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Projeção:                     Zona:                     Datum:            

                                                 Supressão de árvores com atenção para as bananeiras, 
limpeza de lixo e entulho dos taludes e construção de muro de contenção nos pontos 
mais críticos. Interdição e retirada de imóveis em situação de iminente colapso.

                                                          60 pessoas
                                                         15 imóveis
                          Alto
                                         Deslizameno de terra e queda de bloco

                      Rua José Zuckerman, Praça da Liberdade - Bairro América

MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCOS DE DESASTRES NATURAIS EM ARACAJU - SERGIPE

COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA (SEMDEC)

                                  709906 / 8791912
                             AR_D_008_A

                    Área de risco compreendida por moradias com padrão construtivo de alve-
naria e mista, dispostas no topo da encosta de talude natural, com amplitude de 15 m, 
extensão de 140 m e inclinação média de 45º. Observa-se a ocorrência de cicatrizes de 
deslizamentos anteriores, presença de lixo e entulho na face da encosta, lançamento de 
água servida no talude, árvores de médio e grande porte com raízes expostas e inclina-
das, como presenças pontuais de bananeiras no topo da vertente. Identificou-se a pre-
sença de blocos de rochas na face da encosta, ocorrendo de forma fraturada, como tam-
bém a presença de moradia de alta vulnerabilidade localizada na quebra do talude. His-
tórico de deslizamento de terra com colapso do muro do SEBRAE, com histórico de que-
da de bloco na margem leste-oeste do morro.                                 
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Sugestões de Intervenções:
Quantidade de pessoas em risco:
Quantidade de imóveis em risco:
Grau de risco:
Tipologia do Processo:

Localização:
Coordenadas UTM:
Código da Área:

Descrição:

                  UTM                       24 S                          SIRGAS 2000
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                                         Luisa Sampaio FrancoTécnico Responsável:

Informativos
          Muito Alto
          Alto
          Médio
          Baixo

Graus de Risco:

Sentido do movimento de massa

AR_D_008_A
Legenda
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SEBRAE

1

Resposta:                   O ponto de encontro, em caso de evento adverso, se dará no CRAS Enedina 
Bomfim dos Santos, localizado na Rua D, número 76, Conjunto Maria do Carmo 1 - 
Bairro América


