devido à possibilidade de colapso da estrutura de edificações 

situadas na parte superior da encosta, em especial da residência do lote aos fundos (rua Camaragibe nº 575). 

Solução técnica recomendada: 

Com relação a contenção: 

Reforço ou reconstrução da contenção (em processo de execução) e remoção de cargas adicionais incidentes 

em seu topo, ou seja, de que se promova o recuo das edificações situadas acima, suprimindo as cargas 

provavelmente não previstas, quando do seu dimensionamento.  

Com relação à residência: 

A edificação não requer intervenções.  

Ações emergenciais recomendadas: 

• Manter a interdição da edificação; 

• Demolição e recuo das partes das edificações que apresentam estruturas apoiadas no topo da contenção 

pública existente; 

• Promover o reforço ou reconstrução da contenção pública existente (em processo de execução). 

Outras observações: 

 

 

 

Ficha B - Imóvel _11_ da Área 2 

 

 
1. Vista frontal da residência 2. Vista interna da residência sem avarias 
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3. Vista interna da residência sem avarias 4. Vista interna da residência sem avarias 

  
5. Vista interna da residência sem avarias 6. Vista interna da residência sem avarias 
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7. Vista interna da residência sem avarias 

8. Vista da cobertura da residência em análise a 

partir da contenção em execução (berma). 

Observar face do muro de contenção em solo 

grampeado em execução.  

  

9. Vista da caixa d’água da residência.  Observar 

face do muro de contenção em solo grampeado, 

em execução, colado aos fundos da residência.   

10. Vista do imóvel situado aos fundos (Rua 

Camaragibe nº 575) da residência em análise. 

Observar desplacamento de blocos cerâmicos em 

laje em balanço e oxidação de armaduras. 

Caixa 

d’água 
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11. Vista da estrutura de contenção pública situada 

por trás do imóvel em análise, mostrando a 

existencia de rachaduras na parte superior da 

contenção e cortina de estacas escavadas de 

concreto descobertas. Estas rachaduras ocorrem 

em vários pontos da contenção. 

12. Vista da estrutura de contenção pública situada 

por trás do imóvel em análise, mostrando a 

existencia de rachaduras na parte superior da 

contenção e cortina de estacas escavadas de 

concreto descobertas. Estas rachaduras ocorrem 

em vários pontos da contenção. 

 

 

Ficha C - Imóvel _11_ da Área 2 
Data da Vistoria: 18/02/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 744 na residência e nº 744 no mapa 

Esquemas: 
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Ficha A - Imóvel _12_ da Área 2  
Data da Vistoria: 18/02/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 750 na residência e nº 188 no mapa 

Coordenada do ponto médio da fachada: S 5° 47’ 31.236”, W 35° 11’ 18.170” 

Nome do Responsável: Ana Catarina Damião 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino 

Contato telefônico: 988190033 

( X  ) Proprietário   (    ) Inquilino   (    ) Vizinho   (    ) Outro _______________ 

Tipologia de uso: Residencial unifamiliar 

Tipologia quanto ao número de pavimentos: Térrea 

OBS: Residência em alvenaria e cobertura em telhas cerâmicas. 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (    ) sim      (  X  ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (    ) acima    (  X  ) abaixo 

OBS: 

Proximidade com a estrutura de contenção: 8,1 m da contenção pública existente e aproximadamente 4,0 m 

entre a residência e o reforço da estrutura de contenção pública em construção para a estabilização da encosta. 

O reforço consiste em berma de equilíbrio suportada por muro de contenção em solo grampeado. 

OBS: 

Dimensões aproximadas da residência e relação dos cômodos: 

6,5 m (frente) 

10,0 m (profundidade) 

1 sala, 1 cozinha, 1 varanda, 2 quartos e 1 banheiro 

Presença de avarias (  X  ) sim      (    ) não 

Descrição das avarias:  

Com relação à contenção: 

A contenção pública em fase de recuperação é composta por duas tipologias construtivas: porção inferior 

formada por cortina de estacas escavadas de concreto armado expostas, seguida por estrutura de contenção 

provavelmente em concreto armado na parte superior. Verificou-se no momento da vistoria, a execução de uma 

intervenção para a estabilização da encosta. Na parte correspondente às estacas, estava em execução uma berma 

de equilíbrio suportada por muro de contenção em solo grampeado. Na porção superior, a estrutura apresenta 

imperfeições construtivas e rachaduras em vários pontos e suporta cargas decorrentes de edificações que se 

apoiam em seu topo. Até o momento da vistoria, a parte superior da contenção não havia sofrido intervenções 

por parte da obra em execução.  

Com relação à residência: 

Não foram identificadas avarias na edificação.  

Fatores vinculados às avarias: 

Com relação a contenção: 

Estrutura inferior da contenção pública, formada por cortina de estacas escavadas em concreto armado sem 

revestimento apresenta-se inadequada para as condições vigentes, estando expostas, possibilitando 

movimentação da própria contenção e do solo por essa contido. Além desse aspecto, a parte superior da 

contenção pública, construída em concreto armado, apresenta imperfeições construtivas e presença de 

rachaduras em vários pontos. Além disso, a referida estrutura suporta cargas decorrentes de edificações que se 

apoiam em seu topo. 

Com relação à residência: 

Não foram identificadas avarias na edificação. 

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 

Risco médio. 

A Estrutura de contenção pública apresenta-se inadequada para as condições vigentes, possibilitando 

movimentação da própria contenção e do solo por essa contido e, além disso, suporta cargas decorrentes de 

edificações que se apoiam em seu topo. No entanto, a distância existente entre a contenção e a edificação 

atenuou a gradação de risco para esta situação. 

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Com relação a contenção: 

Média complexidade 

Considerando que a parte inferior da contenção pública está sendo estabilizada com a instalação de berma 

contida por um novo muro de contenção, pontua-se a necessidade de regularização de falhas construtivas e 

reforço em rachaduras incidentes em vários pontos do muro de concreto. Todavia, a recuperação da 

estabilização da estrutura de contenção pública depende, também, da remoção das cargas adicionais incidentes 
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em seu topo, ou seja, de que se promova o recuo das edificações situada acima, suprimindo as cargas 

provavelmente não previstas, quando do seu dimensionamento.  

Com relação à residência: 

A residência não exige recuperação. 

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

O imóvel apresenta-se sem avarias, tendo como problema a instabilidade da contenção pública existente. 

Todavia, a estabilização da encosta não permitirá condições para a conservação e habitabilidade do imóvel, 

considerando-se a necessidade de correção das condições de instabilidade de construções localizadas na parte 

superior da encosta, em especial da residência situada na rua Camaragibe nº 575, localizada aos fundos do 

imóvel em análise. 

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação a contenção: 

Médio 

A intervenção na estabilização da encosta, em fase de execução, deve contemplar uma nova estrutura de 

contenção ou a recuperação da contenção pública existente, presumindo-se que não haverá custos futuros. 

Todavia, verificou-se a necessidade de correção das condições de instabilidade de construções localizadas na 

parte superior da encosta, em especial da residência situada na rua Camaragibe nº 575, localizada aos fundos 

do imóvel em análise. 

Com relação à residência 

A residência não exige recuperação. 

Análise técnica: 

Com relação a contenção: 

A contenção pública existente está exposta a um risco alto tendo em vista a possibilidade de ruptura de suas 

partes constituintes e de construções localizadas na parte superior da encosta, em especial da residência situada 

à rua Camaragibe nº 575, localizada aos fundos do imóvel em análise. Observa-se que a contenção pública passa 

por processo de recuperação de sua estabilidade, mediante a instalação de berma contida por um novo muro de 

contenção recobrindo a cortina de estacas escavadas. No entanto, no momento da vistoria, verificou-se que o 

muro de concreto situado na porção superior apresenta falhas construtivas e rachaduras que necessitam ser 

corrigidas. Além disso, suporta cargas adicionais decorrentes de construções apoiadas em seu topo, as quais se 

apresentam instáveis.  

Com relação à residência: 

A edificação não apresenta avarias, todavia está exposta a um risco médio tendo em vista a possibilidade de 

ruptura da estrutura de contenção pública e a distância existente entre ambas.. 

Solução técnica recomendada: 

Com relação a contenção: 

Reforço ou reconstrução da contenção (em processo de execução) e remoção de cargas adicionais incidentes 

em seu topo, ou seja, de que se promova o recuo das edificações situadas acima, suprimindo as cargas 

provavelmente não previstas, quando do seu dimensionamento.  

Com relação à residência: 

A edificação não requer intervenções.  

Ações emergenciais recomendadas: 

• Manter a interdição da edificação; 

• Demolição e recuo das partes das edificações que apresentam estruturas apoiadas no topo da contenção 

pública existente; 

• Promover o reforço ou reconstrução da contenção pública existente (em processo de execução). 

Outras observações: 

• Os fundos da residência em análise fazem divisa com os imóveis de número 777 e 575 situados na rua 

Camaragibe.  
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Ficha B - Imóvel _12_ da Área 2 

 

 
1. Vista frontal da residência 2. Vista frontal da residência 

  
3. Vista interna da residência sem avarias 4. Vista interna da residência sem avarias 
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5. Vista interna da residência sem avarias 6. Vista interna da residência sem avarias 

  
7. Vista interna da residência sem avarias 8. Vista interna da residência sem avarias 
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9. Vista interna da residência sem avarias 10. Vista interna da residência sem avarias 

  
11. Vista dos fundos da residência a partir da 

estrutura de contenção em execução (berma). 

12. Vista dos fundos da residência a partir da estrutura 

de contenção em execução (berma). 
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13. Vista da nova contenção em contrução aos fundos 

da residência. 

14. Vista do quintal da residência. Observar 

contenção em contrução aos fundos da residência 

e divisa lateral. 

  
15. Vista do quintal da residência. Observar 

contenção em contrução situada aos fundos e 

divisa lateral. Observar ainda edificação 

localizada na porção superior da encosta aos 

fundos da residência (nº 575 na rua Camaragibe) 

com indícios de instabilidade de seus elementos 

estruturais. 

16. Vista do quintal da residência. Observar 

contenção em contrução situada aos fundos. 
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Ficha C - Imóvel _12_ da Área 2 
Data da Vistoria: 18/02/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 750 na residência e nº 188 no mapa 

Esquemas: 

 

OBS.: A residência em análise faz divisa aos fundos com as residências de número 777 e 575 como ilustrado 

abaixo. 

 

 
 

 

 

 

 

Ficha A - Imóvel _13_ da Área 2  
Data da Vistoria: 18/02/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 758 na residência e nº 191 no mapa 

Coordenada do ponto médio da fachada: S 5° 47’ 31.236”, W 35° 11’ 18.170” 

Nome do Responsável: Albanês Gomes Inácio 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino 

Contato telefônico: (84) 987493434 

(    ) Proprietário   (    ) Inquilino   (    ) Vizinho   (  X  ) Outro: Fábio, Filho do proprietário 

Tipologia de uso: Residencial unifamiliar 

Tipologia quanto ao número de pavimentos: Térrea 

OBS: Residência em alvenaria e cobertura em telhas cerâmicas. 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (    ) sim      (  X  ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (    ) acima    (  X  ) abaixo 

OBS: 

Proximidade com a estrutura de contenção: 0,0 da estrutura de contenção em fase de execução e 3,0 m da 

estrutura de contenção pública existente. 
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OBS:  

Dimensões aproximadas do imóvel e relação dos cômodos: 

6,3 m (frente) 

14,8 (profundidade) 

1 sala, 1 cozinha, 2 quartos, 1 banheiro, 1 área. 

Presença de avarias (  X  ) sim      (   ) não 

Descrição das avarias: 

Com relação à contenção: 

A contenção pública em fase de recuperação é composta por duas tipologias construtivas: porção inferior 

formada por cortina de estacas escavadas de concreto armado expostas, seguida por estrutura de contenção 

provavelmente em concreto armado na parte superior. Verificou-se no momento da vistoria, a execução de uma 

intervenção para a estabilização da encosta. Na parte correspondente às estacas, estava em execução uma berma 

de equilíbrio suportada por muro de contenção em solo grampeado. Na porção superior, a estrutura apresenta 

imperfeições construtivas e rachaduras em vários pontos e suporta cargas decorrentes de edificações que se 

apoiam em seu topo. Até o momento da vistoria, a parte superior da contenção não havia sofrido intervenções 

por parte da obra em execução.  

Com relação à residência: 

Verificou-se que o imóvel estava passando por uma reforma efetuada proprietário. De acordo com o mesmo, a 

edificação não apresentava avarias anteriores à reforma e à construção da nova contenção. Todavia, verificou-

se a presença de rachaduras ocasionadas pelas intervenções relacionadas à reforma (Ver figura 6 na ficha B). 

Fatores vinculados às avarias: 

Com relação a contenção: 

Estrutura inferior da contenção pública, formada por cortina de estacas escavadas em concreto armado sem 

revestimento apresenta-se inadequada para as condições vigentes, estando expostas, possibilitando 

movimentação da própria contenção e do solo por essa contido. Além desse aspecto, a parte superior da 

contenção pública, construída em concreto armado, apresenta imperfeições construtivas e presença de 

rachaduras em vários pontos. Além disso, a referida estrutura suporta cargas decorrentes de edificações que se 

apoiam em seu topo. 

Com relação à residência: 

Algumas rachaduras identificadas no interior da edificação derivam de vícios construtivos em intervenções 

relacionadas a reforma que está sendo promovida pelo proprietário. 

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 

Alto risco. 

A Estrutura de contenção pública apresenta-se inadequada para as condições vigentes, possibilitando 

movimentação da própria contenção e do solo por essa contido e, além disso, suporta cargas decorrentes de 

edificações que se apoiam em seu topo.  

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Com relação a contenção: 

Média complexidade 

Considerando que a parte inferior da contenção pública está sendo estabilizada com a instalação de berma 

contida por um novo muro de contenção, pontua-se a necessidade de regularização de falhas construtivas e 

reforço em rachaduras incidentes em vários pontos do muro de concreto. Todavia, a recuperação da 

estabilização da estrutura de contenção pública depende, também, da remoção das cargas adicionais incidentes 

em seu topo, ou seja, de que se promova o recuo das edificações situada acima, suprimindo as cargas 

provavelmente não previstas, quando do seu dimensionamento.  

Com relação à residência: 

A residência não exige recuperação. Todavia, cabe destacar a existência de negociação sobre a doação de 

material para construção de um cômodo em pavimento superior, como foi informado pelo proprietário do 

imóvel. 

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

 O imóvel apresenta-se sem avarias, tendo como problema a instabilidade da contenção pública existente, 

todavia, a estabilização da encosta não permitirá condições para a conservação e habitabilidade do imóvel, 

considerando-se a necessidade de correção das condições de instabilidade de construções localizadas na parte 

superior da encosta, em especial da residência situadas à rua Camaragibe nº 583, localizada aos fundos do 

imóvel em análise. 

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação a contenção: 

Médio 
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A intervenção na estabilização da encosta, em fase de execução, deve contemplar uma nova estrutura de 

contenção ou a recuperação da contenção pública existente, presumindo-se que não haverá custos futuros. 

Todavia, verificou-se a necessidade de correção das condições de instabilidade de construções localizadas na 

parte superior da encosta, em especial da residência situada na rua Camaragibe nº 583, localizada aos fundos 

do imóvel em análise. 

Com relação à residência 

Baixo 

A residência não exigiria recuperação por não apresentar danos relacionados à instabilidade da encosta. 

Todavia, cabe verificar como se dará o custeio do que foi acordado com o proprietário, a respeito doação de 

material para construção de um cômodo em pavimento superior. 

Análise técnica: 

Com relação a contenção: 

A contenção pública existente está exposta a um risco alto tendo em vista a possibilidade de ruptura de suas 

partes constituintes e de construções localizadas na parte superior da encosta, em especial da residência situada 

à rua Camaragibe nº 583, localizada aos fundos do imóvel em análise. Observa-se que a contenção pública passa 

por processo de recuperação de sua estabilidade, mediante a instalação de berma contida por um novo muro de 

contenção recobrindo a cortina de estacas escavadas. No entanto, no momento da vistoria, verificou-se que o 

muro de concreto situado na porção superior apresenta falhas construtivas e rachaduras que necessitam ser 

corrigidas. Além disso, suporta cargas adicionais decorrentes de construções apoiadas em seu topo, as quais se 

apresentam instáveis.  

Com relação à residência: 

A edificação não apresenta avarias, todavia está exposta a um risco alto tendo em vista a possibilidade de ruptura 

da estrutura de contenção pública e também devido à possibilidade de colapso da estrutura de edificações situada 

na parte superior da encosta, em especial da residência do lote aos fundos (rua Camaragibe nº 583). 

Solução técnica recomendada: 

Com relação a contenção: 

Reforço ou reconstrução da contenção (em processo de execução) e remoção de cargas adicionais incidentes 

em seu topo, ou seja, de que se promova o recuo das edificações situadas acima, suprimindo as cargas 

provavelmente não previstas, quando do seu dimensionamento.  

Com relação à residência: 

A residência não exige intervenções. Todavia, cabe destacar a existência de negociação sobre a doação de 

material para construção de um cômodo em pavimento superior, como foi informado pelo proprietário do 

imóvel. 

