
Cicatriz de ruptura

Sentido do movimento de material

Descrição:

  Encosta íngreme, vegetada, onde observa-se uma 
camada de solo raso sobre o afloramento rochoso. 
Presença de moradias instaladas na base e na meia-
encosta do talude natural, com risco de atingimento por 
deslizamentos planares. 
 As residências utilizam do método corte-aterro, 
prejudicando a estabilidade do terreno, onde pequenos 
deslizamentos de terra já são observados. Parte das 
moradias encontra-se na calha de drenagem, onde há 
presença de muitos blocos e matacões, podendo ser 
atingidas por corridas de detritos.
  
  

Quantidade de imóveis em risco: Aprox. 126
Quantidade de pessoas em risco: Aprox. 504

Sugestões de medidas estruturais

        
?Remoção das moradias dentro da área delimitada

Legenda

Delimitação  do setor de alto risco

Sentido da drenagem

Setor 
Sertãozinho do Frade
Morro da Constância

UTM 23k  557423 E / 7461124 S
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Cicatriz de ruptura

Sentido do movimento de material

Descrição:

  Encosta íngreme, vegetada, onde observa-se uma 
camada de solo raso sobre o afloramento rochoso. 
Presença de moradias instaladas na base e na meia-
encosta do talude natural, com risco de atingimento por 
deslizamentos planares. 
 As residências utilizam do método corte-aterro, 
prejudicando a estabilidade do terreno, onde pequenos 
deslizamentos de terra já são observados. Parte das 
moradias encontra-se na calha de drenagem, onde há 
presença de muitos blocos e matacões, podendo ser 
atingidas por corridas de detritos.
  
  

Quantidade de imóveis em risco: Aprox. 186
Quantidade de pessoas em risco: Aprox. 744

Sugestões de medidas estruturais

        
?Remoção das moradias dentro da área delimitada

Legenda

Delimitação  do setor de alto risco

Sentido da drenagem

Setor 
Sertãozinho do Frade
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Talude de corte atrás de residência



Cicatriz de ruptura

Sentido do movimento de material

Descrição:

  Encosta íngreme, vegetada, composta por grandes 
depósitos de tálus. Presença de moradias instaladas na 
base e na meia-encosta do talude natural, com risco de 
atingimento por deslizamentos planares.
 As residências utilizam do método corte-aterro, 
prejudicando a estabilidade do terreno, onde pequenos 
deslizamentos de terra já são observados. 
    Parte das moradias encontram-se às margens de calha 
de drenagem, podendo ser atingidas por corridas de 
detritos. Além disso, a porção mais baixa do terreno, onde 
há a convergência de grandes drenagens, também está 
densamente ocupada e sofre com inundações 
frequentes.
  

Quantidade de imóveis em risco: Aprox. 380
Quantidade de pessoas em risco: Aprox. 1520

Sugestões de medidas estruturais

        
?Remoção das moradias dentro da área delimitada

Legenda

Delimitação  do setor de alto risco

Sentido da drenagem

Setor 
Frade

Morro da Constância
UTM 23k  556751 E / 7460723 S
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Cicatriz de ruptura

Sentido do movimento de material

Descrição:

  Encosta íngreme, vegetada, composta por grandes 
depósitos de tálus. Presença de moradias instaladas na 
base e na meia-encosta do talude natural, com risco de 
atingimento por deslizamentos planares. 
 As residências utilizam do método corte-aterro, 
prejudicando a estabilidade do terreno, onde pequenos 
deslizamentos de terra já são observados. 
  
  

Quantidade de imóveis em risco: Aprox. 260
Quantidade de pessoas em risco: Aprox. 1040

Sugestões de medidas estruturais

        
?Remoção das moradias dentro da área delimitada

Legenda

Delimitação  do setor de alto risco

Sentido da drenagem

Setor 
Frade

Morro da Pedreira
UTM 23k  556855 E / 7460332 S

RJ-AR-SR-068

AÇÃO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO 
ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSAS E ENCHENTES

Angra dos Reis - Rio de Janeiro
Dezembro 2011

Autor: Deyna Pinho

Autor: Juliana Moraes

CPRM - SUREG-SP

CPRM - SUREG-GO


	1: Pranchas Riscos
	1: Pranchas Riscos (1)
	1: Pranchas Riscos (2)
	1: Pranchas Riscos (3)

