
 

  



VOLUME I 

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS DE FRANCO DA ROCHA 

 

LOCALIDADES 

FR02 – Vila Santista 

FR03 – Parque Santa Delfa 

FR04 – Jardim Luciana / Sítio Borda da Mata (Rua Edgar Máximo Zamboto) 

FR06 – Jardim Luciana (Rua Júlio Prestes) 

FR08 – Jardim das Colinas / Chácaras José Rutina Strauss 

FR12 – Vila Bazu (Rua Marquesa de Santos) 

FR13 – Vila Josefina / Jardim Santa Filomena / Jardim União 

FR14 – Parque Montreal (Rua Alberta) 

FR15 – Parque Montreal (Rua Canadá) 

FR19 – Jardim Bandeirantes 

 

 

 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL 

Nome: Vila Santista Localidade: FR02 

Endereço de referência: Avenida Prefeito Angelo Celeguim Latitude: 7419330,889 Longitude: 321232,397 

Foto de localização geral: FG-FR02 

 

CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE  

Polígono com área aproximada de 6,9 hectares. O relevo é constituído em 99% de morrotes altos, com amplitude de até 56 m, com substrato de filitos 
e/ou metassiltitos. Em quase 20% do polígono, depósitos aluviais recentes cobrem o terreno. A declividade majoritária no polígono é da ordem de 30 
a 45%, com trechos superiores a 45%. Predomina a condição de baixa suscetibilidade (81% do polígono), com média suscetibilidade a movimentos 
de massa em 19%. É uma localidade com ocupação urbana consolidada. No conjunto da área, ocorre a seguinte distribuição do IPVS: vulnerabilidade 
baixa (32%), vulnerabilidade média (68%). Em um raio de 500 m, estão implantados 3 equipamentos de educação e nenhum de saúde. 

 

ID do Setor Tipo de Processo Grau de Risco Nº de Moradias Alternativa(s) de intervenção 

FR02_S1 

Deslizamento de 

depósitos de encosta; 

Deslizamento de 

talude de aterro 

R3 4 

- Estrutura de contenção: A (6x3 m altura); B (15x3 m); 

- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (30 m²); 

- Limpeza: projetado (9 m³); 

- Limpeza (55 m³); 

- Recomposição da cobertura vegetal (170 m²). 

FR02_S2 
Deslizamento de 

depósitos de encosta 
R2 4 

- Limpeza: remoção de entulho (10 m3); 

- Recomposição da cobertura vegetal (210 m²). 

FR02_S3 
Deslizamento de 

talude de corte 
R3 1 

- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (130 m²); 

- Limpeza: projetado (104 m³); 

- Canaleta (21 m); 

- Escada hidráulica (25 m). 

  



Foto Geral 

 

FG-FR02 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FOTOS OBLÍQUAS 

 
FO-FR02_S1S2 



 
FI-FR02_S1S2 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Vila Santista Localidade: FR02 Setor: FR02_S1 

Referência de acesso: Rua Fazenda Belém Latitude: 7419438,031 Longitude: 321301,289 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo Data da vistoria: 17/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Setor compreende duas casas confrontantes à Rua Fazenda Belém, tendo a montante vertente com inclinação maior que 30 graus, uma edificação 
bem precária à meia encosta e outra no limite de montante, assentada sobre aterro, cujo talude tem cerca de 30 graus de inclinação, uns 2 m de 
amplitude e sulcos erosivos. O talude de aterro aparenta pouca coesão e a moradia indica fragilidade construtiva para suportar movimentação do 
material subjacente. No terreno vazio, depósitos de encostas (muito e entulho) estão depositados em linhas concentradas de escoamento de fluxos 
de água servidas e pluviais.  

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de depósitos de encosta; Deslizamento de talude de aterro. 

Observações 

FC-FR02_S1-01 - Vista do setor a partir da Rua Fazenda Belém. 

Grau de risco: R3-Alto Estimativa de n° de edificações no setor: 4  

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Estrutura de contenção: A (6x3 m altura); B (15x3 m) R$ 53.564,49 

Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (30 m²) R$ 4.483,20 

Limpeza: projetado (9 m³) R$ 2.405,97 

Limpeza (55 m³) R$ 14.703,15 

Recomposição da cobertura vegetal (170 m²) R$ 3.614,20 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 28.609,63 

Total R$ 107.380,64 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR02_S1-01 - Vista do setor a partir da Rua Fazenda Belém. 

 



 

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Vila Santista Localidade: FR02 Setor: FR02_S2 

Referência de acesso: Rua Fazenda Belém / Rua Braz Cubas Latitude: 7419425,711 Longitude: 321286,821 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo Data da vistoria: 17/11/2020 

Diagnóstico do setor  

Quatro moradias precárias, alinhadas entre si, assentadas na base de uma encosta de pouca amplitude e inclinação superior a 25 graus. Na porção 
superior dessa vertente, junto à Rua Braz Cubas, ao lado e a jusante da edificação de vários pavimentos confrontante à rua, observa-se grande 
acúmulo de depósitos artificiais de encosta (entulho, lixo, aterro lançado).  

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de depósito de encosta. 

Observações 

FC-FR02_S2-01 - Vista do setor a partir da Rua Fazenda Belém. 

Grau de risco: R2-Médio Estimativa de n° de edificações no setor: 4 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Limpeza: remoção de entulho (10 m³) R$ 2.673,30 

Recomposição vegetal (210 m²) R$ 4.464,60 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 2.592,49 

Total R$ 9.730,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR02_S2-01 - Vista do setor a partir da Rua Fazenda Belém. 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FOTOS OBLÍQUAS  

 
FO-FR02_S3 



 
FI-FR02_S3 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Vila Santista Localidade: FR02 Setor: FR02_S3 

Referência de acesso: Rua Luis Uvaldo Gonçalves Latitude: 7419248,633 Longitude: 321013,662 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo Data da vistoria: 17/11/2020 

Diagnóstico do setor (condicionantes e indicadores do processo de instabilização) 

Moradia confrontante à rua de referência, assentada mediante talude de corte íngreme com cerca de 8 a 10 m de altura, com estruturas do filito 
desfavoráveis à estabilidade (as foliações do filito mergulhando em direção ao corte). Observam-se no talude de corte cicatrizes de deslizamentos. A 
encosta a montante tem declividade superior a 25 graus e há sinais na superfície do terreno de fluxos concentrados de águas pluviais e servidas. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte. 

Observações 

FC-FR02_S3-01 - Vista da moradia e do talude de corte a partir da Rua Luís Uvaldo Gonçalves. 