Ações emergenciais recomendadas: 

• Manter a interdição da edificação; 

• Demolição e recuo das partes das edificações que apresentam estruturas apoiadas no topo da contenção 

pública existente; 

• Promover o reforço ou reconstrução da contenção pública existente (em processo de execução). 

Vinculado a outros laudos (    ) sim   (    )não   Quais: 

Outras observações: 

• Foi informado pelo proprietário que o quintal da residência, no qual, existia uma área de serviço, foi 

suprimido para a instalação de novo muro de contenção, havendo sido negociado com os responsáveis 

pela obra em execução, que seriam doados os materiais para a construção, pelo proprietário do imóvel, 

de um cômodo acima da cozinha, para compensar a perda da referida área. 

• A residência está sendo reformada pelo proprietário; 

• O proprietário informou não haver avarias na residência anteriormente à reforma. 
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Ficha B - Imóvel _13_ da Área 2 

  
1. Vista frontal da residência 2. Vista interna da residência sem avarias 

  
3. Vista interna da residência sem avarias 4. Vista interna da residência sem avarias 

  

5. Vista interna da residência sem avarias 
6. Vista interna da residência em reforma. Observar 

rachaduras provenientes da execução da reforma.  
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7. Vista interna da residência em reforma. Observar 

avaria já reparada. 
8. Vista interna da residência em reforma 

  
9. Vista interna da residência em reforma 10. Vista interna da residência em reforma 
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11. Vista interna da residência 12. Vista interna da residência em reforma 

  

13. Vista interna da residência em reforma 
14. Vista a partir do interior da residência do novo 

muro de contenção.  
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15. Vista da berma e do novo muro de contenção 

colado aos fundos da residência 

16. Vista da estrutura de contenção pública existente 

e de imóveis situados aos fundos da residência em 

análise. Destaque do imóvel nº 583 na rua 

Camaragibe. 

 

 

Ficha C - Imóvel _13__ da Área 2 
Data da Vistoria: 18/02/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 758 na residência e nº 191 no mapa 

Esquemas: 
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Ficha A - Imóvel _14_ da Área 2  
Data da Vistoria: 18/02/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 768 na residência e nº 744 no mapa 

Coordenada do ponto médio da fachada: S 5° 47’ 31.633”, W 35° 11’ 16.970” 

Nome do Responsável:  

(    ) Proprietário   (    ) Inquilino 

Contato telefônico:  

(   ) Proprietário   (    ) Inquilino   (    ) Vizinho   (    ) Outro _______________ 

Tipologia de uso: Residencial unifamiliar 

Tipologia quanto ao número de pavimentos: Térrea 

OBS: Residência em alvenaria e cobertura em telhas cerâmicas. 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (    ) sim      (  X  ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (    ) acima    (  X  ) abaixo 

OBS: 

Proximidade com a estrutura de contenção: 0,0 da estrutura de contenção em fase de execução e 3,5 m da 

estrutura de contenção pública existente. 

OBS: 

Dimensões aproximadas da residência e relação dos cômodos: 

7,5 m (frente) 

12,5 (profundidade) 

1 sala, 1 cozinha, 2 quartos, 1 banheiro, 1 área frontal.  

Obs.: Devido a obra da estrutura de contenção, uma cozinha e uma área de serviço foram demolidas. 

Presença de avarias (  X  ) sim      (    ) não 

Descrição das avarias: 

Com relação à contenção: 

A contenção pública em fase de recuperação é composta por duas tipologias construtivas: porção inferior 

formada por cortina de estacas escavadas de concreto armado expostas, seguida por estrutura de contenção 

provavelmente em concreto armado na parte superior. Verificou-se no momento da vistoria, a execução de uma 

intervenção para a estabilização da encosta. Na parte correspondente às estacas, estava em execução uma berma 

de equilíbrio suportada por muro de contenção em solo grampeado. Na porção superior, a estrutura apresenta 

imperfeições construtivas e rachaduras em vários pontos e suporta cargas decorrentes de edificações que se 

apoiam em seu topo. Até o momento da vistoria, a parte superior da contenção não havia sofrido intervenções 

por parte da obra em execução.  

Com relação à residência: 

Não se verificaram avarias decorrentes da movimentação da estrutura de contenção. No entanto, observou-se 

que parte dos fundos da residência sofreu demolição para construção da face do muro de solo grampeado que 

sustenta a berma.  

Fatores vinculados às avarias: 

Com relação a contenção: 

Estrutura inferior da contenção pública, formada por cortina de estacas escavadas em concreto armado sem 

revestimento apresenta-se inadequada para as condições vigentes, estando expostas, possibilitando 

movimentação da própria contenção e do solo por essa contido. Além desse aspecto, a parte superior da 

contenção pública, construída em concreto armado, apresenta imperfeições construtivas e presença de 

rachaduras em vários pontos. Além disso, a referida estrutura suporta cargas decorrentes de edificações que se 

apoiam em seu topo. 

Com relação à residência: 

Não se verificaram avarias decorrentes da movimentação da estrutura de contenção. No entanto, observou-se 

que parte dos fundos da residência sofreu demolição para construção da face do muro de solo grampeado que 

sustenta a berma, estando previstas obras para reconstrução dos cômodos atingidos pela demolição. 

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 

Alto risco. 

A Estrutura de contenção pública apresenta-se inadequada para as condições vigentes, possibilitando 

movimentação da própria contenção e do solo por essa contido e, além disso, suporta cargas decorrentes de 

edificações que se apoiam em seu topo.  

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Com relação a contenção: 

Média complexidade 
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Considerando que a parte inferior da contenção pública está sendo estabilizada com a instalação de berma 

contida por um novo muro de contenção, pontua-se a necessidade de regularização de falhas construtivas e 

reforço em rachaduras incidentes em vários pontos do muro de concreto. Todavia, a recuperação da 

estabilização da estrutura de contenção pública depende, também, da remoção das cargas adicionais incidentes 

em seu topo, ou seja, de que se promova o recuo das edificações situada acima, suprimindo as cargas 

provavelmente não previstas, quando do seu dimensionamento.  

Com relação à residência: 

A residência não exige recuperação. Todavia, cabe destacar a existência de negociação para reconstrução dos 

cômodos atingidos pela demolição devido à execução da estrutura de contenção. 

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

O imóvel apresenta-se sem avarias, tendo como problema a instabilidade da contenção pública existente. 

Todavia, a estabilização da encosta não permitirá condições para a conservação e habitabilidade do imóvel, 

considerando-se a necessidade de correção das condições de instabilidade de construções localizadas na parte 

superior da encosta, em especial das residências situadas à rua Camaragibe nº 583 e 593, localizadas aos fundos 

do imóvel em análise. 

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação a contenção: 

Médio 

A intervenção na estabilização da encosta, em fase de execução, deve contemplar uma nova estrutura de 

contenção ou a recuperação da contenção pública existente, presumindo-se que não haverá custos futuros. 

Todavia, verificou-se a necessidade de correção das condições de instabilidade de construções localizadas na 

parte superior da encosta, em especial das residências situadas à rua Camaragibe nº 583 e 593, localizadas aos 

fundos do imóvel em análise. 

Com relação à residência 

Baixo 

A residência não exigiria recuperação por não apresentar danos relacionados à instabilidade da encosta. 

Todavia, foi informado durante a vistoria técnica que foi acordado com o proprietário a reconstrução dos 

cômodos atingidos pela demolição devido à execução da estrutura de contenção. 

Análise técnica: 

Com relação a contenção: 

A contenção pública existente está exposta a um risco alto tendo em vista a possibilidade de ruptura de suas 

partes constituintes e de construções localizadas na parte superior da encosta, em especial das residências 

situadas à rua Camaragibe nº 583 e 593, localizadas aos fundos do imóvel em análise. Observa-se que a 

contenção pública passa por processo de recuperação de sua estabilidade, mediante a instalação de berma 

contida por um novo muro de contenção recobrindo a cortina de estacas escavadas. No entanto, no momento da 

vistoria, verificou-se que o muro de concreto situado na porção superior apresenta falhas construtivas e 

rachaduras que necessitam ser corrigidas. Além disso, suporta cargas adicionais decorrentes de construções 

apoiadas em seu topo, as quais se apresentam instáveis.  

Com relação à residência: 

A edificação não apresenta avarias, todavia está exposta a um risco alto tendo em vista a possibilidade de ruptura 

da estrutura de contenção pública e também devido à possibilidade de colapso das estruturas de edificações 

situadas na parte superior da encosta, em especial das residências dos lotes aos fundos (rua Camaragibe nº 583 

e 593). 

Solução técnica recomendada: 

Com relação a contenção: 

Reforço ou reconstrução da contenção (em processo de execução) e remoção de cargas adicionais incidentes 

em seu topo, ou seja, de que se promova o recuo das edificações situadas acima, suprimindo as cargas 

provavelmente não previstas, quando do seu dimensionamento.  

Com relação à residência: 

A residência não exige intervenções. Todavia, foi informado durante a vistoria técnica que foi acordado com o 

proprietário a reconstrução dos cômodos atingidos pela demolição devido à execução da estrutura de contenção. 

Ações emergenciais recomendadas: 

• Manter a interdição da edificação; 

• Demolição e recuo das partes das edificações que apresentam estruturas apoiadas no topo da contenção 

pública existente; 

• Promover o reforço ou reconstrução da contenção pública existente (em processo de execução). 

Vinculado a outros laudos (    ) sim   (    )não   Quais: 

Outras observações: 
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• A residência em análise está servindo como canteiro de obra para a execução do reforço da estrutura 

de contenção pública existente; 

 

 

Ficha B - Imóvel _14_ da Área 2 

  

1. Vista frontal da residência com a identificação da 

placa da obra 

2. Vista frontal da residência. Observar a pequena 

edificação situada na parte frontal do imóvel e a 

colocação de material da obra defronte ao imóvel. 

 

 
3. Vista interna da residência (varanda frontal) sem 

avarias. Observar depósito de materiais da obra. 

4. Vista interna da residência sem avarias. Observar 

depósito de ferramentas da obra. 
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5. Vista interna da residência sem avarias. Observar 

depósito de ferramentas da obra. 
6. Vista interna da residência sem avarias. 

  
7. Vista interna da residência sem avarias. 8. Vista interna da residência sem avarias. 
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9. Vista interna da residência sem avarias. 10. Vista interna da residência sem avarias. 

 

 
11. Vista interna da residência. Observar parte da 

residência demolida e face da estrutura de 

contenção em solo grampeado em fase de 

execução. 

12. Vista interna da residência. Observar parte da 

residência demolida. 
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13. Vista da contenção em fase de execução a partir  

da parte interna da residência. 

14. Vista dos fundos do imóvel. Observar parte da 

residência demolida e a nova estrutura de 

contenção com berma em execução. 

 

 

15. Vista da estrutura de contenção existente aos 

fundos da residência e execução da berma. 

Obsevar fenda na parte superior da contenção 

pública e estacas expostas na parte inferior. 

Observar ainda a residência nº 593 na rua 

Camaragibe sobre a estrutura de contenção 

existente.  

16. Vista da estrutura de contenção pública existente 

e de imóveis situados aos fundos da residência em 

análise. Destaque do imóvel nº 583 na rua 

Camaragibe. 
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Ficha C - Imóvel _14_ da Área 1  
Data da Vistoria: 18/02/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 768 na residência e nº 744 no mapa 

Esquemas: 

 

 
 

 

 

 

Ficha A - Imóvel _15_ da Área 2  
Data da Vistoria: 18/02/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 778 na residência e nº 195 no mapa 

Coordenada do ponto médio da fachada: S 5° 47’ 32.480”, W 35° 11’ 18.168” 

Nome do Responsável: Rosimeire Vieira da Costa 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino 

Contato telefônico: (84)988156057 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino   (    ) Vizinho   (    ) Outro _______________ 

Tipologia de uso: Residencial unifamiliar 

Tipologia quanto ao número de pavimentos: Térrea 

OBS: Residência em alvenaria e cobertura em telhas cerâmicas. 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (    ) sim      (  X  ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (    ) acima    (  X  ) abaixo 

OBS: 

Proximidade com a estrutura de contenção: 4,2 m com a estrutura de contenção escalonada existente  

OBS: 

Dimensões aproximadas do imóvel e relação dos cômodos: 

7,5 m (frente) 

14,5 (profundidade) 

1 sala, 1 cozinha, 1 quarto, 1 banheiro. 

Presença de avarias (  X  ) sim      (   ) não 

Descrição das avarias: 

Com relação à contenção: 

A contenção pública em fase de recuperação é composta por duas estruturas escalonadas. A primeira, localizada 

em porção mais elevada é composta por duas tipologias construtivas: porção inferior formada por cortina de 

estacas escavadas de concreto armado expostas, seguida por estrutura de contenção provavelmente em concreto 

armado na parte superior. A segunda, localizada em nível inferior, é igualmente composta pelas mesmas 

tipologias construtivas.  As duas contenções escalonadas apresentam avarias. As porções formadas por cortina 

de estacas escavadas de concreto armado apresentam, nas áreas não revestidas, exposição do aterro contido, 

possibilitando fuga de solo entre as estacas. As estruturas de contenção em concreto armado apresentam 

imperfeições construtivas e rachaduras em vários pontos, sendo que a porção localizada na parte mais elevada 

suporta cargas decorrentes de edificações que se apoiam em seu topo.  



234 

 

 

 

 

Verificou-se, no momento da vistoria, a execução de uma intervenção para a estabilização da encosta, em trecho 

contíguo à contenção escalonada. Até o momento da vistoria, nenhuma parte da estrutura escalonada da 

contenção pública havia sofrido qualquer intervenção.  

Observou-se que o projeto de recuperação da contenção pública que a equipe de peritos teve acesso, não 

contempla a recuperação da estabilidade do trecho correspondente às estruturas de contenção escalonadas, 

situadas nos fundos do imóvel em foco.  

Com relação à residência: 

A residência não foi vistoriada internamente, pois a mesma se encontrava fechada e a chave não estava 

disponível, só sendo possível acesso à parte externa da residência. No entanto, a pessoa que acompanhou a 

equipe de peritos no momento da vistoria informou não haver avarias na residência.  

Fatores vinculados às avarias: 

Com relação a contenção: 

Estrutura inferior da porção mais elevada da contenção pública escalonada, formada por cortina de estacas 

escavadas em concreto armado sem revestimento, apresenta-se inadequada para as condições vigentes, estando 

expostas, possibilitando movimentação da própria contenção e do solo por essa contido. Além desse aspecto, a 

parte superior, construída em concreto armado, apresenta imperfeições construtivas e presença de rachaduras 

em vários pontos e suporta cargas decorrentes de edificações que se apoiam em seu topo.  

Na porção rebaixada da contenção escalonada os problemas incidentes na parte formada por cortina de estacas 

escavadas em concreto armado são idênticos aos supra referidos. A porção construída em concreto armado 

apresenta avarias mais graves, observando-se fendas e desprendimento entre partes de seus componentes, 

sugerindo a ocorrência de movimento da face frontal da estrutura de contenção. 

Com relação à residência: 

A residência não foi vistoriada internamente. 

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 

Risco médio 

Apesar das avarias encontradas na contenção escalonada situada aos fundos do imóvel, esta encontra-se afastada 

da edificação, o que atenuou a gradação de risco. 

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Com relação a contenção: 

Alta complexidade 

Considerando que a contenção pública existente aos fundos da edificação é composta por estruturas escalonadas 

e que, na porção rebaixada da contenção escalonada, a parte construída em concreto armado apresenta avarias 

graves, como fendas e desprendimento entre partes de seus componentes. Além desses aspectos, a recuperação 

da estabilização da estrutura de contenção pública depende da remoção das cargas adicionais incidentes em seu 

topo, ou seja, de que se promova o recuo da edificação situada acima, suprimindo as cargas provavelmente não 

previstas, quando do seu dimensionamento. 

Cabe destacar que a contenção pública incidente no trecho contíguo à contenção escalonada está sendo 

estabilizada, todavia, verificou-se que o projeto correspondente à referida obra não contempla intervenções na 

estrutura escalonada.  

Com relação à residência: 

Embora não tenha sido realizada a vistoria internamente e em virtude de não ter se identificado avarias 

externamente, presumiu-se que a residência não exige recuperação. 

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

O imóvel apresenta-se externamente sem avarias, tendo como problema a instabilidade da contenção pública 

existente. Todavia, a estabilização da encosta não permitirá condições para a conservação e habitabilidade do 

imóvel, considerando-se a necessidade de correção das condições de instabilidade de construções localizadas 

na parte superior da encosta. 

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação a contenção: 

Alto custo.   

Considerando que o projeto de estabilização da contenção pública em execução não contempla o trecho no qual 

se situa a edificação em análise, a intervenção na estabilização da encosta, deve contemplar uma nova estrutura 

de contenção ou a recuperação da contenção pública existente. Além disso, verificou-se a necessidade de 

correção das condições de instabilidade de construções localizadas na parte superior da encosta. 

Com relação à residência 

A residência não exige recuperação. 