Grau de risco: R3-Alto Estimativa de n° de edificações no setor: 1 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (130 m²) R$ 19.427,20 

Limpeza: projetado (104 m³) R$ 27.802,32 

Canaleta (21 m) R$ 5.520,48 

Escada hidráulica (25 m) R$ 20.510,25 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 26.608,12 

Total R$ 99.868,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR02_S3-01 - Vista da moradia e do talude de corte a partir da Rua Luís Uvaldo Gonçalves. 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL 

Nome: Parque Santa Delfa Localidade: FR03 

Endereço de referência: Rua das Tulipas Latitude: 7419740,970 Longitude: 320943,150 

Foto de localização geral: FG-FR03 

 

CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE  
Polígono com área aproximada de 20,4 hectares, configurando concavidades de onde se originam ao menos 3 cursos de água que cortam a localidade. 
O relevo é constituído em 95% de morrotes altos, com amplitude de até 76 m, com substrato de filitos e/ou metassiltitos. A declividade majoritária no 
polígono é da ordem de 15 a 30%, com trechos superiores a 45%. Predomina a condição de baixa suscetibilidade (65% do polígono), com média 
suscetibilidade a movimentos de massa em 35%. É uma localidade com ocupação urbana consolidada em 66% do polígono. No conjunto da área, 
ocorre a seguinte distribuição do IPVS: vulnerabilidade baixa (52%), vulnerabilidade alta (área urbana - 40%) e não classificado (8%). Em um raio de 
500 m, estão implantados 2 equipamentos de educação e nenhum de saúde. 

 

ID do Setor Tipo de Processo Grau de Risco Nº de Moradias Alternativa(s) de intervenção 

FR03_S1 

Deslizamento de 

talude de corte; 

Deslizamento de 

talude de aterro 

R3 1 

- Estruturas de contenção escalonada 3 x (6x2,5 m); 

- Canaleta (6 m); 

- Escada hidráulica (70 m); 

- Acessos (70 m). 

FR03_S2 

Deslizamento de 

depósito superficial 

de encosta. 

R2 1 

- Acessos (35 m); 

- Limpeza (10 m³). 

FR03_S3 

Deslizamento de 

solo; Deslizamento 

de depósitos de 

encosta 

R2 2 

- Canaletas (30 m); 

- Acessos (150 m); 

- Recomposição da cobertura vegetal (1500 m²); 

- Escada hidráulica (30 m). 

FR03_S4 
Inundação/ 

alagamento 
R2 35 

- Monitoramento e inclusão do setor em plano de drenagem do 

município. 

  



Foto Geral 

 

FG-FR03 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FOTOS OBLÍQUAS 

 
FO-FR03_S1S2S3 



 
FI-FR03_S1S2S3 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Parque Santa Delfa Localidade: FR03 Setor: FR03_S1 

Referência de acesso: Rua Enéas Rodrigues Moreira Latitude: 7419728,531 Longitude: 320869,716 

Equipe UFABC: Leonardo Varallo e Fernando Nogueira Data da vistoria: 25/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Edificação muito precária assentada à meia encosta de vertente com inclinação superior a 30 graus e estrutura da rocha favorável à instabilidade. A 
moradia tem acesso por escadaria e foi assentada mediante talude de corte com cerca de 5 m e aterro. Esse material subjacente está se 
movimentando, produzindo trincamentos nas paredes e pisos. As águas pluviais escoam diretamente do telhado para o talude de aterro, já bastante 
erodido. Na vertente a montante, águas servidas e pluviais são lançadas desorganizadamente no solo. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de talude de aterro. 

Descrição de vulnerabilidades observadas 

Evidências de fragilidade construtiva, de instabilidade estrutural ou de degradação significativa da edificação. 

Observações  

FC-FR03_S1-01 - Vista da moradia a partir de jusante. Observar telhado sem calhas e erosão no talude de aterro. 
FC-FR03_S1-02 - Detalhe de trincamentos em uma das paredes da edificação. 
FC-FR03_S1-03 - Vista da encosta a montante e da porção aos fundos da moradia, muito próxima ao talude de corte. 

Grau de risco: R3-Alto Estimativa de n° de edificações no setor: 1  

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Estruturas de contenção escalonadas 3 x (6x2,5 m) R$ 38.260,35 

Canaleta (6 m) R$ 1.577,28 

Escada hidráulica (70 m) R$ 57.428,70 

Acessos (70 m) R$ 71.102,50 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 61.151,56 

Total R$ 229.520,39 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR03_S1-01 - Vista da moradia a partir de jusante. Observar telhado sem calhas e erosão no talude de aterro. 

 



 

FC-FR03_S1-02 - Detalhe de trincamentos em uma das paredes da edificação.  

 



 

FC-FR03_S1-03 - Vista da encosta a montante e da porção aos fundos da moradia, muito próxima ao talude de corte. 

. 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Parque Santa Delfa Localidade: FR03 Setor: FR03_S2 

Referência de acesso: Rua das Orquídeas Latitude: 7419768,401 Longitude: 320992,009 

Equipe UFABC: Leonardo Varallo e Fernando Nogueira Data da vistoria: 25/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Moradia assentada a jusante de talude com inclinação superior a 30 graus. Deslizamento recente depositou o material mobilizado sobre a laje de 
edícula nos fundos da moradia. Há aterro depositado na beira da rua e na borda do talude. Parte do material mobilizado ainda está depositado à meia 
encosta, com várias linhas de trincamentos. As águas pluviais escoam diretamente da rua para o talude. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de depósito superficial de encosta. 

Observações 

FC-FR03_S2-01 - Vista do setor a partir da Rua das Orquídeas. Observar depósito de aterro em primeiro plano. 

Grau de risco: R2-Médio Estimativa de n° de edificações no setor: 1 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Acessos (35 m) R$ 35.551,25 

Limpeza (10 m³) R$ 2.673,30 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 13.883,16 

Total R$ 52.107,71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR03_S2-01 - Vista do setor a partir da Rua das Orquídeas. Observar depósito de aterro em primeiro plano. 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Parque Santa Delfa Localidade: FR03 Setor: FR03_S3 

Referência de acesso: Travessa da Rua das Margaridas Latitude: 7419703,053 Longitude: 320903,902 

Equipe UFABC: Leonardo Varallo e Fernando Nogueira Data da vistoria: 25/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Moradia assentada ao final de pequena travessa da Rua das Margaridas, a jusante de encosta em anfiteatro, com inclinação em torno de 40 graus. 
As águas pluviais escoam diretamente da rua de montante (Rua Enéas Rodrigues Moreira). Há uma longa cicatriz de deslizamento, que atingiu o 
terreno ao lado da moradia e indica processo gerado por concentração de fluxos d'água na encosta. Na vertente, observam-se diversos pontos de 
acúmulo de lixo e entulhos lançados. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de solo; Deslizamento de depósitos de encosta. 

Observações 

FC-FR03_S3-01 - Vista do setor, com foco no talude a jusante da Rua Enéas Rodrigues Moreira. 
FC-FR03_S3-02 - Vista do talude côncavo a montante do setor. Observar a presença de lixo, entulho e aterro. 

Grau de risco: R2-Médio Estimativa de n° de edificações no setor: 2 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Canaletas (30 m) R$ 7.886,40 

Acessos (150 m) R$ 152.362,50 

Recomposição da cobertura vegetal (1500 m²) R$ 31.890,00 

Escada hidráulica (30 m) R$ 24.612,30 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 78.724,04 

Total R$ 295.475,24 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 
 

 

FC-FR03_S3-01 - Vista do setor, com foco no talude a jusante da Rua Enéas Rodrigues Moreira. 

 



 

FC-FR03_S3-02 - Vista do talude côncavo a montante do setor. Observar a presença de lixo, entulho e aterro. 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FOTOS OBLÍQUAS 

 
FO-FR03_S4 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Parque Santa Delfa Localidade: FR03 Setor: FR03_S4 

Referência de acesso: Rua das Margaridas / Rua José de Souza Latitude: 7419923,231 Longitude: 321053,134 

Equipe UFABC: Leonardo Varallo e Fernando Nogueira  Data da vistoria: 25/11/2020 

Diagnóstico do setor  

Conjunto de moradias da porção final da Rua José de Souza (continuação da Rua das Margaridas), próximas à conjunção de dois canais fluviais. O 
lançamento das águas de drenagem da Rodovia Tancredo Neves, a montante de um deles e o assoreamento do pequeno canal fluvial que passa aos 
fundos das moradias à direita desse final de rua, produzem inundações que atingem a via e a frente das casas.  

Descrição do processo de instabilização 

Inundação / Alagamento. 

Observações 

FC-FR03_S4-01 - Vista parcial do setor, no final da Rua José de Souza. 
FC-FR03_S4-02 - Vista do pequeno canal fluvial que passa aos fundos de parte das moradias. 

Grau de risco: R2-Médio Estimativa de n° de edificações no setor: 35 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Monitoramento e inclusão do setor em plano de drenagem do município N/A 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) N/A 

Total N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 
 

 

FC-FR03_S4-01 - Vista parcial do setor, no final da Rua José de Souza. 

 



 

FC-FR03_S4-02 - Vista do pequeno canal fluvial que passa aos fundos de parte das moradias. 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL 

Nome: Jardim Luciana / Sítio Borda da Mata Localidade: FR04 

Endereço de referência: Rua Edgar Máximo Zamboto / Estrada Flor de Lis Latitude: 7419841,548 Longitude: 320188,511 

Foto de localização geral: FG-FR04 

 

CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE  

Polígono com área aproximada de 25,5 hectares, configurando concavidades com nascentes de cursos de água que cortam a localidade. O relevo é 

constituído na totalidade por morrotes altos, com amplitude de até 74 m, com substrato de filitos e/ou metassiltitos. A declividade majoritária no 

polígono é da ordem de 30 a 45%, com trechos superiores a 45%. Apresenta baixa suscetibilidade a movimentos de massa em 61% do polígono, 

média suscetibilidade em 28% e alta suscetibilidade em cerca de 11%. Em quase 15% da localidade, registra-se ocupação urbana em consolidação 

e em quase 33%, ocupação urbana consolidada. Ocorre a seguinte distribuição do IPVS: vulnerabilidade alta (área urbana - 99,85%) e vulnerabilidade 

média (0,15%). Em um raio de 500 m, estão implantados 1 equipamento de educação e 1 de saúde. 

 

ID do Setor Tipo de Processo Grau de Risco Nº de Moradias Alternativa(s) de intervenção 

FR04_S1 
Deslizamento em talude 

de aterro; Erosão 
R4 2 

- Limpeza: proteção superficial (75 m³); 

- Estrutura de contenção (11x3 m); 

- Remoção de moradia (1); 

- Proteção superficial com gramíneas (75 m²). 

FR04_S2 

Deslizamento de 

encosta; Deslizamento 

de depósitos de encosta 

R3 3 

- Limpeza (25 m³); 

- Escada Hidráulica (70 m); 

- Acessos (80 m). 

FR04_S3 
Deslizamento de 

encosta 
R3 3 

- Acessos (35; 150 = 185 m); 

- Estrutura de contenção (11x3 m); 

- Estrutura de contenção (30x2 m). 

FR04_S4 

Deslizamento de talude 

de aterro; Deslizamento 

de depósitos de 

encosta; erosão 

R3 1 

- Escada hidráulica (45 m); 

- Estrutura de contenção (20x3 m); 

- Solo grampeado (800 m²). 

 

 

FR04_S5 

Deslizamento de taludes 

de corte; Deslizamento 

de aterro 

R2 10 

- Acessos (35 m). 

 



FR04_S6 
Deslizamento de talude 

de corte; Erosão 
R3 2 

- Estrutura de contenção em L (10x3 m). 

 

  



Foto Geral 

 

FG-FR04 

 



 
FO-FR04_S1S2S3 



 
FI-FR04_S1S2S3 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Jardim Luciana / Sítio Borda da Mata Localidade: FR04 Setor: FR04_S1 

Referência de acesso: Rua Antonio Domingos Lopes Latitude: 7419942,509 Longitude: 320199,125 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo Data da vistoria: 18/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Duas moradias construídas à meia encosta, logo a jusante da rua de referência, com inclinação superior a 30 graus, mediante corte e sobreposição 
a aterro. Não há calhas nos telhados nem sistema adequado de drenagem pluvial e das águas servidas. O aterro apresenta sulcos erosivos e 
particularmente em uma das edificações, há muitos indicadores de movimentação do aterro subjacente, com trincamento em muros, paredes e pisos. 
A fragilidade construtiva das edificações é muito evidente, com paredes sem amarração, trincas em paredes, pisos e muros. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento em talude de aterro; Erosão 

Descrição de vulnerabilidades observadas 

Evidências de fragilidade construtiva, de instabilidade estrutural ou de degradação significativa da edificação. 

Observações 

FC-FR04_S1-01 - Vista de uma das moradias do setor. Observar, no piso superior, a falta de amarração entre as paredes. 
FC-FR04_S1-02 - Detalhe de trincamentos no piso da varanda dessa mesma edificação. 
FC-FR04_S1-03 - Detalhe de ruptura em muro a montante da edificação. 

Grau de risco: R4-Muito alto Estimativa de n° de edificações no setor: 2  

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Limpeza: proteção superficial (75 m³) R$ 20.049,75 

Estrutura de contenção (11x3 m) R$ 28.057,59 

Proteção superficial com gramíneas (75 m²) R$ 1.577,25 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 18.045,44 

Indicação de remoção 

Remoção de moradia (1) R$ 89.000,00 

Total R$ 156.730,03 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR04_S1-01 - Vista de uma das moradias do setor. Observar, no piso superior, a falta de amarração entre as paredes. 



 

FC-FR04_S1-02 - Detalhe de trincamentos no piso da varanda dessa mesma edificação. 



 

FC-FR04_S1-03 - Detalhe de ruptura em muro a montante da edificação. 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Jardim Luciana / Sítio Borda da Mata Localidade: FR04 Setor: FR04_S2 

Referência de acesso: Rua Antonio Domingos Lopes Latitude: 7419949,489 Longitude: 320236,003 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo Data da vistoria: 18/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Uma moradia assobradada em estágio já avançado de edificação, assentada mediante corte e aterro imediatamente a jusante da rua de acesso, e 
outras duas mais precárias e recentes assentadas ao fundo dessa concavidade, a jusante de encosta com inclinação superior a 30 graus. A rua de 
referência não possui guias e sarjetas, por isso, as águas pluviais são lançadas diretamente na encosta. Na borda da via, há depósitos de entulhos e 
materiais de construção. A edificação confrontante à rua apresenta trincamentos indicativos de movimentação do aterro subjacente, no qual se 
observam sulcos erosivos. Observam-se depósitos de aterro, lixo e entulhos de construção no entorno dessa moradia. Há também uma longa cicatriz 
de deslizamento na deste setor voltada para o setor S1. As águas pluviais escoam concentradas a partir da rua, deixando sulcos orientados no sentido 
das duas edificações de jusante. Ao longo dessa concavidade de escoamento pluvial, observam-se trincas no solo superficial e depósito de material 
lançado. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de encosta; Deslizamento de depósitos de encosta. 