Análise técnica: 
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A edificação não apresenta avarias, está afastada da contenção (aproximadamente 4,0 m) e está exposta a um 

risco médio tendo em vista a possibilidade de ruptura da estrutura de contenção pública e também devido à 

possibilidade de colapso da estrutura de edificações situadas na parte superior da encosta. 

Solução técnica recomendada: 

Com relação a contenção: 

Reforço ou reconstrução da contenção e remoção de cargas adicionais incidentes em seu topo, ou seja, de que 

se promova o recuo das edificações situadas acima, suprimindo as cargas provavelmente não previstas, quando 

do seu dimensionamento.  

Com relação à residência: 

A edificação não requer intervenções. 

Ações emergenciais recomendadas: 

• Manter a interdição da edificação; 

• Demolição e recuo das partes das edificações que apresentam estruturas apoiadas no topo da contenção 

pública existente; 

• Promover o reforço ou reconstrução da contenção pública existente. 

Outras observações: 

• A pessoa que acompanhou a equipe de peritos na vistoria, informou que há a entrada de água de 

drenagem na residência durante as chuvas, vinda das estruturas de contenção. 

 

 

Ficha B - Imóvel _15_ da Área 2 

  
1. Vista frontal da residência 2. Vista lateral esquerda da residência 
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3. Vista lateral esquerda da residência 

4. Vista da contenção escalonada situada atrás da 

residância. Observar rachadura na porção 

inferior da estrutura escalonada de contenção 

pública. Observar também vazio provocado pela 

fuga de material entre as estacas escavadas que 

constituem a parte inferior da contenção.  

  
5. Vista da contenção escalonada situada atrás da 

residância. Observar rachadura na porção 

inferior da estrutura escalonada de contenção 

pública. Observar também vazio provocado 

pela fuga de material entre as estacas escavadas 

que constituem a parte inferior da contenção.  

6. Vista da parte inferior da contenção escalonada 

situada atrás da residência. Observar tipologias 

construtivas da contenção, estacas escavadas em 

concreto armado expostas e sem revestimento e 

parte superior com face em concreto. 
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Ficha C - Imóvel _15_ da Área 2 
Data da Vistoria: 18/02/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 778 na residência e nº 81 no mapa 

Esquemas: 

 

 
 

 

 

 

Ficha A - Imóvel _16_ da Área 2  
Data da Vistoria: 17/03/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 784 na residência e nº 768 no mapa 

Coordenada do ponto médio da fachada: S 5° 47’ 32.724”, W 35° 11’ 17.697” 

Nome do Responsável: Valdemar Pereira Goteu 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino 

Contato telefônico: (84)988339686 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino   (    ) Vizinho   (    ) Outro _______________ 

Tipologia de uso: Residencial multifamiliar 

Tipologia quanto ao número de pavimentos: Térrea 

OBS: Residência em alvenaria e cobertura em telhas cerâmicas. 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (  X  ) sim      (    ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (    ) acima    (  X  ) abaixo 

OBS: 

Proximidade com a estrutura de contenção: 0,0 m com a estrutura de contenção escalonada existente  

OBS: 

Dimensões aproximadas da residência e relação dos cômodos: 

13,4 m (frente) 

20,0 (profundidade) 

Residência da frente: 1 sala, 1 cozinha, 2 quartos, 1 banheiro, 1 área de serviço e 1 varanda.  

Residência de trás: 1 sala, 2 quartos, 1 banheiro. 

Presença de avarias (  X  ) sim      (   ) não 

Descrição das avarias: 

Com relação à contenção: 

A contenção pública em fase de recuperação é composta por duas estruturas escalonadas. A primeira, localizada 

em porção mais elevada é composta por duas tipologias construtivas: porção inferior formada por cortina de 

estacas escavadas de concreto armado expostas, seguida por estrutura de contenção provavelmente em concreto 

armado na parte superior. A segunda, localizada em nível inferior, é igualmente composta pelas mesmas 

tipologias construtivas.  As duas contenções escalonadas apresentam avarias. As porções formadas por cortina 

de estacas escavadas de concreto armado apresentam, nas áreas não revestidas, exposição do aterro contido, 

possibilitando fuga de solo entre as estacas. As estruturas de contenção em concreto armado apresentam 

imperfeições construtivas e rachaduras em vários pontos, sendo que a porção localizada na parte mais elevada 

suporta cargas decorrentes de edificações que se apoiam em seu topo.  
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Verificou-se, no momento da vistoria, a execução de uma intervenção para a estabilização da encosta, em trecho 

contíguo à contenção escalonada. Até o momento da vistoria, nenhuma parte da estrutura escalonada da 

contenção pública havia sofrido qualquer intervenção.  

Observou-se que o projeto de recuperação da contenção pública que a equipe de peritos teve acesso, não 

contempla a recuperação da estabilidade do trecho correspondente às estruturas de contenção escalonadas, 

situadas nos fundos do imóvel em foco.  

Com relação à residência: 

A residência situada na porção frontal do imóvel não foi vistoriada internamente, pois a mesma se encontrava 

fechada, só sendo possível acesso à parte externa na qual não se visualizou avarias.  A residência situada na 

porção dos fundos, vistoriada, não apresentava avarias. 

Fatores vinculados às avarias: 

Com relação a contenção: 

Estrutura inferior da porção mais elevada da contenção pública escalonada, formada por cortina de estacas 

escavadas em concreto armado sem revestimento, apresenta-se inadequada para as condições vigentes, estando 

expostas, possibilitando movimentação da própria contenção e do solo por essa contido. Além desse aspecto, a 

parte superior, construída em concreto armado, apresenta imperfeições construtivas e presença de rachaduras 

em vários pontos e suporta cargas decorrentes de edificações que se apoiam em seu topo.  

Na porção rebaixada da contenção escalonada os problemas incidentes na parte formada por cortina de estacas 

escavadas em concreto armado são idênticos aos supra referidos. A porção construída em concreto armado 

apresenta avarias mais graves, observando-se fendas e desprendimento entre partes de seus componentes, 

sugerindo a ocorrência de movimento da face frontal da estrutura de contenção. 

Com relação à residência: 

A residência não apresentava avarias. 

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 

Alto risco 

O imóvel apresenta um alto risco devido às condições de instabilidade da estrutura de contenção existente. Além 

desse aspecto, várias estruturas situadas na porção superior da encosta estão apoiadas diretamente sobre a 

contenção pública provocando uma sobrecarga na mesma. No momento da vistoria, observou-se a realização 

de obras destinadas à estabilização da encosta, em trecho contíguo à contenção escalonada localizada ao fundo 

da residência. Todavia, até o momento da vistoria, nenhuma parte da estrutura escalonada da contenção pública 

havia sofrido qualquer intervenção.  

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Com relação a contenção: 

Alta complexidade 

Considerando que a contenção pública existente aos fundos da edificação é composta por estruturas escalonadas 

e que, na porção rebaixada da contenção escalonada, a parte construída em concreto armado apresenta avarias 

graves, como fendas e desprendimento entre partes de seus componentes. Além desses aspectos, a recuperação 

da estabilização da estrutura de contenção pública depende da remoção das cargas adicionais incidentes em seu 

topo, ou seja, de que se promova o recuo da edificação situada acima, suprimindo as cargas provavelmente não 

previstas, quando do seu dimensionamento. 

Cabe destacar que a contenção pública incidente no trecho contíguo à contenção escalonada está sendo 

estabilizada, todavia, verificou-se que o projeto correspondente à referida obra não contempla intervenções na 

estrutura escalonada.  

Com relação à residência: 

As residências não apresentam avarias, portanto, não exigem recuperação. 

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

O imóvel apresenta-se sem avarias, tendo como problema a instabilidade da contenção pública existente. 

Todavia, a estabilização da encosta não permitirá condições para a conservação e habitabilidade do imóvel, 

considerando-se a necessidade de correção das condições de instabilidade de construções localizadas na parte 

superior da encosta. 

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação a contenção: 

Alto custo.   

Considerando que o projeto de estabilização da contenção pública em execução não contempla o trecho no qual 

se situa a edificação em análise, a intervenção na estabilização da encosta, deve contemplar uma nova estrutura 

de contenção ou a recuperação da contenção pública existente. Além disso, verificou-se a necessidade de 

correção das condições de instabilidade de construções localizadas na parte superior da encosta. 

Com relação à residência 
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A residência não exige recuperação. 

Análise técnica: 

Com relação a contenção: 

A residência está exposta a um risco alto tendo em vista a possibilidade de ruptura da estrutura de contenção. 

No momento da vistoria, verificou-se que a contenção escalonada apresenta avarias em suas partes constituintes, 

observando-se indícios de movimentação da estrutura. Além disso, a porção elevada da contenção pública 

suporta cargas adicionais decorrentes de construções apoiadas em seu topo. Observou-se que o projeto de 

recuperação da contenção pública que a equipe de peritos teve acesso, não contempla a recuperação da 

estabilidade do trecho correspondente às estruturas de contenção escalonadas, situadas nos fundos do imóvel 

em foco.  

Com relação à residência: 

As edificações não apresentam avarias, no entanto estão expostas a um risco alto tendo em vista a possibilidade 

de ruptura da estrutura de contenção pública e também devido à possibilidade de colapso da estrutura de 

edificações situadas na parte superior da encosta. 

Solução técnica recomendada: 

Com relação a contenção: 

Reforço ou reconstrução da contenção e remoção de cargas adicionais incidentes em seu topo, ou seja, de que 

se promova o recuo das edificações situadas acima, suprimindo as cargas provavelmente não previstas, quando 

do seu dimensionamento.  

Com relação à residência: 

A edificação não requer intervenções. 

Ações emergenciais recomendadas: 

• Manter a interdição da edificação; 

• Demolição e recuo das partes das edificações que apresentam estruturas apoiadas no topo da contenção 

pública existente; 

• Promover o reforço ou reconstrução da contenção pública existente. 

Outras observações: 

• Não é possível visualizar a face da parte inferior da estrutura de contenção escalonada, no trecho 

situado aos fundos da residência vistoriada devido à proximidade da residência com a referida 

estrutura; 

• É possível visualizar-se na residência vizinha (rua Atalaia nº 790) a parte inferior da estrutura de 

contenção escalonada (Ver figuras 12 e 13 na ficha B). Observa-se que a referida estrutura se apresenta 

sem avarias. 

 

Ficha B - Imóvel _16_ da Área 2 
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1. Vista frontal da residência 2. Vista frontal da residência 

  
3. Vista da varanda comum às duas residências sem 

avarias 

4. Vista da varanda comum às duas residências sem 

avarias 

  
5. Recuo lateral esquerda que serve de acesso à 

residência situada aos fundos. Embora não possua 

revestimentos, não apresenta avarias 

6. Vista da área de serviço comum às duas 

residências sem avarias 
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7. Vista interna da residência situada aos fundos sem 

avarias 

8. Vista interna da residência situada aos fundos sem 

avarias 

  
9. Vista interna da residência situada aos fundos sem 

avarias 

10. Vista interna da residência situada aos fundos sem 

avarias 
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11. Vista interna da residência situada aos fundos sem 

avarias 

12. Vista da parte inferior da estrutura de contenção 

escalonada a partir do quintal da residência 

vizinha (Atalaia nº 790) ao qual a residência tem 

acesso. Observar revestimento na face da 

contenção na parte correspondente à cortina de 

estacas 

 

 

13. Vista da parte inferior da estrutura de contenção 

escalonada a partir do quintal da residência 

vizinha (Atalaia nº 790) ao qual a residência tem 

acesso. Observar a face do muro de concreto 

acima das estacas 

14. Vista dos fundos da residência a partir da berma 

entre as estruturas de contenção. Observar topo da 

parte inferior da contenção. 
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Ficha C - Imóvel _16_ da Área 2 
Data da Vistoria: 17/03/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 784 na residência e nº 768 no mapa 

Esquemas: 

 

 
 

 

 

 

 

Ficha A - Imóvel _17_ da Área 2  
Data da Vistoria: 17/03/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 790 na residência e nº 778 no mapa 

Coordenada do ponto médio da fachada: S 5° 47’ 32.724”, W 35° 11’ 17.697” 

Nome do Responsável: Manoel Otavio de Oliveira 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino 

Contato telefônico: (84)987380118 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino   (    ) Vizinho   (    ) Outro _______________ 

Tipologia de uso: Residencial unifamiliar 

Tipologia quanto ao número de pavimentos: Térrea 

OBS: Residência em alvenaria e cobertura em telhas cerâmicas. 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (  X  ) sim      (    ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (    ) acima    (  X  ) abaixo 

OBS: 

Proximidade com a estrutura de contenção: 3,0 m com a estrutura de contenção escalonada existente. 

OBS: 

Dimensões aproximadas do imóvel e relação dos cômodos: 

11,0 m (frente) 

11,0 (Profundidade) 

1 sala, 1 cozinha, 2 quartos, 1 banheiro, ponto comercial 

Presença de avarias (  X  ) sim      (   ) não 

Descrição das avarias: 

Com relação à contenção: 

A contenção pública em fase de recuperação é composta por duas estruturas escalonadas. A primeira, localizada 

em porção mais elevada é composta por duas tipologias construtivas: porção inferior formada por cortina de 

estacas escavadas de concreto armado expostas, seguida por estrutura de contenção provavelmente em concreto 

armado na parte superior. A segunda, localizada em nível inferior, é igualmente composta pelas mesmas 

tipologias construtivas. As duas contenções escalonadas apresentam avarias. As porções formadas por cortina 

de estacas escavadas de concreto armado apresentam, nas áreas não revestidas, exposição do aterro contido, 

possibilitando fuga de solo entre as estacas. As estruturas de contenção em concreto armado apresentam 

imperfeições construtivas e rachaduras em vários pontos, sendo que a porção localizada na parte mais elevada 

suporta cargas decorrentes de edificações que se apoiam em seu topo.  
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Verificou-se, no momento da vistoria, a execução de uma intervenção para a estabilização da encosta, em trecho 

contíguo à contenção escalonada. Até o momento da vistoria, nenhuma parte da estrutura escalonada da 

contenção pública havia sofrido qualquer intervenção.  

Observou-se que o projeto de recuperação da contenção pública que a equipe de peritos teve acesso, não 

contempla a recuperação da estabilidade do trecho correspondente às estruturas de contenção escalonadas, 

situadas nos fundos do imóvel em foco.  

Com relação à residência: 

A residência não apresenta avarias.  Observou-se construção de cômodo situado na parte frontal da edificação, 

com alvenaria de tijolo cerâmico e cobertura de telha cerâmica ainda sem reboco.   

Fatores vinculados às avarias: 

Com relação a contenção: 

Estrutura inferior da porção mais elevada da contenção pública escalonada, formada por cortina de estacas 

escavadas em concreto armado sem revestimento, apresenta-se inadequada para as condições vigentes, estando 

expostas, possibilitando movimentação da própria contenção e do solo por essa contido. Além desse aspecto, a 

parte superior, construída em concreto armado, apresenta imperfeições construtivas e presença de rachaduras 

em vários pontos e suporta cargas decorrentes de edificações que se apoiam em seu topo.  

Na porção rebaixada da contenção escalonada os problemas incidentes na parte formada por cortina de estacas 

escavadas em concreto armado são idênticos aos supra referidos. A porção construída em concreto armado não 

apresenta avarias no trecho correspondente ao imóvel. Todavia, em outros trechos, observou-se avarias graves, 

entre partes de seus componentes, sugerindo a ocorrência de movimento da face frontal da estrutura de 

contenção. 

Com relação à residência: 

A residência não apresenta avarias. 

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 

Alto risco 

O imóvel apresenta um alto risco devido às condições de instabilidade da parte superior da estrutura de 

contenção existente. Além desse aspecto, estruturas localizadas em trechos situados aos fundos da residência 

estão apoiadas diretamente sobre a contenção pública provocando uma sobrecarga na mesma. No momento da 

vistoria, observou-se a realização de obras destinadas à estabilização da encosta, em trecho contíguo à contenção 

escalonada localizada ao fundo da residência. Todavia, até o momento da vistoria, nenhuma parte da estrutura 

escalonada da contenção pública havia sofrido qualquer intervenção. 

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Com relação a contenção: 

Alta complexidade 

Considerando que a contenção pública existente aos fundos da edificação é composta por estruturas escalonadas 

e que, na porção rebaixada da contenção escalonada, a extremidade da parte construída em concreto armado 

apresenta avarias graves, como fendas e desprendimento entre partes de seus componentes, mais precisamente 

em trecho localizado aos fundos da residência 778 na rua Atalaia. Além desses aspectos, a recuperação da 

estabilização da estrutura de contenção pública depende da remoção das cargas adicionais incidentes em seu 

topo, ou seja, de que se promova o recuo das edificações situada acima, suprimindo as cargas provavelmente 

não previstas, quando do seu dimensionamento. 

Cabe destacar que a contenção pública incidente no trecho contíguo à contenção escalonada está sendo 

estabilizada, todavia, verificou-se que o projeto correspondente à referida obra não contempla intervenções na 

estrutura escalonada.  

Com relação à residência: 

A residência vistoriada não exige recuperação.  