Observações 

FC-FR04_S2-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Antônio Domingo Lopes. Observar acúmulos de entulhos lançados. 
FC-FR04_S2-02 - Vista das duas edificações a jusante da encosta. 
FC-FR04_S2-03 - Vista de rachadura no solo observada na encosta a montante das duas edificações que aparecem na FC-FR04_S2-02. 
FC-FR04_S2-04 - Depósito artificial de encosta (aterro lançado) pouco coeso, observado na encosta a montante das duas edificações que 
aparecem na FC-FR04_S2-02. 

Grau de risco: R3-Alto Estimativa de n° de edificações no setor: 3 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Limpeza (25 m³) R$ 6.683,25 

Escada Hidráulica (70 m) R$ 57.428,70 

Acessos (80 m) R$ 81.260,00 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 52.799,09 

Total R$ 198.171,04 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR04_S2-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Antônio Domingo Lopes. Observar acúmulos de entulhos lançados. 



 

FC-FR04_S2-02 - Vista das duas edificações a jusante da encosta. 



 

FC-FR04_S2-03 - Vista de rachadura no solo observada na encosta a montante das duas edificações que aparecem na FC-FR04_S2-02. 



 

FC-FR04_S2-04 - Depósito artificial de encosta (aterro lançado) pouco coeso, observado na encosta a montante das duas edificações que aparecem 
na FC-FR04_S2-02. 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Jardim Luciana / Sítio Borda da Mata Localidade: FR04 Setor: FR04_S3 

Referência de acesso: Rua Antonio Domingos Lopes Latitude: 7419961,571 Longitude: 320282,835 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo Data da vistoria: 18/11/2020 

Diagnóstico do setor  

Duas moradias assentadas a jusante da rua mediante cortes em encosta com inclinação superior a 30 graus. Uma das moradias está edificada em 
madeirite bastante degradado e está a 2 m de um talude de corte com cerca de 2 m também contido por material improvisado e frágil. A outra moradia 
tem menor vulnerabilidade estrutural. A escadaria de acesso apresenta indícios de deslocamento. Na rua, há um degrau de abatimento, com 
trincamento da pavimentação, protegido por um cordão de massa asfáltica para impedir escoamento pluvial. Este degrau está associado a um 
deslizamento cuja cicatriz tem a cabeceira na via e se estende até próximo aos fundos da edificação em alvenaria. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de encosta. 

Descrição de vulnerabilidades observadas 

Uma das moradias é muito frágil estruturalmente (em madeirite). 

Observações 

FC-FR04_S3-01 - Vista do setor a partir da Rua Antônio Domingo Lopes.  
FC-FR04_S3-02 - Vista de uma das edificações. Observar a fragilidade da estrutura em madeirite e a contenção do talude de corte.  
FC-FR04_S3-03 - Vista da cabeceira da cicatriz de escorregamento, na Rua Antônio Domingos Lopes.  
FC-FR04_S3-04 - Degrau de abatimento na Rua Antônio Domingos Lopes. 

Grau de risco: R3-Alto Estimativa de n° de edificações no setor: 3 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Acessos (35; 150 = 185 m); R$ 187.913,75 

Estrutura de contenção (11x3 m) R$ 28.057,59 

Estrutura de contenção (30x2 m) R$ 51.013,80 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 96.969,00 

Total R$ 363.954,14 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR04_S3-01 - Vista do setor a partir da Rua Antônio Domingo Lopes. 



 

FC-FR04_S3-02 - Vista de uma das edificações. Observar a fragilidade da estrutura em madeirite e a contenção do talude de corte. 



 

FC-FR04_S3-03 - Vista da cabeceira da cicatriz de escorregamento, na Rua Antônio Domingos Lopes. 



 

FC-FR04_S3-04 - Degrau de abatimento na Rua Antônio Domingos Lopes. 

 

 



 

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FOTOS OBLÍQUAS  

 
FO-FR04_S4S5S6 



 
FI-FR04_S4S5S6 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Jardim Luciana / Sítio Borda da Mata Localidade: FR04 Setor: FR04_S4 

Referência de acesso: Rua Beatriz Savazoni Latitude: 7420055,077 Longitude: 320460,798 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo Data da vistoria: 18/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Moradia assentada ao final da Rua Beatriz Savazoni, à meia encosta, tendo a montante um talude com cerca de 12 m muito íngreme (cerca de 50 
graus) e sobreposta a talude de aterro. Há cicatriz de escorregamento de montante, com o material mobilizado atingindo a porção lateral da moradia. 
E depositado ainda na encosta. O talude de aterro subjacente, com cerca de 3 m e se esparramando sobre vertente com mais de 30 graus de 
inclinação, apresenta vários trincamentos, tendo rompido e arrastado parte do piso do cimentado à frente da edificação. Há depósitos de lixo e entulho 
na encosta, lançamento inadequado e concentração de águas pluviais e servidas. A moradia apresenta diversas rachaduras em paredes e pisos. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de aterro; Deslizamento de depósitos de encosta; Erosão. 

Observações 

FC-FR04_S4-01 - Vista da moradia a partir do final da rua. Observar cicatriz de deslizamento a montante, com lonas plásticas cobrindo parcialmente 
o material mobilizado. 
FC-FR04_S4-02 - Porção da edificação atingida pelo deslizamento de montante e onde o cimentado em frente sofreu ruptura por deslizamento do 
aterro subjacente mal compactado. 

Grau de risco: R3-Alto Estimativa de n° de edificações no setor: 1 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Escada Hidráulica (45 m) R$ 36.918,45 

Estrutura de contenção (20x3 m) R$ 51.013,80 

Solo grampeado (800 m²) R$ 298.480,00 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 140.344,93 

Total R$ 526.757,18 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR04_S4-01 - Vista da moradia a partir do final da rua. Observar cicatriz de deslizamento a montante, com lonas plásticas cobrindo parcialmente o 
material mobilizado. 



 

FC-FR04_S4-02 - Porção da edificação atingida pelo deslizamento de montante e onde o cimentado em frente sofreu ruptura por deslizamento do 
aterro subjacente mal compactado. 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Jardim Luciana / Sítio Borda da Mata Localidade: FR04 Setor: FR04_S5 

Referência de acesso: Estrada das Papoulas Latitude: 7419927,513 Longitude: 320466,696 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo Data da vistoria: 18/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Ocupação recente de porção da encosta com inclinação entre 15 a 30 graus, com infraestrutura de drenagem, acesso e eletricidade ainda muito 
precárias e improvisadas. As edificações são em madeirite, madeira ou de materiais mistos, parte em alvenaria e madeira. Observa-se desorganização 
espacial das moradias, afetando os fluxos de água pluvial, há lixo e entulhos lançados no entorno. Os taludes de corte são relativamente baixos. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de taludes de corte; Deslizamento de aterro.  

Descrição de vulnerabilidades observadas 

Evidências de fragilidade construtiva, de instabilidade estrutural ou de degradação significativa da edificação. 

Observações 

FC-FR04_S5-01 - Vista parcial do setor a partir de montante. 
FC-FR04_S5-02 - Vista parcial do setor a partir de jusante. 
FC-FR04_S5-03 - Drenagem improvisada em canaletas escavadas no terreno. 