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

O imóvel apresenta-se sem avarias, tendo como problema a instabilidade da parte superior da contenção pública 

existente. Todavia, a estabilização da encosta não permitirá condições para a conservação e habitabilidade do 

imóvel, considerando-se a necessidade de correção das condições de instabilidade de construções localizadas 

na parte superior da encosta. 

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação a contenção: 

Alto custo.   

Considerando que o projeto de estabilização da contenção pública em execução não contempla o trecho no qual 

se situa a edificação em análise, a intervenção na estabilização da encosta, deve contemplar uma nova estrutura 

de contenção ou a recuperação da contenção pública existente. Além disso, verificou-se a necessidade de 

correção das condições de instabilidade de construções localizadas na parte superior da encosta. 
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Com relação à residência 

A residência não exige recuperação. 

Análise técnica: 

Com relação a contenção: 

A residência está exposta a um risco médio tendo em vista a possibilidade de ruptura da estrutura de contenção. 

No momento da vistoria, verificou-se que a contenção escalonada apresenta avarias em suas partes constituintes, 

observando-se indícios de movimentação da estrutura. Além disso, a porção elevada da contenção pública 

suporta cargas adicionais decorrentes de construções apoiadas em seu topo. Observou-se que o projeto de 

recuperação da contenção pública que a equipe de peritos teve acesso, não contempla a recuperação da 

estabilidade do trecho correspondente às estruturas de contenção escalonadas, situadas nos fundos do imóvel 

em foco.  

Com relação à residência: 

A edificação não apresenta avarias, no entanto está exposta a um risco médio tendo em vista a possibilidade de 

ruptura da estrutura de contenção pública e também devido à possibilidade de colapso da estrutura de 

edificações situadas na parte superior da encosta. O médio risco foi atribuído em função do distanciamento 

entre a contenção e a edificação. 

Solução técnica recomendada: 

Com relação a contenção: 

Reforço ou reconstrução da contenção e remoção de cargas adicionais incidentes em seu topo, ou seja, de que 

se promova o recuo das edificações situadas acima, suprimindo as cargas provavelmente não previstas, quando 

do seu dimensionamento.  

Com relação à residência: 

A edificação não requer intervenções. 

Ações emergenciais recomendadas: 

• Manter a interdição da edificação; 

• Demolição e recuo das partes das edificações que apresentam estruturas apoiadas no topo da contenção 

pública existente; 

• Promover o reforço ou reconstrução da contenção pública existente. 

Outras observações: 

 

 

Ficha B - Imóvel _17_ da Área 2 

  
1. Vista frontal da residência elevada em relação à 

rua. Observar construção recente na parte 

frontal 

2. Vista interna da residência sem avarias 
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3. Vista interna da residência sem avarias 4. Vista interna da residência sem avarias 

  
5. Vista interna da residência sem avarias 6. Vista interna da residência sem avarias 

 

 

7. Vista da parte inferior da estrutura de contenção 

escalonada. Observar revestimento na face da 

contenção na parte correspondente à cortina de 

estacas e muro de concreto acima das estacas 

8. Vista dos fundos da residência a partir da berma 

entre as estruturas de contenção. Observar topo 

da parte inferior da contenção. 
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Ficha C - Imóvel _17_ da Área 2 
Data da Vistoria: 17/03/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 790 na residência e nº 778 no mapa 

Esquemas: 

 

 
 

 

 

• Área 3 

 

Ficha A - Imóvel _1_ da Área 3  
Data da Vistoria: 17/03/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 600 na residência e no mapa 

Coordenada do ponto médio da fachada: S 5° 47’ 28.464”, W 35° 11’ 20.200” 

Nome do Responsável: Jackson Roberto Sousa da Silva  

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino 

Contato telefônico: (84) 999107284 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino   (    ) Vizinho   (    ) Outro _______________ 

Tipologia de uso: Residencial unifamiliar 

Tipologia quanto ao número de pavimentos: Dois pavimentos 

OBS: 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (  X  ) sim      (    ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (    ) acima    (  X  ) abaixo 

OBS: 

Proximidade com a estrutura de contenção: 0,0 m da estrutura de contenção pública existente. 

OBS: 

Dimensões aproximadas da residência e relação dos cômodos: 

7,7 m (frente) 

19,0 (Profundidade) 

1 garagem, 1 varanda, 1 sala, 1 cozinha, 2 quartos, 1 banheiro e 1 área de serviço. 

Presença de avarias (  X  ) sim      (   ) não 

Descrição das avarias: 

Com relação à contenção: 

A contenção pública localizada à rua Camaragibe, situada aos fundos do imóvel, é formada por composição 

escalonada. No alinhamento da via (rua Camaragibe) foi construída em alvenaria de pedra, seguida por berma 

contida por cortina de estacas escavadas de concreto armado expostas. Em alguns pontos da parte superior dessa 

contenção foram instalados contrafortes em alvenaria de pedra. De uma forma geral, foram observados vários 

pontos com fissuras, trincas e rachaduras que indicam a instabilidade das duas contenções (Ver figura 9 na ficha 

B). Além disso, observa-se na rua Camaragibe, trincas e afundamentos no pavimento, desalinhamento e 

desaprumo do muro superior de contenção que indicam a movimentação das contenções. No caso específico do 



248 

 

 

 

 

imóvel em análise, identificou-se a construção de um muro em alvenaria de tijolos sobre a contenção em 

alvenaria de pedras. 

OBS: a proximidade entre a contenção pública inferior e os elementos construtivos das edificações não permitiu 

a visualização de todos os pontos vulneráveis da contenção pública, levando a que os peritos entendessem 

pertinente, considerar a vulnerabilidade dessa estrutura em seu conjunto. No entanto, identificou-se a construção 

de um reforço na contenção em sua face interna, com o preenchimento dos espaços entre as estacas e instalação 

de contrafortes (Ver figuras 4 e 5 na ficha B) que sugere uma condição de estabilidade da contenção inferior no 

trecho correspondente ao imóvel em análise. 

Observou-se que o projeto de recuperação da contenção pública que a equipe de peritos teve acesso, não 

contempla a recuperação da estabilidade do trecho correspondente à estrutura de contenção situada nos fundos 

dos imóveis localizados na Área 3.  

Com relação à residência: 

A residência não apresenta avarias. 

Fatores vinculados às avarias: 

Com relação à contenção: 

De uma maneira geral a estrutura de contenção pública situada na rua Camaragibe, na porção correspondente à 

estrutura superior, em alvenaria de pedras, apresenta desalinhamento, desaprumo e ocorrência de trincas e 

rachaduras, que sugerem um possível subdimensionamento da referida estrutura frente às solicitações impostas.  

Quanto à estrutura inferior da contenção, formada por cortina de estacas escavadas em concreto armado sem 

revestimento, apresenta-se inadequada para as condições vigentes, estando expostas, possibilitando 

movimentação da própria contenção e do solo por essa contido. No trecho específico do imóvel em análise 

observou-se que houve um reforço na parte inferior da contenção que sugere uma condição de estabilidade da 

contenção (Ver figuras 4 e 5 na ficha B). 

Com relação à residência: 

A residência não apresenta avarias. 

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 

Risco médio 

A parte superior da contenção pública localizada à rua Camaragibe, situada aos fundos do imóvel, apresenta 

condições avarias, no entanto, no trecho específico do imóvel em análise observou-se que houve um reforço na 

parte inferior da contenção que sugere uma condição de estabilidade da contenção (Ver figuras 4 e 5 na ficha 

B), o que atenuou a gradação de risco. 

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Com relação a contenção: 

Média complexidade 

Considerando que a contenção pública existente aos fundos da edificação é composta por estruturas 

escalonadas, avaliou-se que existe viabilidade para a instalação de reforço, utilizando-se técnicas que não 

impliquem na necessidade de demolição das casas. Entende-se pertinente também implantar sistema de 

drenagem de águas pluviais adequado na via (Rua Camaragibe), de forma que as águas não afetem a estabilidade 

da estrutura de contenção. 

Com relação a edificação 

A residência não apresenta necessidade de recuperação.  

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

A estabilização da encosta (estrutura de contenção) possibilitaria a conservação e habitabilidade do imóvel em 

condições de segurança. 

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação a contenção: 

Alto custo.   

Considerando a necessidade de instalação de reforço na estrutura de contenção, bem como as medidas 

destinadas à correção de drenagem de águas pluviais na rua Camaragibe. 

Com relação à residência 

A residência não exige recuperação. 

Análise técnica: 

Com relação a contenção: 

A contenção apresenta estabilidade comprometida. Com relação à estrutura superior em alvenaria de pedras, as 

observações relativas à desalinhamento, desaprumo e ocorrência de trincas e rachaduras, sugerem um possível 

subdimensionamento da referida estrutura frente às solicitações impostas.  Quanto à estrutura inferior da 

contenção, formada por cortina de estacas escavadas em concreto armado sem revestimento apresenta-se 
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inadequada para as condições vigentes, no caso específico do imóvel em análise recebeu reforço atenuando a 

condição de instabilidade. 

Solução técnica recomendada: 

Com relação a contenção: 

Reforço ou reconstrução da contenção pública superior e medidas destinadas à implantação de adequado sistema 

de drenagem de águas pluviais na rua Camaragibe. Além disso recomenda-se a remoção dos muros em alvenaria 

de tijolos construídos sobre essa estrutura de contenção. 

Com relação à residência 

A residência não necessita de intervenções.  

Ações emergenciais recomendadas: 

• Manter a interdição da edificação; 

• Promover o reforço ou reconstrução da contenção pública superior e implantação de adequado sistema 

de drenagem de águas pluviais na rua Camaragibe. 

Outras observações: 

 

 

 

Ficha B - Imóvel _1_ da Área 3 

  
1. Vista frontal da residência 2. Vista interna da residência sem avarias 
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3. Vista da lateral esquerda da residência sem 

avarias 

4. Vista dos fundos da residência (área de serviço). 

Observar o reforço com preenchimento com 

concreto dos espaços entre as estacas e execução 

contrafortes na contenção. 

 

 
5. Vista dos fundos da residência (área de serviço). 

Observar o reforço com preenchimento com 

concreto dos espaços entre as estacas e execução 

contrafortes na contenção. 

6. Vista da rua Camaragibe (trecho situado aos 

fundos do imóvel. Observar desalinhamento e 

desaprumo da contenção pública e afundamento 

no pavimento 
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7. Vista da rua Camaragibe (trecho situado aos 

fundos do imóvel. Observar desalinhamento e 

desaprumo da contenção pública e afundamento 

no pavimento 

 

 

Ficha C - Imóvel _1_ da Área 3 
Data da Vistoria: 17/03/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 600 na residência e no mapa 

Esquemas: 

 

 

 
 

 

 

 

Ficha A - Imóvel _2_ da Área 3  
Data da Vistoria: 05/03/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 608 e 618 na residência e nº 778 no mapa 

Coordenada do ponto médio da fachada: S 5° 47’ 28.873”, W 35° 11’ 20.084” 

Nome do Responsável: Katiane Oliveira Marques 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino 
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Contato telefônico: (84) 988221707 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino   (    ) Vizinho   (    ) Outro _______________ 

Tipologia de uso: Residencial multifamiliar (nº 608 e 618) 

Residências em alvenaria e cobertura telhas cerâmicas 

Tipologia quanto ao número de pavimentos: nº 608: Térrea; nº 618: Dois pavimentos 

OBS: A residência situada na parte frontal do imóvel (nº 618) não foi vistoriada internamente. 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (    ) sim      (  X  ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (    ) acima    (  X  ) abaixo 

OBS: 

Proximidade com a estrutura de contenção:  

A residência situada aos fundos do imóvel está a aproximadamente 1,0 m da estrutura de contenção escalonada. 

OBS: 

Dimensões aproximadas do imóvel e relação dos cômodos: 

Residência 608: 

7,0 m (frente) 

5,0 (profundidade) 

2 quartos, 1 sala, 1 cozinha e 1 banheiro 

Residência 618: 

6,6 (frente) 

9,2 (profundidade) 

A relação de cômodos da residência nº 618 não foi verificada. 

Presença de avarias (  X  ) sim      (    ) não 

Descrição das avarias:  

Com relação à contenção: 

A contenção pública localizada à rua Camaragibe, situada aos fundos do imóvel, é formada por composição 

escalonada. No alinhamento da via (rua Camaragibe) foi construída em alvenaria de pedra, seguida por berma 

contida por cortina de estacas escavadas de concreto armado expostas. Em alguns pontos da parte superior dessa 

contenção foram instalados contrafortes em alvenaria de pedra. De uma forma geral, foram observados vários 

pontos com fissuras, trincas e rachaduras que indicam a instabilidade das duas contenções (Ver figuras 9, 10 e 

11 na ficha B). Além disso, observa-se na rua Camaragibe, trincas e afundamentos no pavimento, 

desalinhamento e desaprumo do muro superior de contenção que indicam a movimentação das contenções (Ver 

figuras 13 e 14 na ficha B).. No caso específico do imóvel em análise, identificou-se rachadura horizontal no 

coroamento da contenção formada por cortina de estacas escavadas de concreto armado expostas.  

Com relação à residência: 

A residência situada na porção frontal do imóvel apresenta desplacamento de revestimento argamassado em 

parede lateral esquerda externa e presença de rachaduras, ferragens oxidadas, infiltração e umidade na estrutura 

do banheiro e caixa d’água. A residência situada aos fundos do imóvel apresenta umidade e mofo nas paredes 

internas. 

Fatores vinculados às avarias: 

Com relação à contenção: 

De uma maneira geral a estrutura de contenção pública situada na rua Camaragibe, na porção correspondente à 

estrutura superior, em alvenaria de pedras, apresenta desalinhamento, desaprumo e ocorrência de trincas e 

rachaduras, que sugerem um possível subdimensionamento da referida estrutura frente às solicitações impostas.  

Quanto à estrutura inferior da contenção, formada por cortina de estacas escavadas em concreto armado sem 

revestimento, apresenta-se inadequada para as condições vigentes, estando expostas, possibilitando 

movimentação da própria contenção e do solo por essa contido. No caso específico do imóvel em análise, 

identificou-se rachadura horizontal no coroamento da contenção formada por cortina de estacas escavadas de 

concreto armado expostas.  

(Ver figuras 9, 10 e 11 na ficha B).  

Com relação à residência: 

As avarias identificadas na residência situada na porção frontal do imóvel são características de vícios 

construtivos, materiais inadequados e falta de manutenção periódica. As avarias presentes na residência situada 

aos fundos do imóvel denotam a exposição acentuada a umidade, provavelmente decorrente de vícios 

construtivos, materiais inadequados, falta de manutenção periódica, além de confinamento em espaço que não 

possibilita a adequada exposição à luz solar, ocasionando insalubridade.  

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 

Risco alto 



253 

 

 

 

 

A parte superior da contenção pública localizada à rua Camaragibe, situada aos fundos do imóvel, apresenta 

condições insatisfatórias de estabilidade, que podem se agravar, podendo desabar sobre os imóveis com os quais 

se limita.  Observou-se, de uma forma geral, vários pontos que indicam a instabilidade da referida contenção.  

Convém destacar que a eventual ocorrência de ruptura da referida estrutura poderia afetar a estabilidade da via 

(rua Camaragibe) e as edificações adjacentes. No caso específico do imóvel em análise, identificou-se rachadura 

horizontal no coroamento da contenção formada por cortina de estacas escavadas de concreto armado expostas 

(Ver figuras 9, 10 e 11 na ficha B), que agrava a condição de risco no local específico do imóvel. 

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Com relação a contenção: 

Média complexidade 

Considerando que a contenção pública existente aos fundos da edificação é composta por estruturas 

escalonadas, avaliou-se que existe viabilidade para a instalação de reforço, utilizando-se técnicas que não 

impliquem na necessidade de demolição das casas. Entende-se pertinente, também, implantar sistema de 

drenagem de águas pluviais adequado na via (Rua Camaragibe), de forma que as águas não afetem a estabilidade 

da estrutura de contenção. 

Com relação a edificação 

Média complexidade 

A residência situada na porção frontal do imóvel apresenta necessidade de recuperação do reboco da lateral 

esquerda, da estrutura que suporta a caixa d’agua e dos problemas de infiltração à essa associados. 

A residência situada aos fundos do imóvel, apresenta necessidade de medidas voltadas a corrigir os problemas 

de infiltração, além de medidas destinadas a melhoria das condições de insolação e ventilação que proporcionem 

a salubridade do imóvel.   

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

A estabilização da encosta (estrutura de contenção) garante a conservação da residência situada aos fundos do 

lote. Todavia, observou-se a necessidade de intervenções destinadas à melhoria das condições de salubridade. 

A habitação situada na porção frontal do imóvel, embora se apresente menos vulnerável às condições de 

instabilidade da encosta, apresenta avarias que necessitam ser corrigidas para garantir sua própria estabilidade 

e habitabilidade.  

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação a contenção: 

Alto custo.   

Considerando a necessidade de instalação de reforço na estrutura de contenção, bem como as medidas 

destinadas à correção de drenagem de águas pluviais na rua Camaragibe. 

Com relação à residência 

Médio custo, considerando a necessidade de reparos não estruturais na residência localizada aos fundos do 

imóvel e, também, que, na residência situada na parte frontal do imóvel a estrutura que necessita de recuperação, 

apresenta área reduzida e constitui-se um apêndice destacado do corpo principal da edificação. 

Análise técnica: 

Com relação a contenção: 

A contenção apresenta estabilidade comprometida. Com relação à estrutura superior em alvenaria de pedras, as 

observações relativas à desalinhamento, desaprumo e ocorrência de trincas e rachaduras, sugerem um possível 

subdimensionamento da referida estrutura frente às solicitações impostas.  Quanto à estrutura inferior da 

contenção, formada por cortina de estacas escavadas em concreto armado sem revestimento apresenta-se 

inadequada para as condições vigentes. Convém destacar que a eventual ocorrência de ruptura da referida 

estrutura poderia afetar a estabilidade da via (rua Camaragibe) e, também, as edificações adjacentes, incluindo 

as que se localizam abaixo do nível dessas estruturas, exigindo intervenções destinadas à estabilização da 

contenção pública existente.  

Com relação à residência 

As residências apresentam avarias relacionadas a vícios construtivos e falta de manutenção periódica, exigindo 

medidas específicas destinadas à recuperação da estabilidade e habitabilidade.  

Solução técnica recomendada: 

Com relação a contenção: 

Reforço ou reconstrução da contenção pública e medidas destinadas à implantação de adequado sistema de 

drenagem de águas pluviais na rua Camaragibe.  

Com relação à residência 

A residência situada na porção frontal do imóvel apresenta necessidade de recuperação do reboco, da estrutura 

que suporta a caixa d’agua e dos problemas de infiltração a essa associados. 



254 

 

 

 

 

A residência situada aos fundos do imóvel, apresenta necessidade de medidas voltadas a corrigir os problemas 

de infiltração, além de medidas destinadas a melhoria das condições de insolação e ventilação que proporcionem 

a salubridade do imóvel. 

Ações emergenciais recomendadas: 

• Manter a interdição da edificação; 

• Promover o reforço ou reconstrução da contenção pública e implantação de adequado sistema de 

drenagem de águas pluviais na rua Camaragibe; 

• Solucionar problema estrutural da caixa d’água. 

Vinculado a outros laudos (    ) sim   (    )não   Quais: 

Outras observações: 

 

Ficha B - Imóvel _2_ da Área 3 

  

1. Vista frontal das residências 

2. Vista lateral esquerda da residência. Observar 

estrutura da caixa d’água em avançado estágio de 

deterioração com exposição de armaduras 

oxidadas. Observar também a presença de 

umidade decorrente de problemas de 

impermeabilização da caixa d’água e 

desplacamento do revestimento externo da 

residência. 
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3. Vista lateral esquerda da residência. Observar 

estrutura da caixa d’água em avançado estágio de 

deterioração com exposição de armaduras 

oxidadas. Observar também a presença de 

umidade decorrente de problemas de 

impermeabilização. Detalhe da figura 2. 

4. Vista lateral esquerda da residência que serve de 

acesso à residência situada aos fundos 

  
5. Vista interna da residência situada aos fundos do 

imóvel sem fissuras ou trincas, porém com 

umidade em paredes denotando elevado grau de 

insalubridade. 

6. Vista interna da residência situada aos fundos do 

imóvel sem fissuras ou trincas, porém com 

umidade em paredes denotando elevado grau de 

insalubridade. 
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7. Vista interna da residência situada aos fundos do 

imóvel sem fissuras ou trincas, porém com 

umidade em paredes denotando elevado grau de 

insalubridade. 

8. Vista interna da residência situada aos fundos do 

imóvel sem fissuras ou trincas, porém com 

umidade em paredes denotando elevado grau de 

insalubridade. 

  
9. Vista da estrutura de contenção no fundo do lote. 

A parte inferior da estrutura é composta por 

cortina de estacas justapostas. Na parte superior 

há um muro de alvenaria revestido com 

argamassa. Observar que o muro de alvenaria 

apresenta rachadura horizontal 

10. Vista da estrutura de contenção no fundo do lote. 

A parte inferior da estrutura é composta por 

cortina de estacas justapostas. Na parte superior 

há um muro de alvenaria revestido com 

argamassa. Observar que o muro de alvenaria 

apresenta rachadura horizontal 
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11. Vista da estrutura de contenção no fundo do lote. 

A parte inferior da estrutura é composta por 

cortina de estacas justapostas. Na parte superior 

há um muro de alvenaria revestido com 

argamassa. Observar que o muro de alvenaria 

apresenta rachadura horizontal 

12. Vista da cobertura das residências a partir da rua 

Camaragibe. 

  
13. Vista da rua Camaragibe (trecho situado aos 

fundos do imóvel. Observar desalinhamento e 

desaprumo da contenção pública e afundamento 

no pavimento 

14. Vista da rua Camaragibe (trecho situado aos 

fundos do imóvel. Observar desalinhamento e 

desaprumo da contenção pública e afundamento 

no pavimento 
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Ficha C - Imóvel _2_ da Área 3 
Data da Vistoria: 05/03/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 608 e 618 na residência e nº 778 no mapa 

Esquemas: 

 

 

 
 

 

 

 

Ficha A - Imóvel _3_ da Área 3  
Data da Vistoria: 05/03/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 628 na residência e nº 780 no mapa 

Coordenada do ponto médio da fachada: S 5° 47’ 28.982”, W 35° 11’ 20.210” 

Nome do Responsável: Gersione dos Santos 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino 

Contato telefônico: Sem telefone 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino   (    ) Vizinho   (    ) Outro _______________ 

Tipologia de uso: Residencial unifamiliar 

Tipologia quanto ao número de pavimentos: Térrea 

OBS: Residência em alvenaria e cobertura em telhas cerâmicas 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (  X  ) sim      (    ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (    ) acima    (  X  ) abaixo 

OBS: 

Proximidade com a estrutura de contenção: 0,0 m da estrutura de contenção escalonada. 

OBS: A estrutura de contenção situada aos fundos do imóvel em análise é escalonada com três muros e dois 

patamares intermediários. 

Dimensões aproximadas do imóvel e relação dos cômodos: 

3,5 m (frente) 

14,0 (profundidade) 

2 quartos, 1 sala, 1 cozinha e 1 banheiro 

Presença de avarias (  X  ) sim      (    ) não 

Com relação à contenção: 

A contenção pública localizada à rua Camaragibe, situada aos fundos do imóvel, é formada por composição 

escalonada formada por três muros e dois patamares intermediários. No alinhamento da via (rua Camaragibe) 

foi construída em alvenaria de pedra, seguida por berma contida por cortina de estacas escavadas de concreto 

armado e na parte inferior, um muro em alvenaria de pedra. Em alguns pontos da parte superior dessa contenção 

foram instalados contrafortes em alvenaria de pedra. De uma forma geral, foram observados vários pontos com 

fissuras, trincas e rachaduras que indicam a instabilidade das duas contenções superiores (Ver figura 12 na ficha 

B). Além disso, observa-se na rua Camaragibe, trincas e afundamentos no pavimento, desalinhamento e 

desaprumo do muro superior de contenção que indicam a movimentação das contenções. No caso específico do 

imóvel em análise, identificou-se a existência de um terceiro muro em alvenaria de pedra, o qual aparentemente 

foi construído em épocas e com técnicas diferentes. Foi observado uma fissura aproximadamente horizontal na 
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união entre os dois padrões executivos mencionados (Ver figura 10 na ficha B) podendo resultar em ponto de 

fragilidade estrutural.  

Com relação à residência: 

A residência não apresenta avarias que comprometam sua estabilidade estrutural, todavia apresenta-se com 

muita umidade e mofo nas paredes internas, denotando condições insatisfatórias de salubridade.   

Fatores vinculados às avarias: 

Com relação à contenção: 

De uma maneira geral a estrutura de contenção pública situada na rua Camaragibe, na porção correspondente à 

estrutura superior, em alvenaria de pedras, apresenta desalinhamento, desaprumo e ocorrência de trincas e 

rachaduras, que sugerem um possível subdimensionamento da referida estrutura frente às solicitações impostas.  

A estrutura intermediária da contenção, formada por cortina de estacas escavadas em concreto armado está 

confinada em sua parte inferior por berma contida por estrutura de contenção em alvenaria de pedra. No caso 

específico do imóvel em análise, identificou-se a existência de um terceiro muro em alvenaria de pedra, o qual 

aparentemente foi construído em épocas e com técnicas diferentes. Foi observado uma fissura aproximadamente 

horizontal na união entre os dois padrões executivos mencionados (Ver figura 10 na ficha B). Tal avaria 

provavelmente resulta de deformações entre estruturas executadas em épocas e técnicas diferentes. Percebe-se 

ainda a presença de umidade mais acentuada na parte inferior da referida estrutura, provavelmente, decorrente 

da ausência de sistema drenagem. 

Com relação à residência: 

As avarias (manifestações patológicas) identificadas na residência denotam exposição acentuada à umidade, 

provavelmente decorrente de vícios construtivos, materiais inadequados, falta de manutenção periódica, além 

de confinamento em espaço que não possibilita a adequada exposição à luz solar e ventilação, ocasionando 

insalubridade. 

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 

Risco alto 

A parte superior da contenção pública localizada à rua Camaragibe, situada aos fundos do imóvel, apresenta 

condições insatisfatórias de estabilidade, que podem se agravar, podendo desabar sobre os imóveis com os quais 

se limita. Observou-se, de uma forma geral, vários pontos que indicam a instabilidade da referida contenção. 

Convém destacar que a eventual ocorrência de ruptura da referida estrutura poderia afetar a estabilidade da via 

(rua Camaragibe) e as edificações adjacentes.  

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Com relação a contenção: 

Média complexidade 

Considerando que a contenção pública existente aos fundos da edificação é composta por estruturas 

escalonadas, avaliou-se que existe viabilidade para a instalação de reforço, utilizando-se técnicas que não 

impliquem na necessidade de demolição das casas. Entende-se pertinente, também, implantar sistema de 

drenagem de águas pluviais adequado na via (Rua Camaragibe), de forma que as águas não afetem a estabilidade 

da estrutura de contenção. 

Com relação a edificação 

Média complexidade 

A residência não apresenta necessidade de recuperação de suas partes estruturais, exigindo, apenas,  

medidas voltadas a corrigir os problemas de infiltração e melhoria das condições de insolação e ventilação que 

proporcionem a salubridade do imóvel.   

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

A estabilização da encosta (estrutura de contenção) garante a conservação, da residência. Todavia, observou-se 

a necessidade de intervenções destinadas à melhoria das condições de salubridade da edificação.  

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação a contenção: 

Alto custo.   

Considerando a necessidade de instalação de reforço na estrutura de contenção, bem como as medidas 

destinadas à correção de drenagem de águas pluviais na rua Camaragibe. 

Com relação à residência 

Médio custo 

Considerando a necessidade de reparos e medidas voltadas a corrigir os problemas de infiltração e melhoria das 

condições de insolação e ventilação que proporcionem a salubridade do imóvel.   

Análise técnica: 

Com relação a contenção: 
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A contenção apresenta estabilidade comprometida. Com relação à estrutura superior em alvenaria de pedras, as 

observações relativas à desalinhamento, desaprumo e ocorrência de trincas e rachaduras, sugerem um possível 

subdimensionamento da referida estrutura frente às solicitações impostas. A estrutura de contenção inferior, 

composta de alvenaria de pedra, apresenta trinca horizontal e contribui para o agravamento da condição de 

insalubridade do imóvel, devido facilitar a percolação de água do talude em direção à residência. 

Convém destacar que a eventual ocorrência de ruptura da estrutura de contenção superior poderia afetar a 

estabilidade da via (rua Camaragibe) e, também, as edificações adjacentes, exigindo intervenções destinadas à 

estabilização da contenção pública existente.  

Com relação à residência 

A residência apresenta avarias relacionadas a vícios construtivos, falta de manutenção periódica, e condições 

precárias de insolação e ventilação que proporcionem a salubridade do imóvel, exigindo medidas para correção 

desses aspectos.  

Solução técnica recomendada: 

Com relação a contenção: 

Reforço ou reconstrução da contenção pública superior e medidas destinadas a implantação de adequado sistema 

de drenagem de águas pluviais na rua Camaragibe.  

Com relação à residência 

A residência apresenta necessidade de medidas voltadas a corrigir os problemas de infiltração, além de medidas 

destinadas a melhoria das condições de insolação e ventilação que proporcionem a salubridade do imóvel. 

Ações emergenciais recomendadas: 

• Manter a interdição da edificação; 

• Promover o reforço ou reconstrução da contenção pública superior e implantação de adequado sistema 

de drenagem de águas pluviais na rua Camaragibe. 

Vinculado a outros laudos (    ) sim   (    )não   Quais: 

Outras observações: 

 

 

 

Ficha B - Imóvel _3_ da Área 3 

  

1. Vista frontal da residência 

2. Vista interna da residência. Observar a presença 

generalizada de umidade e mofo,  indicando 

ausência de manutenção periódica. 
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3. Vista interna da residência. Observar a presença 

generalizada de umidade e mofo,  indicando 

ausência de manutenção periódica. 

4. Vista interna da residência. Observar a presença 

generalizada de umidade e mofo,  indicando 

ausência de manutenção periódica. 

  
5. Vista interna da residência. Observar a presença 

generalizada de umidade e mofo,  indicando 

ausência de manutenção periódica. 

6. Vista interna da residência. Observar a presença 

generalizada de umidade e mofo,  indicando 

ausência de manutenção periódica. 
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7. Vista interna da residência. Observar a presença 

generalizada de umidade e mofo,  indicando 

ausência de manutenção periódica. 

8. Vista interna da residência. Observar a presença 

generalizada de umidade e mofo,  indicando 

ausência de manutenção periódica. 

 

 

9. Vista da contenção situada aos fundos da 

residência composta de alvenaria de pedra. 

Observar padrões executivos diferentes, além da 

presença de trinca horizontal e umidade 

acentuada na parte inferior da contenção. 

10. Vista dos fundos da residência a partir da rua 

Camaragibe 
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11. Vista da rua Camaragibe (trecho situado aos 

fundos do imóvel. Observar desalinhamento e 

desaprumo da contenção pública e afundamento 

no pavimento 

 

 

 

Ficha C - Imóvel _3_ da Área 3 
Data da Vistoria: 05/03/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 628 na residência e nº 780 no mapa 

Esquemas: 
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Ficha A - Imóvel _4_ da Área 3  
Data da Vistoria: 17/03/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 628 B na residência e nº 780 no mapa 

Coordenada do ponto médio da fachada: S 5° 47’ 28.909”, W 35° 11’ 19.850” 

Nome do Responsável: Marineide Bezerra dos Santos 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino 

Contato telefônico: (84) 996241502 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino   (    ) Vizinho   (    ) Outro _______________ 

Tipologia de uso: Residencial unifamiliar 

Tipologia quanto ao número de pavimentos: Dois pavimentos (apenas um cômodo em pavimento superior) 

OBS: Residência em alvenaria e cobertura em telhas cerâmicas com laje em parte da residência. 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (    ) sim      (  X  ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (    ) acima    (  X  ) abaixo 

OBS: 

Proximidade com a estrutura de contenção: 0,0 m da estrutura de contenção escalonada. 

OBS: A estrutura de contenção situada aos fundos do imóvel em análise é escalonada com três muros e dois 

patamares intermediários. 

Dimensões aproximadas do imóvel e relação dos cômodos: 

3,5 m (frente) 

13,5 (profundidade) 

2 salas, 1 cozinha, 2 quartos e 1 banheiro. 

Presença de avarias ( X ) sim      (    ) não 

Descrição das avarias:  

Embora o imóvel não apresente avarias, observa-se umidade em alguns cômodos 

Com relação à contenção: 

A contenção pública localizada à rua Camaragibe, situada aos fundos do imóvel, é formada por composição 

escalonada formada por três muros e dois patamares intermediários. No alinhamento da via (rua Camaragibe) 

foi construída em alvenaria de pedra, seguida por berma contida por cortina de estacas escavadas de concreto 

armado e na parte inferior, um muro em alvenaria de pedra. Em alguns pontos da parte superior dessa contenção 

foram instalados contrafortes em alvenaria de pedra. Aos De uma forma geral, foram observados vários pontos 

com fissuras, trincas e rachaduras que indicam a instabilidade das duas contenções superiores. Além disso, 

observa-se na rua Camaragibe, trincas e afundamentos no pavimento, desalinhamento e desaprumo do muro 

superior de contenção que indicam a movimentação das contenções. No caso específico do imóvel em análise, 

identificou-se a existência de um terceiro muro provavelmente em alvenaria de pedra, por constituir-se de 

prolongamento de muro visualizado aos fundos da residência de nº 628 A na rua Atalaia.   