Grau de risco: R2-Médio Estimativa de n° de edificações no setor: 10 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Acessos (35 m) R$ 55.866,25 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 20.290,62 

Total R$ 76.156,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR04_S5-01 - Vista parcial do setor a partir de montante. 



 

FC-FR04_S5-02 - Vista parcial do setor a partir de jusante. 



 

FC-FR04_S5-03 - Drenagem improvisada em canaletas escavadas no terreno. 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Jardim Luciana / Sítio Borda da Mata Localidade: FR04 Setor: FR04_S6 

Referência de acesso: Rua Beatriz Savazoni Latitude: 7419997,892 Longitude: 320407,071 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo Data da vistoria: 18/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Duas moradias assentadas à meia encosta a jusante da Rua Beatriz Savazoni, mediante talude de corte com cerca de 3 a 4 m e parcialmente sobre 
aterro. O aterro apresenta sulcos erosivos por lançamento inadequado de águas servidas e pluviais, com evidências de solapamento da fundação e 
trincamentos no piso das moradias. O talude de corte apresenta cicatriz de deslizamento e vários pontos com instabilidade evidente no solo (sulcos 
erosivos, trincamentos). 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte; Erosão. 

Observações 

FC-FR04_S6-01 - Vista de talude de corte a montante de uma das moradias.  
FC-FR04_S6-02 - Vista de poção de jusante de uma das moradias, com lançamento de água sobre aterro subjacente.  
FC-FR04_S6-03 - Talude de corte lateral a outra das moradias, com cicatrizes de deslizamento. 

Grau de risco: R3-Alto Estimativa de n° de edificações no setor: 2 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Estrutura de contenção em L (10x3 m) R$ 51.013,80 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 18.525,21 

Total R$ 69.542,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR04_S6-01 - Vista de talude de corte a montante de uma das moradias. 



 

FC-FR04_S6-02 - Vista de poção de jusante de uma das moradias, com lançamento de água sobre aterro subjacente. 



 

FC-FR04_S6-03 - Talude de corte lateral a outra das moradias, com cicatrizes de deslizamento. 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL 

Nome: Jardim Luciana Localidade: FR06 

Endereço de referência: Rua Julio Prestes / Avenida Pacaembu Latitude: 7420070,741 Longitude: 319337,798 

Foto de localização geral: FG-FR06 

 

CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE  
Polígono com área côncava de aproximadamente 5,7 hectares. O relevo é constituído por morrotes altos, com amplitude de até 53 m, com substrato 
de filitos e/ou metassiltitos em 91% e aluviões quaternários em quase 9%. A declividade majoritária no polígono é da ordem de 0 a 15% com trechos 
pontuais superiores a 45%.  Predomina a condição de baixa suscetibilidade (74% do polígono), com média suscetibilidade a movimentos de massa 
em 26%. É uma localidade com ocupação urbana consolidada. Predomina na área IPVS com vulnerabilidade alta (área urbana - 88%), tendo 
vulnerabilidade média em 12%. Em um raio de 500 m, está implantado 1 equipamento de saúde e nenhum de educação. 

 

ID do Setor Tipo de Processo Grau de Risco Nº de Moradias Alternativa(s) de intervenção 

FR06_S1 
Deslizamento de 

encosta  
R2 5 

- Monitoramento. 

FR06_S2 

Deslizamento de 

talude de aterro; 

Deslizamento de 

encosta 

R3 1 

- Remoção de moradia (1). 

FR06_S3 
Deslizamento de 

encosta. 
R2 6 

- Limpeza: remoção de entulho (66 m³); 

- Estrutura de contenção (11x3 m); 

- Recomposição da cobertura vegetal (132 m²). 

FR06_S4 

Deslizamento de 

encosta; 

Deslizamento de 

talude de corte 

R3 3 

- Canaleta (39 m); 

- Escada hidráulica (9,5 m); 

- Estrutura de contenção: A (16x3 m); B (9x3 m). 

 

 

FR06_S5 

. Deslizamento de 

encosta; 

Deslizamento de 

talude de corte 

R3 4 

- Canaleta (60 m); 

- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (200 m²); 

- Limpeza: projetado (100 m³). 

 

  



Foto Geral 

 

FG-FR06 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FOTOS OBLÍQUAS  

 
FO-FR06_S1S2S3S4S5 



 
FI-FR06_S1S2S3S4S5

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Jardim Luciana Localidade: FR06 Setor: FR06_S1 

Referência de acesso: Rua Júlio Prestes (e frente à Rua José de Barros) Latitude: 7420070,815 Longitude: 319298,962 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo Data da vistoria: 17/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Moradias assentadas em encosta com inclinação superior a 40 graus, vegetada. Há lançamento desorganizado de águas servidas e pluviais 
diretamente na encosta. Parte das águas que escoa, da Rua José de Barros desce por este setor nas ocasiões de chuvas mais intensas. Não se 
observou nenhum indicador de processo instalado, mas recomenda-se monitoramento em função da inexistência de sistema de drenagem superficial 
e da grande declividade da vertente. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de encosta. 

Observações 

FC-FR06_S1-01 - Vista do setor a partir de jusante.  

Grau de risco: R2-Médio Estimativa de n° de edificações no setor: 5  

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Monitoramento N/A 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) N/A 

Total N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

FC-FR06_S1-01 - Vista do setor a partir de jusante. 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Jardim Luciana Localidade: FR06 Setor: FR06_S2 

Referência de acesso: Rua Júlio Prestes Latitude: 7420056,593 Longitude: 319368,348 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo Data da vistoria: 17/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Moradia muito precária assentada à meia encosta com inclinação média em torno de 25 graus, mediante taludes de corte e de aterro. O talude de 
corte não é muito elevado, mas o talude de aterro tem sua crista bem próxima à fundação da moradia e está lançado sobre trecho da vertente com 
inclinação superior a 40 graus que, na base, é cortado por um córrego. Não há calhas nem sistema de drenagem, com as águas servidas e pluviais 
sendo lançadas desorganizadamente sobre o terreno, que se apresenta com várias rachaduras no solo e coberto por lona plástica. Deslizamentos 
desta encosta podem ser resultantes de solapamento de margens do córrego que atinjam a base da vertente. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de aterro; Deslizamento de encosta. 

Descrição de vulnerabilidades observadas 

Evidências de fragilidade construtiva de instabilidade estrutural ou de degradação significativa da edificação. 

Observações  

FC-FR06_S2-01 - Vista do setor. Observar fragilidade da edificação e declividade acentuada a jusante. 

Grau de risco: R3-Alto Estimativa de n° de edificações no setor: 1 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Indicação de remoção 

Remoção de moradia (1) R$ 89.000,00 

Total  R$ 89.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR06_S2-01 - Vista do setor. Observar fragilidade da edificação e declividade acentuada a jusante. 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Jardim Luciana Localidade: FR06 Setor: FR06_S3 

Referência de acesso: Rua Júlio Prestes Latitude: 7420085,877 Longitude: 319429,020 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo Data da vistoria: 17/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Quatro moradias confrontantes à via e outras duas a jusante, já assentadas sobre o terraço fluvial, separadas por uma vertente com pouco mais de 
10 m de amplitude e inclinação superior a 30 graus. Todas as edificações são muito precárias e apresentam fragilidade construtiva. Algumas das 
moradias de montante foram construídas sobre pilotis. Um muro de contenção de aterro está embarrigado e inclinado. Foram observadas rachaduras 
no solo à meia encosta, concentração de bananeiras e indicadores de concentração de fluxo de águas servidas e pluviais. 