Com relação à residência: 

A residência não apresenta avarias decorrentes da movimentação da contenção. No entanto, apresenta 

características que denotam a falta de manutenção periódica e estava sofrendo uma reforma sem o devido 

acompanhamento técnico. Foram adotadas soluções estruturais inapropriadas para a sustentação de uma laje, 

evidenciada pela presença de fissura na nervura da referida laje, que pode vir a comprometer sua estabilidade 

estrutural (Ver figuras 9 e 10 na ficha B). Além disso, a proprietária relatou o escoamento de águas pluviais 

para o interior da residência através do muro de contenção em dias de chuvas intensas. 

Fatores vinculados às avarias: 

Com relação à contenção: 

De uma maneira geral a estrutura de contenção pública situada na rua Camaragibe, na porção correspondente à 

estrutura superior, em alvenaria de pedras, apresenta desalinhamento, desaprumo e ocorrência de trincas e 

rachaduras, que sugerem um possível subdimensionamento da referida estrutura frente às solicitações impostas 

(Ver figuras 11 e 12 na ficha B). 

Com relação à residência: 

A residência não apresenta avarias decorrentes da movimentação da contenção. No entanto, apresenta 

características que denotam a falta de manutenção periódica e estava sofrendo uma reforma sem o devido 

acompanhamento técnico. Foram adotadas soluções estruturais inapropriadas para a sustentação de uma laje, 

evidenciada pela presença de fissura na nervura da referida laje, que pode vir a comprometer sua estabilidade 

estrutural (Ver figuras 9 e 10 na ficha B). 

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 

Risco alto 

A parte superior da contenção pública localizada à rua Camaragibe, situada aos fundos do imóvel, apresenta 

condições insatisfatórias de estabilidade, que podem se agravar, podendo desabar sobre os imóveis com os quais 
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se limita. Observou-se, de uma forma geral, vários pontos que indicam a instabilidade da referida contenção. 

Convém destacar que a eventual ocorrência de ruptura da referida estrutura poderia afetar a estabilidade da via 

(rua Camaragibe) e as edificações adjacentes.  

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Complexidade média 

Com relação a contenção: 

Média complexidade 

Considerando que a contenção pública existente aos fundos da edificação é composta por estruturas 

escalonadas, avaliou-se que existe viabilidade para a instalação de reforço, utilizando-se técnicas que não 

impliquem na necessidade de demolição das casas. Entende-se pertinente, também, implantar sistema de 

drenagem de águas pluviais adequado na via (Rua Camaragibe), de forma que as águas não afetem a estabilidade 

da estrutura de contenção. 

Com relação a edificação 

Baixa complexidade 

A residência apresenta necessidade de reforço em parte de sua estrutura que sofreu reforma recente, para mitigar 

pontos de vulnerabilidade estrutural que podem comprometer a estabilidade do imóvel.   

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

A estabilização da encosta (estrutura de contenção) garante a conservação da residência. Todavia, observou-se 

a necessidade de intervenção destinada ao reforço em parte de sua estrutura que sofreu reforma recente, para 

mitigar ponto de vulnerabilidade estrutural decorrente de vícios construtivos. 

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação a contenção: 

Alto custo.   

Considerando a necessidade de instalação de reforço na estrutura de contenção, bem como as medidas 

destinadas à correção de drenagem de águas pluviais na rua Camaragibe. 

Com relação à residência 

Médio custo 

Considerando a necessidade de reparo pontual destinado a mitigar ponto de vulnerabilidade estrutural 

decorrente de vícios construtivos.  

Análise técnica: 

Com relação a contenção: 

A contenção apresenta estabilidade comprometida. Com relação à estrutura superior em alvenaria de pedras, as 

observações relativas à desalinhamento, desaprumo e ocorrência de trincas e rachaduras, sugerem um possível 

subdimensionamento da referida estrutura frente às solicitações impostas. Como a parede dos fundos da 

residência limita-se com a estrutura de contenção inferior composta de alvenaria de pedras, não foi possível 

visualizar as condições da referida contenção nesse trecho. No entanto, tal estrutura é a continuidade da 

contenção situada aos fundos do imóvel vizinho de nº 780 A, a qual apresenta trinca horizontal e facilita a 

percolação de água do talude em direção à residência. 

Convém destacar que a eventual ocorrência de ruptura da estrutura de contenção superior poderia afetar a 

estabilidade da via (rua Camaragibe) e, também, as edificações adjacentes, exigindo intervenções destinadas à 

estabilização da contenção pública existente.  

Com relação à residência 

A residência não apresenta avarias decorrentes da movimentação da contenção. No entanto, está sendo 

reformada sem o devido acompanhamento técnico, identificando-se presença de fissura na nervura da referida 

laje, que pode vir a comprometer sua estabilidade estrutural (Ver figuras 9 e 10 na ficha B). 

Solução técnica recomendada: 

Com relação a contenção: 

Reforço ou reconstrução da contenção pública superior e medidas destinadas à implantação de adequado sistema 

de drenagem de águas pluviais na rua Camaragibe.  

Com relação à residência 

A residência apresenta a necessidade de reparo pontual destinado a mitigar ponto de vulnerabilidade estrutural 

decorrente de vício construtivo, em virtude de reforma recente que pode vir a comprometer sua estabilidade 

estrutural. Solucionar o problema relativo ao escoamento de águas pluviais, advindo da estrutura de contenção, 

para o interior do imóvel. 

Ações emergenciais recomendadas: 

• Manter a interdição da edificação; 

• Promover o reforço ou reconstrução da contenção pública superior e implantação de adequado sistema 

de drenagem de águas pluviais na rua Camaragibe; 



266 

 

 

 

 

• Mitigar ponto de vulnerabilidade estrutural decorrente de vício construtivo, derivado de reforma 

recente que pode vir a comprometer a estabilidade estrutural de parte do imóvel; 

• Solucionar o problema relativo ao escoamento de águas pluviais, advindo da estrutura de contenção, 

para o interior do imóvel. 

Vinculado a outros laudos (    ) sim   (    )não   Quais: 

Outras observações: 

 

 

 

Ficha B - Imóvel _4_ da Área 3 

  
1. Vista frontal da residência 2. Vista interna da residência sem avarias estruturais 

  
3. Vista interna da residência sem avarias estruturais 4. Vista interna da residência sem avarias estruturais 
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5. Vista interna da residência sem avarias estruturais 6. Vista interna da residência sem avarias estruturais 

  

7. Vista interna da residência sem avarias estruturais 
8. Vista interna da residência (cômodo localizado no 

primeiro pavimento) sem avarias estruturais  

  
9. Vista da laje de piso localizado no pavimento 

superior. Observar trinca em nervura  

10. Vista de elemento estrutural indevidamente 

apoiado sobre alvenaria 
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11. Vista da rua Camaragibe (trecho situado aos 

fundos do imóvel. Observar desalinhamento e 

desaprumo da contenção pública e afundamento 

no pavimento 

12. Vista da rua Camaragibe (trecho situado aos 

fundos do imóvel. Observar desalinhamento e 

desaprumo da contenção pública e afundamento 

no pavimento 

 

 

Ficha C - Imóvel _4_ da Área 3 
Data da Vistoria: 17/03/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 628 B na residência e nº 780 no mapa 

Esquemas: 
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Ficha A - Imóvel _5_ da Área 3  
Data da Vistoria: 05/03/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 634 na residência e nº 133 no mapa 

Coordenada do ponto médio da fachada: S 5° 47’ 29.199”, W 35° 11’ 19.576” 

Nome do Responsável: Tereza Rocha Ferreira/ Valdemar 

( X  ) Proprietário   (    ) Inquilino 

Contato telefônico: (84)988181788 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino   (    ) Vizinho   (    ) Outro _______________ 

Tipologia de uso: Residencial unifamiliar 

Tipologia quanto ao número de pavimentos: Térrea 

OBS: Residência em alvenaria e cobertura em telhas cerâmicas 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (    ) sim      (  X  ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (    ) acima    (  X  ) abaixo 

OBS: 

Proximidade com a estrutura de contenção:  

A residência está a 0,0 m da estrutura de contenção escalonada. 

OBS:  

Dimensões aproximadas do imóvel e relação dos cômodos: 

3,5 m (frente) 

15,0 (profundidade) 

1 área, 1 sala, 1 quarto, 1 cozinha, 1 banheiro e 1 área de serviço 

Presença de avarias (  X  ) sim      (    ) não 

Descrição das avarias:  

Com relação à contenção: 

A contenção pública localizada à rua Camaragibe, situada aos fundos do imóvel, é formada por composição 

escalonada. No alinhamento da via (rua Camaragibe) foi construída em alvenaria de pedra, seguida por berma 

contida por cortina de estacas escavadas de concreto armado justapostas. Em alguns pontos da parte superior 

dessa contenção foram instalados contrafortes em alvenaria de pedra. De uma forma geral, foram observados 

vários pontos com fissuras, trincas e rachaduras que indicam a instabilidade das duas contenções. Além disso, 

observa-se na rua Camaragibe, trincas e afundamentos no pavimento, desalinhamento e desaprumo do muro 

superior de contenção que indicam a movimentação das contenções (Ver figuras 12 e 13 na ficha B).  

Com relação à residência: 

A residência não apresenta avarias.  

Fatores vinculados às avarias: 

Com relação à contenção: 

De uma maneira geral a estrutura de contenção pública situada na rua Camaragibe, na porção correspondente a 

estrutura superior, em alvenaria de pedras, apresenta desalinhamento, desaprumo e ocorrência de trincas e 

rachaduras, que sugerem um possível subdimensionamento da referida estrutura frente às solicitações impostas. 

No caso específico do imóvel em análise, não se identificou avarias na face da parte inferior da contenção 

pública que faz contato com cômodo localizado aos fundos do imóvel (Ver figura 8 na ficha B). 

Com relação à residência: 

A residência não apresenta avarias.  

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 

Risco alto 

A parte superior da contenção pública localizada à rua Camaragibe, situada aos fundos do imóvel, apresenta 

condições insatisfatórias de estabilidade, que podem se agravar, podendo desabar sobre os imóveis com os quais 

se limita.  Observou-se, de uma forma geral, vários pontos que indicam a instabilidade da referida contenção.  

Convém destacar que a eventual ocorrência de ruptura da referida estrutura poderia afetar a estabilidade da via 

(rua Camaragibe) e as edificações adjacentes. O imóvel em análise situa-se abaixo do trecho da rua Camaragibe 

no qual se localizam os desalinhamentos, desaprumos e ocorrência de trincas na parte superior da contenção 

pública (Ver figuras 12 e 13 na ficha B).  

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Com relação a contenção: 

Média complexidade 

Considerando que a contenção pública existente aos fundos da edificação é composta por estruturas 

escalonadas, avaliou-se que existe viabilidade para a instalação de reforço, utilizando-se técnicas que não 

impliquem na necessidade de demolição das casas. Entende-se pertinente, também, implantar sistema de 
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drenagem de águas pluviais adequado na via (Rua Camaragibe), de forma que as águas não afetem a estabilidade 

da estrutura de contenção. 

Com relação a edificação 

A residência não apresenta necessidade de recuperação.  

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

A estabilização da encosta (estrutura de contenção) garante a conservação e habitabilidade do imóvel.  

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação a contenção: 

Alto custo.   

Considerando a necessidade de instalação de reforço na estrutura de contenção, bem como as medidas 

destinadas à correção de drenagem de águas pluviais na rua Camaragibe. 

Com relação à residência 

A residência não apresenta necessidade de recuperação.  

Análise técnica: 

Com relação a contenção: 

A contenção apresenta estabilidade comprometida. Com relação à estrutura superior em alvenaria de pedras, as 

observações relativas à desalinhamento, desaprumo e ocorrência de trincas e rachaduras, sugerem um possível 

subdimensionamento da referida estrutura frente às solicitações impostas.  Convém destacar que a eventual 

ocorrência de ruptura da referida estrutura poderia afetar a estabilidade da via (rua Camaragibe) e, também, das 

edificações adjacentes, exigindo intervenções destinadas à estabilização da contenção pública existente.  

Com relação à residência 

A residência não apresenta avarias. 

Solução técnica recomendada: 

Com relação a contenção: 

Reforço ou reconstrução da contenção pública superior e medidas destinadas à implantação de adequado sistema 

de drenagem de águas pluviais na rua Camaragibe.  

Com relação à residência 

A residência não apresenta necessidade de recuperação. 

Ações emergenciais recomendadas: 

• Manter a interdição da edificação; 

• Promover o reforço ou reconstrução da contenção pública superior e implantação de adequado sistema 

de drenagem de águas pluviais na rua Camaragibe. 

 

Vinculado a outros laudos (    ) sim   (    )não   Quais: 

Outras observações: 
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Ficha B - Imóvel _5_ da Área 3 

  
1. Vista frontal da residência 2. Vista interna da residência sem avarias 

  
3. Vista interna da residência sem avarias 4. Vista interna da residência sem avarias 
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5. Vista interna da residência sem avarias 6. Vista interna da residência sem avarias 

  

7. Vista interna da residência sem avarias 

8. Vista interna da residência sem avarias. Observar 

contenção pública em estacas de concreto 

justapostas situada aos fundos do imóvel 
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11. Vista da cobertura da residência a partir da rua 

Camaragibe. Observar topo da estrutura de contenção 

inferior 

12. Vista da rua Camaragibe (trecho situado aos 

fundos do imóvel). Observar desalinhamento e 

desaprumo da contenção pública e afundamento no 

pavimento 

 

 

13. Vista da rua Camaragibe (trecho situado aos 

fundos do imóvel). Observar detalhe do afundamento 

no pavimento 
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Ficha C - Imóvel _5_ da Área 3 
Data da Vistoria: 05/03/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 634 na residência e nº 133 no mapa 

Esquemas: 

 

 

 
 

 

 

 

Ficha A - Imóvel _6_ da Área 3  
Data da Vistoria:17/03/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 638 na residência e nº 133 no mapa 

Coordenada do ponto médio da fachada: S 5° 47’ 29.103”, W 35° 11’ 19.912” 

Nome do Responsável: Pedro Rocha da Silva 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino 

Contato telefônico: (84)988954474 

( X ) Proprietário   (    ) Inquilino   (    ) Vizinho   (    ) Outro _______________ 

Tipologia de uso: Residencial unifamiliar 

Tipologia quanto ao número de pavimentos: Térrea 

OBS: Residência em alvenaria e cobertura em telhas cerâmicas 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (    ) sim      (  X  ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (    ) acima    (  X  ) abaixo 

OBS: 

Proximidade com a estrutura de contenção:  

A residência está a aproximadamente 3,5 m da estrutura de contenção escalonada. 

OBS: 

Dimensões aproximadas da residência e relação dos cômodos: 

3,5 m (frente) 

13,6 (profundidade) 

1 sala, 1 cozinha, 1 quarto, 1 banheiro e 1 área de serviço. 

Presença de avarias (  X  ) sim      (    ) não 

Descrição das avarias:  

Com relação à contenção: 

A contenção pública localizada à rua Camaragibe, situada aos fundos do imóvel, é formada por composição 

escalonada. No alinhamento da via (rua Camaragibe) foi construída em alvenaria de pedra, seguida por berma 

contida por cortina de estacas escavadas de concreto armado justapostas. No trecho referente à residência em 

análise, a estrutura de contenção inferior encontrava-se encoberta por materiais variados, impossibilitando a sua 

visualização. No entanto, tal estrutura é a continuidade da contenção situada aos fundos do imóvel vizinho de 

nº 634. Em alguns pontos da parte superior dessa contenção foram instalados contrafortes em alvenaria de pedra. 

No contraforte situado no trecho correspondente aos fundos da residência apresenta-se rompido, agravando as 

condições de instabilidade (Ver figura 11 na ficha B). De uma forma geral, foram observados vários pontos 

com fissuras, trincas e rachaduras que indicam a instabilidade da contenção superior. Além disso, observa-se 
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na rua Camaragibe, trincas e afundamentos no pavimento, desalinhamento e desaprumo do muro superior de 

contenção que indicam a movimentação das contenções (Ver figuras 11 e 12 na ficha B).  

Com relação à residência: 

A residência não apresenta avarias.  

Fatores vinculados às avarias: 

Com relação à contenção: 

De uma maneira geral a estrutura de contenção pública situada na rua Camaragibe, na porção correspondente a 

estrutura superior, em alvenaria de pedras, apresenta desalinhamento, desaprumo e ocorrência de trincas e 

rachaduras, que sugerem um possível subdimensionamento da referida estrutura frente às solicitações impostas. 

No contraforte situado no trecho correspondente aos fundos da residência apresenta-se rompido, agravando as 

condições de instabilidade (Ver figura 11 na ficha B). No caso específico do imóvel em análise, não foi possível 

visualizar as condições da estrutura de contenção inferior.  

Com relação à residência: 

A residência não apresenta avarias.  

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 

Risco alto 

A parte superior da contenção pública localizada à rua Camaragibe, situada aos fundos do imóvel, apresenta 

condições insatisfatórias de estabilidade, que podem se agravar, podendo desabar sobre os imóveis com os quais 

se limita.  Observou-se, de uma forma geral, vários pontos que indicam a instabilidade da referida contenção.  

Convém destacar que a eventual ocorrência de ruptura da referida estrutura poderia afetar a estabilidade da via 

(rua Camaragibe) e as edificações adjacentes. O imóvel em análise situa-se abaixo do trecho da rua Camaragibe 

no qual se localizam os desalinhamentos, desaprumos e ocorrência de trincas na parte superior da contenção 

pública (Ver figuras 11 e 12 na ficha B). 