Descrição do processo de instabilização  

Deslizamento de encosta. 

Descrição de vulnerabilidades observadas 

Evidências de fragilidade construtiva, de instabilidade estrutural ou de degradação significativa da edificação. 

Observações 

FC-FR06_S3-01 - Vista do setor a partir de jusante. 
FC-FR06_S3-02 - Muro embarrigado e inclinado. 
FC-FR06_S3-03 - Detalhe da desorganização espacial da meia encosta. 

Grau de risco: R2-Médio Estimativa de n° de edificações no setor: 6 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Limpeza: remoção de entulho (66 m³) R$ 17.643,78 

Estrutura de contenção (11x3 m) R$ 28.057,59 

Recomposição da cobertura vegetal (132 m²) R$ 2.806,32 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 17.617,99 

Total R$ 66.125,68 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR06_S3-01 - Vista do setor a partir de jusante. 



 

FC-FR06_S3-02 - Muro embarrigado e inclinado. 



 

FC-FR06_S3-03 - Detalhe da desorganização espacial da meia encosta. 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Jardim Luciana Localidade: FR06 Setor: FR06_S4 

Referência de acesso: Rua Júlio Prestes Latitude: 7420129,129 Longitude: 319450,721 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo Data da vistoria: 17/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Três moradias, uma delas confrontante à rua e outras duas aos fundos, assentadas mediante taludes de corte em encosta com inclinação superior a 
30 graus. Os taludes de corte das duas casas não confrontantes com a via têm altura superior a 4 m. Foram observadas trincas na encosta e cicatriz 
de deslizamento pretérito. As edificações são muito precárias e estão muito encostadas aos taludes de corte. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de encosta; Deslizamento de talude de corte. 

Observações 

FC-FR06_S4-01 - Vista de uma das moradias do setor. Observar a proximidade do talude de corte e a declividade da encosta a montante. 
FC-FR06_S4-02 - Vista do setor a partir de montante, onde se observou trincamento no solo. 

Grau de risco: R3-Alto Estimativa de n° de edificações no setor: 3 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Canaleta (39 m) R$ 10.252,32 

Escada hidráulica (9,5 m) R$ 7.793,90 

Estrutura de contenção: A (16x3 m); B (9x3 m) R$ 63.767,25 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 29.714,65 

Total R$ 111.528,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR06_S4-01 - Vista de uma das moradias do setor. Observar a proximidade do talude de corte e a declividade da encosta a montante. 



 

FC-FR06_S4-02 - Vista do setor a partir de montante, onde se observou trincamento no solo. 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Jardim Luciana Localidade: FR06 Setor: FR06_S5 

Referência de acesso: Rua Júlio Prestes Latitude: 7420130,899 Longitude: 319494,784 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo Data da vistoria: 17/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Quatro moradias assentadas muito próximas a talude de corte em encosta vegetada com inclinação superior a 30 graus. Há cicatriz de deslizamento 
recente coberta por lona plástica em trecho do talude de corte. Observam-se trincamentos no solo, na crista dos taludes de corte e indicadores de 
fluxos concentrados de águas pluviais que descem da rua de montante pela encosta. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de encosta; Deslizamento de talude de corte. 

Observações 

FC-FR06_S5-01 - Talude de corte aos fundos de uma das moradias, com acúmulo de solo mobilizado preenchendo o pequeno espaço entre a base 
do talude e a edificação. 
FC-FR06_S5-02 - Vista da proximidade das edificações da encosta e dos taludes de corte. 
FC-FR06_S5-03   Vista do setor a partir da rua. Observar aos fundos a lona plástica que cobre a cicatriz de deslizamento. 

Grau de risco: R3-Alto Estimativa de n° de edificações no setor: 4 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Canaleta (60 m) R$ 15.772,80 

Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (200 m²) R$ 29.888,00 

Limpeza: projetado (100 m³) R$ 26.733,00 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 53.395,41 

Total R$ 200.409,21 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR06_S5-01 - Talude de corte aos fundos de uma das moradias, com acúmulo de solo mobilizado preenchendo o pequeno espaço entre a base do 
talude e a edificação. 



 

FC-FR06_S5-02 - Vista da proximidade das edificações da encosta e dos taludes de corte. 



 

FC-FR06_S5-03 - Vista do setor a partir da rua. Observar aos fundos a lona plástica que cobre a cicatriz de deslizamento. 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL 

Nome: Jardim das Colinas / Chácaras José Rutina Strauss Localidade: FR08 

Endereço de referência: Estrada de Parnaiba Latitude: 7420495,180 Longitude: 318373,938 

Foto de localização geral: FG-FR08 

 

CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE  

Polígono com área de aproximadamente 26,4 hectares, com 75% do relevo de morrotes altos, sustentados por filitos e/ou metassiltitos. Em quase 6% 

da área, nos fundos de vale, estão expostos sedimentos aluviais recentes. A declividade majoritária no polígono é da ordem de 0 a 15%. com trechos 

pontuais superiores a 45%. Todo o polígono apresenta baixa suscetibilidade a movimentos de massa. É uma localidade com ocupação urbana ainda 

em consolidação e médio ordenamento territorial. Predomina na área IPVS com vulnerabilidade alta (área urbana - 99,5%). Em um raio de 500 m, 

está implantado 1 equipamento de educação e nenhum de saúde. 

 

ID do Setor Tipo de Processo Grau de Risco Nº de Moradias Alternativa(s) de intervenção 

FR08_S1 

Deslizamento de 

talude de corte; 

Deslizamento de 

depósito superficial 

R2 1 

- Canaleta (20 m); 

- Escada hidráulica (15 m); 

- Limpeza (10 m³). 

FR08_S2 

Deslizamento de 

talude de corte; 

Erosão. 

R2 4 

- Monitoramento. 

 

FR08_S3 
Deslizamento de 

talude de corte 
R2 3 

- Estrutura de contenção (10x3 m); 

- Estrutura de contenção (8x3 m). 

FR08_S4 
Deslizamento de 

talude de corte 
R2 1 

- Estrutura de contenção (8,5x3 m). 

 

  



Foto Geral 

 

FG-FR08 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FOTOS OBLÍQUAS  

 
FO-FR08_S1 

 

 



FI-FR08_S1 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Jardim das Colinas / Chácaras Jose Rutina Strauss Localidade: FR08 Setor: FR08_S1 

Referência de acesso: Rua do Topo / Avenida Primavera Latitude: 7420436.928 Longitude: 318259.261 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo Data da vistoria: 26/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Moradia assentada mediante talude de corte com altura de 5 m na base da encosta com inclinação em torno de 20 graus. Poucos metros a montante 

do talude de corte, foi executado um patamar, possivelmente para implantação de outra moradia. O material resultante desse movimento de solo está 

depositado e pode-se notar que parte dele já foi mobilizado para jusante pelo fluxo de águas pluviais. 

Descrição do processo de instabilização  

Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de depósito superficial. 