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Com relação a contenção: 

Média complexidade 

Considerando que a contenção pública existente aos fundos da edificação é composta por estruturas 

escalonadas, avaliou-se que existe viabilidade para a instalação de reforço, utilizando-se técnicas que não 

impliquem na necessidade de demolição das casas. Entende-se pertinente, também, implantar sistema de 

drenagem de águas pluviais adequado na via (Rua Camaragibe), de forma que as águas não afetem a estabilidade 

da estrutura de contenção. 

Com relação a edificação 

A residência não apresenta necessidade de recuperação.  

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

A estabilização da encosta (estrutura de contenção) garante a conservação e habitabilidade do imóvel.  

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação a contenção: 

Alto custo.   

Considerando a necessidade de instalação de reforço na estrutura de contenção, bem como as medidas 

destinadas à correção de drenagem de águas pluviais na rua Camaragibe. 

Com relação à residência 

A residência não apresenta necessidade de recuperação.  

Análise técnica: 

Com relação a contenção: 

A contenção apresenta estabilidade comprometida. Com relação à estrutura superior em alvenaria de pedras, as 

observações relativas à desalinhamento, desaprumo e ocorrência de trincas e rachaduras, sugerem um possível 

subdimensionamento da referida estrutura frente às solicitações impostas.  Convém destacar que a eventual 

ocorrência de ruptura da referida estrutura poderia afetar a estabilidade da via (rua Camaragibe) e, também, das 

edificações adjacentes, exigindo intervenções destinadas à estabilização da contenção pública existente.  

Com relação à residência 

A residência não apresenta avarias. 

Solução técnica recomendada: 

Com relação a contenção: 

Reforço ou reconstrução da contenção pública superior e medidas destinadas à implantação de adequado sistema 

de drenagem de águas pluviais na rua Camaragibe.  

Com relação à residência 

A residência não apresenta necessidade de recuperação. 

Ações emergenciais recomendadas: 
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• Manter a interdição da edificação; 

• Promover o reforço ou reconstrução da contenção pública superior e implantação de adequado sistema 

de drenagem de águas pluviais na rua Camaragibe. 

Vinculado a outros laudos (    ) sim   (    )não   Quais: 

Outras observações: 

• O muro de divisa da lateral direita, no trecho correspondente aos fundos do imóvel, apresenta 

rachaduras horizontais, na proximidade do encontro com a estrutura de contenção inferior, denotando 

uma provável movimentação da referida estrutura de contenção. 

 

 

Ficha B – Imóvel _6_ da Área 3 

  
1. Vista frontal da residência 2. Vista interna da residência sem avarias 
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3. Vista interna da residência sem avarias 4. Vista interna da residência sem avarias 

  
5. Vista interna da residência sem avarias 6. Vista interna da residência sem avarias 

 

 

7. Vista da contenção pública inferior encoberta por 

materiais diversos armazenados pelo proprietário 

8. Vista da contenção pública inferior encoberta por 

materiais diversos armazenados pelo proprietário 
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9. Vista do muro de divisa da lateral direita no trecho 

situado aos fundos do imóvel. Observar 

rachaduras horizontais próximas ao  encontro 

com a estrutura de contenção. 

10. Vista da cobertura da residência a partir da rua 

Camaragibe 

  
11. Vista da parte superior da estrutura de contenção. 

Observar desalinhamento e desaprumo da 

contenção, além do descolamento do contraforte. 

Observar ainda final da cobertura da residência 

em análise.  

12. Vista da rua Camaragibe trecho situado nas 

proximidades do imóvel). Observar detalhe do 

afundamento no pavimento 
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Ficha C - Imóvel _6_ da Área 3 
Data da Vistoria: 17/03/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 638 na residência e nº 133 no mapa 

Esquemas: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ficha A - Imóvel _7_ da Área 3  
Data da Vistoria:17/03/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 642 na residência e nº 133 no mapa 

Coordenada do ponto médio da fachada: S 5° 47’ 29.667”, W 35° 11’ 19.794” 

Nome do Responsável: Francisca de Sousa 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino 

Contato telefônico: 

(   ) Proprietário   (    ) Inquilino   (    ) Vizinho   (    ) Outro _______________ 

Tipologia de uso: Residencial unifamiliar 

Tipologia quanto ao número de pavimentos: Térrea 

OBS: Residência em alvenaria e cobertura em telhas cerâmicas 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (  X  ) sim      (    ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (    ) acima    (  X  ) abaixo 

OBS:  

Proximidade com a estrutura de contenção: 1,5 m da estrutura de contenção inferior 

OBS: os imóveis nº 642 e nº 648 da rua Atalaia compartilham o quintal.  

Dimensões aproximadas do imóvel e relação dos cômodos: 

4,0 m (frente) 

10,5 (profundidade) 

1 sala, 1 cozinha, 2 quartos, 1 banheiro, 1 área de serviço e 1 varanda. 

Presença de avarias ( X ) sim      (    ) não 

Descrição das avarias:  

Com relação à contenção: 

Foi constatado que as estruturas destinadas à estabilização da encosta no trecho correspondente ao imóvel são 

formadas por três contenções em níveis diferentes. A inferior é formada provavelmente, em estacas de concreto 

justapostas, revestidas por concreto. Em nível mais acima à uma distância aproximada de 2,0 m da estrutura 

anterior, existe uma outra contenção formada também por estacas de concreto justapostas, revestidas por 

concreto, sendo esta a continuidade da estrutura existente aos fundos dos imóveis de nº 608, 628, 634 e 638. 

Tais estruturas apresentam características semelhantes às construídas pelo poder público. A terceira e última 

estrutura de contenção, situada à aproximadamente 5,0 m da contenção anterior é composta provavelmente de 

alvenaria de tijolos, rebocada e com pilares espaçados. Provavelmente, esta última, superior, foi construída pelo 

proprietário do imóvel situado na parte superior da encosta. Entre a segunda e a terceira estrutura de contenção 

foi construído um muro em alvenaria de tijolos deitados com pilares espaçados. Foi observado durante a visita 
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que estava sendo executado um aterro utilizando resíduo de construção e demolição, entre o referido muro e a 

terceira contenção, de forma que o mesmo passaria a funcionar como mais uma estrutura de contenção, 

sugerindo a intenção de nivelamento do solo para posterior utilização com instalação de edificação. (Ver 

esquema vertical na ficha C). 

Identificou-se que, tanto a primeira (inferior) quanto a segunda estrutura de contenção apresentam trincas e 

rachaduras em alguns pontos (Ver figuras 8, 10 e 11 na ficha B). 

Visualizou-se, também, a existência de coqueiros plantados no solo correspondente à berma inferior (espaço 

entre a primeira e a segunda contenção) que apresentam os troncos inclinados, indicando movimentação do 

solo, proveniente da movimentação da estrutura inferior.  

Coincidindo com o muro de divisa lateral esquerda do imóvel existe um contraforte que daria suporte à 

contenção em alvenaria de pedras, existente no alinhamento da rua Camaragibe, o qual encontra-se 

completamente solto da referida estrutura, perdendo suas características resistivas. Além disso, verificou-se 

rachaduras no muro da lateral esquerda do imóvel, nas proximidades da interligação com as estruturas de 

contenção existentes aos fundos da residência, indicando que está sendo afetado por movimentações das 

estruturas de contenção com as quais se interliga.  

Observou-se, na rua Camaragibe, que antecede o trecho no qual se localiza o imóvel, a existência de trincas e 

afundamentos no pavimento, desalinhamento e desaprumo do muro superior de contenção que indicam a 

movimentação da referida contenção (Ver figuras 15 e 16 na ficha B).  

Com relação à residência: 

A residência não apresenta avarias.  

Fatores vinculados às avarias: 

Com relação à contenção: 

As avarias identificadas nas duas primeiras contenções públicas, provavelmente resultam de um 

subdimensionamento e/ou inadequações construtivas, além da ausência de sistema de drenagem de águas 

pluviais.  Vale ressaltar que a tipologia construtiva da última contenção (alvenaria de tijolos) não se apresenta 

adequada para as condições vigentes. Ademais, o muro que está sendo construído entre a segunda e a terceira 

estrutura de contenção para servir como contenção de aterro, apresenta-se inapropriado para tal finalidade e 

provocará um acréscimo do empuxo de terra sobre as contenções inferiores. Além disso, os coqueiros situados 

na berma inferior sofrem oscilações provocadas pelos ventos e provocam deslocamentos no solo em função do 

crescimento de suas raízes, constituindo mais um fator que favorece à movimentação da estrutura de contenção 

inferior.  

Com relação à residência: 

A residência não apresenta avarias. 

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 

Risco alto 

A fragilidade estrutural do conjunto de contenções localizadas aos fundos do imóvel, associado ao fato da 

encosta superior apresentar desnível muito elevado e da berma inferior conter arvores cujas inclinações em seus 

troncos sugerem a ocorrência de movimento do solo, denotam as condições insatisfatórias de estabilidade da 

encosta, que tende a se agravar, podendo desabar sobre os imóveis com os quais se limita. A continuidade do 

aterro que está sendo executado viria a agravar a situação existente. 

Convém destacar que a eventual ocorrência de ruptura da referida estrutura poderia acarretar o deslizamento do 

solo situado na porção superior, comprometendo a estabilidade das edificações adjacentes.  

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Com relação a contenção: 

Média complexidade 

Considerando o distanciamento entre as contenções existentes na parte da encosta situada aos fundos do imóvel, 

avaliou-se que existe viabilidade para a instalação de reforço, utilizando-se técnicas que não impliquem na 

necessidade de demolição da residência. 

Com relação a edificação 

Baixa complexidade 

A residência não apresenta necessidade de recuperação, requerendo, apenas, o reparo, ou reconstrução do muro 

correspondente a sua lateral esquerda 

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

A estabilização da encosta, mediante o reforço, ou reconstrução das estruturas de contenção, e remoção do muro 

de alvenaria e aterro situado entre a segunda e a terceira contenção, possibilitaria a conservação e uso do imóvel 

em condições de segurança. 

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação a contenção: 
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Alto custo.   

Considerando a necessidade de instalação de reforço, ou reconstrução em duas estruturas de contenção 

existentes.  

Com relação à residência 

Baixo custo 

A residência não apresenta necessidade de recuperação, requerendo, apenas, reparo, ou reconstrução do muro 

correspondente a porção dos fundos de sua lateral esquerda.  

Análise técnica: 

Com relação a contenção: 

O conjunto de contenções situadas aos fundos do imóvel apresentam trincas e rachaduras que comprometem 

sua estabilidade. De uma forma geral, as avarias identificadas, denotam a ocorrência de movimentação do 

conjunto de contenções, indicando a instabilidade da encosta.  Convém destacar que a eventual ocorrência de 

ruptura da referida estrutura poderia afetar a estabilidade das edificações adjacentes. Vale ressaltar que as 

condições de instabilidade tendem a se agravar com a execução do muro e aterro entre a segunda e terceira 

contenção mencionadas. 

Com relação à residência 

A residência não apresenta avarias, requerendo, apenas, reparo, ou reconstrução do muro correspondente a sua 

lateral esquerda. 

Solução técnica recomendada: 

Com relação a contenção: 

Reforço ou reconstrução da primeira e segunda contenção, situadas aos fundos do imóvel com instalação de 

adequado sistema de drenagem e remoção das árvores situadas na berma inferior. Recomenda-se ainda a 

remoção do muro em alvenaria e aterro em fase de execução. Além disso recomenda-se que não se permita a 

ocupação das porções livres da encosta, para que não se gere novas cargas que possam comprometer, ainda 

mais, a estabilidade do conjunto de contenções existente no trecho no qual se localiza o imóvel em análise.   

Com relação à residência 

A residência não apresenta necessidade de recuperação, todavia requer reparo, ou reconstrução do muro 

correspondente a sua lateral direita. 

Ações emergenciais recomendadas: 

• Manter a interdição da edificação; 

• Remover árvores existentes na porção superior da encosta; 

• Promover o reforço ou reconstrução das contenções situadas aos fundos do imóvel;  

• Remover muro de alvenaria e aterro em fase de execução; 

• Promover reparo, ou reconstrução do muro correspondente à lateral esquerda do imóvel; 

Vinculado a outros laudos (    ) sim   (    )não   Quais: 

Outras observações: 
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Ficha B - Imóvel _7_ da Área 3 

 

 

1. Vista frontal da residência 2. Vista interna da residência sem avarias 

 

 
3. Vista interna da residência sem avarias 4. Vista interna da residência sem avarias 
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5. Vista interna da residência sem avarias 

6. Vista da contenção inferior localizada aos fundos 

do imóvel. Observar inclinação do coqueiro 

situado sobre a berma. 

  
7. Vista da contenção inferior localizada aos fundos 

do imóvel. Observar inclinação do coqueiro 

situado sobre a berma. Observar ainda avarias no 

muro de divisa da lateral esquerda do imóvel.  

8. Vista da contenção inferior localizada aos fundos 

do imóvel. Observar rachadura vertical. 
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9. Vista da primeira e segunda contenção situadas 

aos fundos da residência.  

10. Detalhe de rachaduras presente na primeira 

estrutura de contenção. 

  

11. Detalhe de trincas e rachaduras presentes na 

segunda estrutura de contenção. 

12. Vista da terceira contenção situada na parte 

superior da encosta. Observar a presença de aterro 

com resíduos de construção e demolição em fase 

de execução. 
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13. Vista do muro em alvenaria de tijolos 

recentemente construído entre a segunda e a 

terceira estrutura de contenção. Observar a 

deposição de aterro sugerindo o nivelamento do 

terreno para posterior instalação de edificação. 

14. Vista do contraforte descolado da estrutura de 

contenção, situado no alinhamento da divisa 

laterla esquerda do imóvel. 

  

15. Vista da rua Camaragibe (trecho situado nas 

proximidades do imóvel). Observar detalhe do 

afundamento no pavimento 

16. Vista da rua Camaragibe (trecho situado nas 

proximidades do imóvel). Observar 

desalinhamento e desaprumo da contenção 

pública e afundamento no pavimento 
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Ficha C - Imóvel _7_ da Área 3 
Data da Vistoria:17/03/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 642 na residência e nº 133 no mapa 

Esquemas: 

 

 

 
 

 

 

 

Ficha A - Imóvel _8_ da Área 3  
Data da Vistoria:17/03/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 648 na residência e nº 135 no mapa 

Coordenada do ponto médio da fachada: S 5° 47’ 29.667”, W 35° 11’ 19.794” 

Nome do Responsável: Ivonete de Sousa 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino 

Contato telefônico: 

(   ) Proprietário   (    ) Inquilino   (    ) Vizinho   (    ) Outro _______________ 

Tipologia de uso: Residencial unifamiliar 

Tipologia quanto ao número de pavimentos: 2 pavimentos 

OBS: Residência em alvenaria e cobertura em telhas cerâmicas, com forro em pvc, em alguns cômodos. 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (  X  ) sim      (    ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (    ) acima    (  X  ) abaixo 

OBS: 

Proximidade com a estrutura de contenção: Aproximadamente 3,5 m de estrutura de contenção inferior 

OBS: os imóveis nº 642  e nº 648 da rua Atalaia compartilham o quintal situado na porção dos fundos dos 

imóveis. 

Dimensões aproximadas do imóvel e relação dos cômodos: 

3,5 m (frente) 

10,5 (profundidade) 

1 sala, 1 cozinha, 2 quartos, 1 banheiro, 1 área de serviço e 1 escada. 

Presença de avarias ( X ) sim      (    ) não 

Descrição das avarias:  

Com relação à contenção: 

Foi constatado que as estruturas destinadas à estabilização da encosta no trecho correspondente ao imóvel são 

formadas por três contenções em níveis diferentes. A inferior é formada provavelmente, em estacas de concreto 

justapostas, revestidas por concreto. Em nível mais acima à uma distância aproximada de 2,0 m da estrutura 

anterior, existe uma outra contenção formada também por estacas de concreto justapostas, revestidas por 

concreto, sendo esta a continuidade da estrutura existente aos fundos dos imóveis de nº 608, 628, 634 e 638. 

Tais estruturas apresentam características semelhantes às construídas pelo poder público. A terceira e última 
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estrutura de contenção, situada à aproximadamente 5,0 m da contenção anterior é composta provavelmente de 

alvenaria de tijolos, rebocada e com pilares espaçados. Provavelmente, esta última, superior, foi construída pelo 

proprietário do imóvel situado na parte superior da encosta. Entre a segunda e a terceira estrutura de contenção 

foi construído um muro em alvenaria de tijolos deitados com pilares espaçados. Foi observado durante a visita 

que estava sendo executado um aterro utilizando resíduo de construção e demolição, entre o referido muro e a 

terceira contenção, de forma que o mesmo passaria a funcionar como mais uma estrutura de contenção, 

sugerindo a intenção de nivelamento do solo para posterior utilização com instalação de edificação. (Ver 

esquema vertical na ficha C). 

Identificou-se que, tanto a primeira (inferior) quanto a segunda estrutura de contenção apresentam trincas e 

rachaduras em alguns pontos (Ver figuras 13, 15 e 16 na ficha B). 

Visualizou-se, também, a existência de coqueiros plantados no solo correspondente à berma inferior (espaço 

entre a primeira e a segunda contenção) que apresentam os troncos inclinados, indicando movimentação do 

solo, proveniente da movimentação da estrutura inferior.  

Coincidindo com o muro de divisa lateral esquerda do imóvel vizinho de nº 642 na rua Atalaia, cujo quintal é 

compartilhado com o imóvel em análise, existe um contraforte que daria suporte à contenção em alvenaria de 

pedras, existente no alinhamento da rua Camaragibe, o qual encontra-se completamente solto da referida 

estrutura, perdendo suas características resistivas. Além disso, verificou-se rachaduras no muro da lateral 

esquerda do imóvel de nº 642 na rua Atalaia, nas proximidades da interligação com a estrutura de contenção 

existente aos fundos da residência, indicando que está sendo afetado por movimentações das estruturas de 

contenção com as quais se interliga.  

Observou-se, na rua Camaragibe, que antecede o trecho no qual se localiza o imóvel, a existência de trincas e 

afundamentos no pavimento, desalinhamento e desaprumo do muro superior de contenção que indicam a 

movimentação da referida contenção (Ver figuras 21 e 22 na ficha B).  

Com relação à residência: 

A residência não apresenta avarias.  

Fatores vinculados às avarias: 

Com relação à contenção: 

As avarias identificadas nas duas primeiras contenções públicas, provavelmente resultam de um 

subdimensionamento e/ou inadequações construtivas, além da ausência de sistema de drenagem de águas 

pluviais.  Vale ressaltar que a tipologia construtiva da última contenção (alvenaria de tijolos) não se apresenta 

adequada para as condições vigentes. Ademais, o muro que está sendo construído entre a segunda e a terceira 

estrutura de contenção para servir como contenção de aterro, apresenta-se inapropriado para tal finalidade e 

provocará um acréscimo do empuxo de terra sobre as contenções inferiores. Além disso, os coqueiros situados 

na berma inferior sofrem oscilações provocadas pelos ventos e provocam deslocamentos no solo em função do 

crescimento de suas raízes, constituindo mais um fator que favorece à movimentação da estrutura de contenção 

inferior.  

Com relação à residência: 

A residência não apresenta avarias. 

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 

Com relação à contenção: 

Risco alto 

A fragilidade estrutural do conjunto de contenções localizadas aos fundos do imóvel, associado ao fato da 

encosta superior apresentar desnível muito elevado e da berma inferior conter arvores cujas inclinações em seus 

troncos sugerem a ocorrência de movimento do solo, denotam as condições insatisfatórias de estabilidade da 

encosta, que tende a se agravar, podendo desabar sobre os imóveis com os quais se limita. A continuidade do 

aterro que está sendo executado viria a agravar a situação existente. 

Convém destacar que a eventual ocorrência de ruptura da referida estrutura poderia acarretar o deslizamento do 

solo situado na porção superior, comprometendo a estabilidade das edificações adjacentes.  

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Com relação a contenção: 

Média complexidade 

Considerando o distanciamento entre as contenções existentes na parte da encosta situada aos fundos do imóvel, 

avaliou-se que existe viabilidade para a instalação de reforço, utilizando-se técnicas que não impliquem na 

necessidade de demolição da residência. 

Com relação a edificação 

A residência não apresenta necessidade de recuperação. 

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 
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A estabilização da encosta, mediante o reforço, ou reconstrução das estruturas de contenção, e remoção do muro 

de alvenaria e aterro situado entre a segunda e a terceira contenção, possibilitaria a conservação e uso do imóvel 

em condições de segurança. 

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação a contenção: 

Alto custo.   

Considerando a necessidade de instalação de reforço, ou reconstrução em duas estruturas de contenção 

existentes.  

Com relação à residência 

A residência não apresenta necessidade de recuperação. 

Análise técnica: 

Com relação a contenção: 

O conjunto de contenções situadas aos fundos do imóvel apresentam trincas e rachaduras que comprometem 

sua estabilidade. De uma forma geral, as avarias identificadas, denotam a ocorrência de movimentação do 

conjunto de contenções, indicando a instabilidade da encosta.  Convém destacar que a eventual ocorrência de 

ruptura da referida estrutura poderia afetar a estabilidade das edificações adjacentes. Vale ressaltar que as 

condições de instabilidade tendem a se agravar com a execução do muro e aterro entre a segunda e terceira 

contenção mencionadas. 

Com relação à residência 

A residência não apresenta avarias. 

Solução técnica recomendada: 

Com relação a contenção: 

Reforço ou reconstrução da primeira e segunda contenção, situadas aos fundos do imóvel com instalação de 

adequado sistema de drenagem e remoção das árvores situadas na berma inferior. Recomenda-se ainda a 

remoção do muro em alvenaria e aterro em fase de execução. Além disso recomenda-se que não se permita a 

ocupação das porções livres da encosta, para que não se gere novas cargas que possam comprometer, ainda 

mais, a estabilidade do conjunto de contenções existente no trecho no qual se localiza o imóvel em análise.   

Com relação à residência 

A residência não apresenta necessidade de recuperação. 

Ações emergenciais recomendadas: 

• Manter a interdição da edificação; 

• Remover árvores existentes na porção superior da encosta; 

• Promover o reforço ou reconstrução das contenções situadas aos fundos do imóvel. 

Vinculado a outros laudos (    ) sim   (    )não   Quais: 

Outras observações: 
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Ficha B - Imóvel _8_ da Área 3 

 

 

1. Vista frontal da residência 2. Vista interna da residência sem avarias 

  
3. Vista interna da residência sem avarias 4. Vista interna da residência sem avarias 
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5. Vista interna da residência sem avarias 6. Vista interna da residência sem avarias 

  
7. Vista interna da residência sem avarias 8. Vista interna da residência sem avarias 
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9. Vista externa da residência sem avarias 10. Vista externa da residência sem avarias 

  

11. Vista da contenção inferior localizada aos fundos 

do imóvel. Observar inclinação do coqueiro 

situado sobre a berma. 

12. Vista da contenção inferior localizada aos fundos 

do imóvel. Observar inclinação do coqueiro 

situado sobre a berma. Observar ainda avarias no 

muro de divisa da lateral esquerda do imóvel de 

nº 642 com o qual a residência em análise 

compartilha o quital.  
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13. Vista da contenção inferior localizada aos fundos 

do imóvel. Observar rachadura vertical. 

14. Vista da primeira e segunda contenção situadas 

aos fundos da residência.  

 

 
15. Detalhe de rachaduras presente na primeira 

estrutura de contenção. 

16. Detalhe de trincas e rachaduras presentes na 

segunda estrutura de contenção. 
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17. Vista da residência de nº 642 (térrea) e do 

pavimento superior da residência de nº 648 vistas a 

partir da rua Camaragibe.  

18.  Vista do contraforte descolado da estrutura de 

contenção, situado no alinhamento da divisa laterla 

esquerda do imóvel. 

  

19. Vista da terceira contenção situada na parte 

superior da encosta. Observar a presença de aterro 

com resíduos de construção e demolição em fase de 

execução. 

20. Vista do muro em alvenaria de tijolos 

recentemente construído entre a segunda e a terceira 

estrutura de contenção. Observar a deposição de aterro 

sugerindo o nivelamento do terreno para posterior 

instalação de edificação. 
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21. Vista da rua Camaragibe (trecho situado nas 

proximidades do imóvel). Observar desalinhamento e 

desaprumo da contenção pública e afundamento no 

pavimento 

22. Vista da rua Camaragibe (trecho situado nas 

proximidades do imóvel). Observar detalhe do 

afundamento no pavimento 

 

 

Ficha C - Imóvel _8_ da Área 3 
Data da Vistoria:17/03/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 648 na residência e nº 135 no mapa 

Esquemas: 
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Ficha A - Imóvel _9_ da Área 3  
Data da Vistoria:17/03/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 654 na residência e nº 133 no mapa 

Coordenada do ponto médio da fachada: S 5° 47’ 29.777”, W 35° 11’ 19.605” 

Nome do Responsável: Maria Gorete Santos da Luz 

(  X  ) Proprietário   (    ) Inquilino 

Contato telefônico: 

(   ) Proprietário   (    ) Inquilino   (    ) Vizinho   (    ) Outro _______________ 

Tipologia de uso: Residencial unifamiliar 

Tipologia quanto ao número de pavimentos: Térrea 

OBS: Residência em alvenaria e cobertura em telhas cerâmicas 

Interditado (  X  ) sim   (    ) não                           Ocupado (  X  ) sim      (    ) não 

Posição do imóvel com relação à estrutura de contenção (    ) acima    (  X  ) abaixo 

OBS: 

Proximidade com a estrutura de contenção: 0,0 m de estrutura de contenção inferior. 

OBS: 

Dimensões aproximadas do imóvel e relação dos cômodos: 

4,0 m (frente) 

14,0 (profundidade) 

1 sala, 1 cozinha, 2 quartos, 1 banheiro, 1 varanda. 

Presença de avarias ( X ) sim      (    ) não 

Descrição das avarias:  

Com relação à contenção: 

Foi constatado que as estruturas destinadas à estabilização da encosta no trecho correspondente ao imóvel são 

formadas por três contenções em níveis diferentes. A inferior é formada provavelmente, em estacas de concreto 

justapostas, revestidas por concreto. Em nível mais acima à uma distância aproximada de 2,0 m da estrutura 

anterior, existe uma outra contenção formada também por estacas de concreto justapostas, revestidas por 

concreto, sendo esta a continuidade da estrutura existente aos fundos dos imóveis de nº 608, 628, 634 e 638, 

642 e 648. Tais estruturas apresentam características semelhantes às construídas pelo poder público. A terceira 

e última estrutura de contenção, situada à aproximadamente 5,0 m da contenção anterior é composta 

provavelmente de alvenaria de tijolos, rebocada e com pilares espaçados. Provavelmente, esta última, superior, 

foi construída pelo proprietário do imóvel situado na parte superior da encosta. Sobre esta estrutura identificou-

se a existência de uma edificação voltada para a rua Camaragibe. Aos fundos dos imóveis vizinhos, de nº 642 

e 648, entre a segunda e a terceira estrutura de contenção, foi construído um muro em alvenaria de tijolos 

deitados com pilares espaçados. Foi observado durante a visita que estava sendo executado um aterro utilizando 

resíduo de construção e demolição, entre o referido muro e a terceira contenção, de forma que o mesmo passaria 

a funcionar como mais uma estrutura de contenção, sugerindo a intenção de nivelamento do solo para posterior 

utilização com instalação de edificação. Tal intervenção poderá ter implicações nas condições de segurança do 

imóvel em análise. 

No imóvel em análise não foi possível visualizar adequadamente a primeira e segunda estrutura de contenção 

em função da proximidade da residência com a primeira estrutura e ainda a deposição de materiais diversos nos 

fundos do imóvel. No entanto, no trecho situado aos fundos dos imóveis vizinhos de nº 642 e 648, identificou-

se que, tanto a primeira (inferior) quanto a segunda estrutura de contenção apresentam trincas e rachaduras em 

alguns pontos (Ver figuras 10, 11 e 12 na ficha B). 

Com relação à residência: 

A residência não apresenta avarias.  

Fatores vinculados às avarias: 

Com relação à contenção: 

As avarias identificadas nas duas primeiras contenções públicas nas proximidades do imóvel em análise, 

provavelmente resultam de um subdimensionamento e/ou inadequações construtivas, além da ausência de 

sistema de drenagem de águas pluviais.  Vale ressaltar que a tipologia construtiva da última contenção (alvenaria 

de tijolos) não se apresenta adequada para as condições vigentes. Ademais, o muro que está sendo construído 

entre a segunda e a terceira estrutura de contenção, aos fundos do imóvel vizinho, para servir como contenção 

de aterro, apresenta-se inapropriado para tal finalidade e provocará um acréscimo do empuxo de terra sobre as 

contenções inferiores.  

Com relação à residência: 
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A residência não apresenta avarias. 

Condição geral de estabilidade do imóvel (gradação do risco que oferece): 

Risco alto 

A fragilidade estrutural do conjunto de contenções localizadas aos fundos do imóvel, associado ao fato da 

encosta superior apresentar desnível muito elevado, denotam as condições insatisfatórias de estabilidade da 

encosta, que tende a se agravar, podendo desabar sobre os imóveis com os quais se limita. A continuidade do 

aterro que está sendo executado aos fundos do imóvel vizinho, viria a agravar a situação existente. 

Convém destacar que a eventual ocorrência de ruptura da referida estrutura poderia acarretar o deslizamento do 

solo situado na porção superior, comprometendo a estabilidade das edificações adjacentes.  

Possibilidade de recuperação do imóvel (gradação de complexidade baixa, média, alta): 

Com relação a contenção: 

Média complexidade 

Considerando o distanciamento entre as contenções existentes na parte da encosta situada aos fundos do imóvel, 

avaliou-se que existe viabilidade para a instalação de reforço, utilizando-se técnicas que não impliquem na 

necessidade de demolição da residência. 

Com relação a edificação 

A residência não apresenta necessidade de recuperação. 

Influência da estabilização da encosta na possibilidade de conservação ou recuperação do imóvel: 

A estabilização da encosta, mediante o reforço, ou reconstrução das estruturas de contenção, e remoção do muro 

de alvenaria e aterro situado entre a segunda e a terceira contenção aos fundos do imóvel vizinho, possibilitaria 

a conservação e uso do imóvel em condições de segurança. 

Custo de recuperação do imóvel (gradação – baixo, médio, alto): 

Com relação a contenção: 

Alto custo.   

Considerando a necessidade de instalação de reforço, ou reconstrução em duas estruturas de contenção 

existentes.  

Com relação à residência 

A residência não apresenta necessidade de recuperação. 

Análise técnica: 

Com relação a contenção: 

O conjunto de contenções situadas aos fundos do imóvel apresentam trincas e rachaduras que comprometem 

sua estabilidade. De uma forma geral, as avarias identificadas, denotam a ocorrência de movimentação do 

conjunto de contenções, indicando a instabilidade da encosta.  Convém destacar que a eventual ocorrência de 

ruptura da referida estrutura poderia afetar a estabilidade das edificações adjacentes. Vale ressaltar que as 

condições de instabilidade tendem a se agravar com a execução do muro e aterro entre a segunda e terceira 

contenção mencionadas. 

Com relação à residência 

A residência não apresenta avarias. 

Solução técnica recomendada: 

Com relação a contenção: 

Reforço ou reconstrução da primeira e segunda contenção, situadas aos fundos do imóvel com 

instalação de adequado sistema de drenagem. Recomenda-se ainda a remoção do muro em alvenaria e aterro 

em fase de execução aos fundos do imóvel vizinho. Além disso recomenda-se que não se permita a ocupação 

das porções livres da encosta, para que não se gere novas cargas que possam comprometer, ainda mais, a 

estabilidade do conjunto de contenções existente no trecho no qual se localiza o imóvel em análise.   

Com relação à residência 

A residência não apresenta necessidade de recuperação. 

Ações emergenciais recomendadas: 

• Manter a interdição da edificação; 

• Promover o reforço ou reconstrução da contenção situada aos fundos dos imóveis vizinhos;  

Vinculado a outros laudos (    ) sim   (    )não   Quais: 

Outras observações: 
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Ficha B - Imóvel _9_ da Área 3 

  

1. Vista frontal da residência 2. Vista interna da residência sem avarias 

 

 
3. Vista interna da residência sem avarias 4. Vista interna da residência sem avarias 
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5. Vista interna da residência sem avarias 6. Vista interna da residência sem avarias 

  
7. Vista dos fundos da residência. Obsevar desnível 

existente aos fundos da edificação. 

8. Vista dos fundos da residência. Obsevar desnível 

existente aos fundos da edificação.  
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9. Vista parcial da segunda estrutura de contenção 

10. Vista da contenção inferior no trecho localizado 

aos fundos do imóvel vizinho nº 648. Observar 

rachadura vertical. 

 

 
11. Detalhe de rachaduras presente na primeira 

estrutura de contenção no trecho localizado aos 

fundo do imóvel vizinho. 

12. Detalhe de trincas e rachaduras presentes na 

segunda estrutura de contenção no trecho 

localizado aos fundo do imóvel vizinho.. 
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13. Vista da terceira contenção situada na parte superior 

da encosta. Observar a presença de aterro com resíduos 

de construção e demolição em fase de execução. 

Observar ainda a presença de edificação sobre a 

referida contenção.  

14. Vista do muro em alvenaria de tijolos 

recentemente construído aos fundos do imóvel 

vizinho entre a segunda e a terceira estrutura de 

contenção. Observar a deposição de aterro sugerindo 

o nivelamento do terreno para posterior instalação de 

edificação. 

 

 

Ficha C - Imóvel _9_ da Área 3 
Data da Vistoria:17/03/20 

Endereço: Rua Atalaia n° 654 na residência e nº 133 no mapa 

Esquemas: 

 

 
 

 

 