Observações 

FC-FR08_S1-01 - Vista do setor. Observar talude de corte aos fundos da moradia e patamar a montante deste. 
FC-FR08_S1-02 - Detalhe do material lançado no patamar construído a montante do talude de corte. 
FC-FR08_S1-03 - Detalhe do talude de corte aos fundos da moradia. 

Grau de risco: R2-Médio Estimativa de n° de edificações no setor: 1  

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Canaleta (20 m) R$ 5.257,60 

Escada hidráulica (15 m) R$ 12.306,15 

Limpeza (10 m³) R$ 2.673,30 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 7.350,10 

Total R$ 27.587,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR08_S1-01 - Vista do setor. Observar talude de corte aos fundos da moradia e patamar a montante deste. 



 

FC-FR08_S1-02 - Detalhe do material lançado no patamar construído a montante do talude de corte. 



 

FC-FR08_S1-03 - Detalhe do talude de corte aos fundos da moradia. 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FOTOS OBLÍQUAS  

FO-FR08_S2 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Jardim das Colinas / Chácaras José Rutina Strauss Localidade: FR08 Setor: FR08_S2 

Referência de acesso: Rua dos Picos Latitude: 7420588,969 Longitude: 318249,015 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo Data da vistoria: 26/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Quatro moradias, duas delas ainda em construção, assentadas à meia encosta com inclinação em torno de 20 graus, mediante taludes de corte e 
construção de patamares, expondo solo de alteração e o saprólito do filito (horizonte C ou rocha alterada) que, possivelmente por facilitação das 
características da estrutura foliar da rocha, está sofrendo processo acelerado de erosão. A água escoa desorganizadamente na superfície, seja por 
lançamento de águas pluviais pelos telhados sem calhas das moradias já ocupadas, seja por vazamentos de tubulações de abastecimento, seja por 
lançamento de águas servidas. Observa-se cicatriz de deslizamento no talude de corte da edificação em obras mais a jusante, sulco erosivo bastante 
pronunciado e solapamento das fundações de uma das casas em construção de montante. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte; Erosão. 

Observações 

FC-FR08_S2-01 - Vista parcial do setor a partir de jusante.  
FC-FR08_S2-02 - Detalhe de solapamento de base de edificação. 

Grau de risco: R2-Médio Estimativa de n° de edificações no setor: 4 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Monitoramento N/A 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) N/A 

Total N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR08_S2-01 - Vista parcial do setor a partir de jusante. 



 

FC-FR08_S2-02 - Detalhe de solapamento de base de edificação. 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FOTOS OBLÍQUAS  

 
FO-FR08_S3S4 

 

 



FI-FR08_S3S4

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Jardim das Colinas / Chácaras José Rutina Strauss Localidade: FR08 Setor: FR08_S3 

Referência de acesso: Rua dos Picos Latitude: 7420640,341 Longitude: 318257,495 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo Data da vistoria: 26/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Três moradias bastante precárias, assentadas mediante taludes de corte com cerca de 5 a 6 m de altura (uma delas a montante, próxima à borda), 
em encosta vegetada por eucaliptos, com inclinação de cerca de 20 graus.  

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte. 

Observações 

FC-FR08_S3-01 - Vista geral do setor. 
FC-FR08_S3-02 - Vista de uma das moradias do setor, a jusante de talude de corte. 

Grau de risco: R2-Médio Estimativa de n° de edificações no setor: 3 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Estruturas de contenção (10x3 m) R$ 25.506,90 

Estruturas de contenção (8x3 m) R$ 20.405,52 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 16.675,39 

Total R$ 62.587,81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR08_S3-01 - Vista geral do setor. 



 

FC-FR08_S3-02 - Vista de uma das moradias do setor, a jusante de talude de corte. 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Jardim das Colinas / Chácaras Jose Rutina Strauss Localidade: FR08 Setor: FR08_S4 

Referência de acesso: Rua dos Picos Latitude: 7420644,923 Longitude: 318306,077 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo Data da vistoria: 26/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Moradia assentada a jusante de talude de corte, com cerca de 3 m de altura, que apresenta trincamento e indicadores de instabilidade, estando 
coberto por lona plástica por ocasião da vistoria. Observam-se vazamentos de tubulações de abastecimento e concentração de fluxos de águas 
pluviais e servidas a montante. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte. 

Observações 

FC-FR08_S4-01 - Vista do setor a partir de montante. 
FC-FR08_S4-01 - Detalhe do talude de corte aos fundos da edificação. 

Grau de risco: R2-Médio Estimativa de n° de edificações no setor: 1 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Estruturas de contenção (8,5x3 m) R$ 21.680,87 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 7.874,49 

Total R$ 29.555,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR08_S4-01 - Vista do setor a partir de montante. 



 

FC-FR08_S4-01 - Detalhe do talude de corte aos fundos da edificação. 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL 

Nome: Vila Bazu Localidade: FR12 

Endereço de referência: Rua Marquesa de Santos Latitude: 7420507,309 Longitude: 323124,266 

Foto de localização geral: FG-FR12 

 

CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE  

Pequeno polígono com área de aproximadamente 1,4 hectares, com relevo constituído em 75% por morrotes baixos com amplitude de até 31 m, 

sustentados por filitos e/ou metassiltitos e, no quarto restante, fundos de vale com planícies e terraços aluviais. A declividade majoritária no polígono 

é da ordem de 0 a 15%, com trechos pontuais superiores a 45%. Apresenta baixa suscetibilidade a movimentos de massa em 82% e alta em 18%. É 

uma localidade com ocupação urbana consolidada e IPVS com vulnerabilidade baixa. Em um raio de 500 m, estão implantados 6 equipamentos de 

educação e nenhum de saúde. 

 

ID do Setor Tipo de Processo Grau de Risco Nº de Moradias Alternativa(s) de intervenção 

FR12_S1 
Deslizamento de 

encosta 
R3 7 

- Remoção de moradia (6). 

FR12_S2 

Deslizamento de 

encosta; 

Deslizamento de 

depósitos 

superficiais 

R2 12 

- Inclusão do setor em plano de drenagem do município. 

FR12_S3 Inundação R2 8 

- Estrutura de contenção (8,5x3 m); 

- Captação de água dos telhados; 

- Monitoramento. 

 

 

 

 

 

 

 



Foto Geral 

 

FG-FR12 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FOTOS OBLÍQUAS 

 
FO-FR23_S1S2S3 



 
FI-FR23_S1S2S3 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Vila Bazu Localidade: FR12 Setor: FR12_S1 

Referência de acesso: Rua Padre Ferreira Latitude: 7420529,145 Longitude: 323081,734 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo Data da vistoria: 18/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Ocupação recente de sete moradias extremamente precárias e frágeis, em madeira reaproveitada e materiais improvisados, assentadas na beira da 
via e na base de vertente com cobertura densa de vegetação arbórea, grande amplitude (cerca de 43 m até o patamar à meia encosta) e inclinação 
superior a 25 graus. As moradias do setor também são atingidas pelas inundações que estão descritas no setor FR12_S3. Não se recomenda a 
consolidação urbana deste setor, por inadequação do local. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de encosta. 

Descrição de vulnerabilidades observadas 

Evidências de fragilidade construtiva, de instabilidade estrutural ou de degradação significativa da edificação; Moradores idosos e crianças. 

Observações 

FC-FR012_S1-01 - Vista parcial do setor. Observar a precariedade da ocupação. 

Grau de risco: R3- Alto Estimativa de n° de edificações no setor: 7  

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Indicação de remoção 

Remoção de moradia (6) R$ 534.000,00 

Total R$ 534.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR012_S1-01 - Vista parcial do setor. Observar a precariedade da ocupação. 

. 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Vila Bazu Localidade: FR12 Setor: FR12_S2 

Referência de acesso: Rua Padre Ferreira / Rua Regente Feijó Latitude: 7420493,246 Longitude: 323164,504 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo Data da vistoria: 18/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Conjunto de edificações, parte delas, moradias bastante precárias e outras de uso diverso, que não habitação (garagem ou mecânica de veículos, 
abrigo para bovinos, equinos e galinheiro), assentadas a jusante de encosta com inclinação superior a 20 graus e amplitude em torno de 20 m. 
Observa-se grande desorganização espacial das edificações e a precariedade da via de acesso. Também, na vertente, há depósitos de solo lançado, 
lixo e entulhos e evidências de fluxos concentrados de águas servidas e pluviais. Extrema precariedade de infraestrutura. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de encosta; Deslizamento de depósitos superficiais. 

Descrição de vulnerabilidades observadas 

Evidência clara de perigo ou impacto ou dano à moradia por ocorrência pretérita, sem que haja providência observável de reparo ou mitigação por 
parte do morador; Desorganização espacial na área vistoriada, afetando fluxos de drenagem superficial. 

Observações 

FC-FR012_S2-01 - Vista parcial do setor. 
FC-FR012_S2-02 - Extrema precariedade das edificações, da infraestrutura de acesso e de saneamento ambiental. 
FC-FR012_S2-03 - Outra vista parcial do setor. 

Grau de risco: R2-Médio Estimativa de n° de edificações no setor: 12 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Inclusão do setor em plano de drenagem do município N/A 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) N/A 

Total N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR012_S2-01 - Vista parcial do setor. 



 

FC-FR012_S2-02 - Extrema precariedade das edificações, da infraestrutura de acesso e de saneamento ambiental. 



 

FC-FR012_S2-03 - Outra vista parcial do setor. 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Vila Bazu Localidade: FR12 Setor: FR12_S3 

Referência de acesso: Rua Padre Ferreira Latitude: 7420502,932 Longitude: 323053,705 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo Data da vistoria: 18/11/2020  

Diagnóstico do setor  

Moradias assentadas muito próximas ao canal fluvial, onde ocorrem frequentes inundações. Estas “inundações lentas” atingem as moradias deste 
setor, a rua e as moradias do setor FR12_S1. 

Descrição do processo de instabilização 

Inundação. 

Observações 

FC-FR012_S3-01 - Vista parcial do setor. 

Grau de risco: R2-Médio Estimativa de n° de edificações no setor: 8 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Estrutura de contenção (8,5x3 m) R$ 21.680,87 

Captação de água dos telhados N/A 

Monitoramento N/A 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 7.874,49 

Total R$ 29.555,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR012_S3-01 - Vista parcial do setor. 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL 

Nome: Vila Josefina / Jardim Santa Filomena / Jardim União Localidade: FR13 

Endereço de referência: Rua Hércules Latitude: 7420561,663 Longitude: 322488,009 

Foto de localização geral: FG-FR13 

 

CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE  

Concavidade abarcando três assentamentos ou fração de assentamento, em área de aproximadamente 21,9 hectares, com relevo de morrotes altos 
de amplitude até 88 m, sustentados por filitos e/ou metassiltitos. A concavidade é atravessada em seu sentido maior por um canal fluvial, desde a sua 
nascente, cuja cabeceira recebeu recentemente grande aterramento, cujos impactos na dinâmica das inundações recomendam-se monitorar e avaliar. 
A declividade majoritária no polígono é da ordem de 15 a 30%, com trechos pontuais superiores a 45%. Apresenta baixa suscetibilidade a movimentos 
de massa em 55% e média em 45% da área. É uma localidade com ocupação urbana consolidada e alta densidade construtiva. Apresenta IPVS com 
vulnerabilidade alta (área urbana) em 77% da área, baixa em 12% e muito baixa em 11%. Em um raio de 500 m, estão implantados 3 equipamentos 
de educação e um de saúde. 

 

ID do Setor Tipo de Processo Grau de Risco Nº de Moradias Alternativa(s) de intervenção 

FR13_S1 

Deslizamento de 

depósito de 

encosta; Erosão/ 

Solapamento das 

fundações 

R3 3 

- Estrutura de contenção (22x1,5 m); 

- Pavimento em concreto (50 m²); 

- Acessos (85 m). 

FR13_S2 
Deslizamento de 

talude de aterro 
R3 1 

- Remoção de moradia (1). 

FR13_S3 

Deslizamento de 

talude de corte; 

Deslizamento de 

depósitos de 

encosta 

R2 5 

- Limpeza (15 m³); 

- Proteção superficial com gramíneas (30 m); 

- Monitoramento das condições do talude. 

FR13_S4 
Deslizamento de 

taludes de corte 
R2 4 

- Escada hidráulica (60 m); 

- Limpeza: retirada de bananeira (90 m³); 

- Estrutura de contenção (17x3 m); 

- Proteção superficial com gramíneas (150 m). 

FR13_S5 
Deslizamento de 

talude de corte 
R3 2 

- Estrutura de contenção (10x3 m); 

- Pavimento em concreto (25 m²). 



FR13_S6 
Deslizamento de 

talude de corte 
R2 7 

- Proteção superficial com gramíneas (130 m); 

- Acessos (60 m); 

- Monitoramento das condições do talude. 

FR13_S7 

Deslizamento de 

talude de corte; 

Deslizamento de 

depósito de 

encosta 

R2 20 

- Captação das águas dos telhados das edificações do topo; 

- Monitoramento das condições do talude. 

FR13_S8 

Deslizamento de 

talude de corte; 

Deslizamento de 

depósitos 

superficiais de 

encosta 

R2 19 

- Captação das águas dos telhados das edificações do topo; 

- Monitoramento das condições do talude. 

FR13_S9 
Deslizamento de 

talude de corte 
R2 4 

- Limpeza (15 m³); 

- Estrutura de contenção (15x3 m); 

- Proteção superficial com gramíneas (45 m²). 

 

 

 

FR13_S10 

Deslizamento de 

encosta; 

Deslizamento de 

talude de corte 

R2 7 

- Captação das águas dos telhados das edificações do topo; 

- Monitoramento das condições do talude. 

  



Foto Geral 

 

FG-FR13 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FOTOS OBLÍQUAS 

 
FO-FR13_S1S2S3  



 
FI-FR13_S1S2S3 

  



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Vila Josefina / Jardim Santa Filomena / Jardim União Localidade: FR13 Setor: FR13_S1 

Referência de acesso: Rua Poá Latitude: 7420494,810 Longitude: 322272,930 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva Data da vistoria: 11/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Três moradias à meia encosta com inclinação em torno de 25 graus, assentadas mediante taludes de corte e aterro. A jusante das casas, há uma 
cicatriz de deslizamento cuja cabeceira está sofrendo erosão remontante. A base das edificações (moradias, muros, calçamentos) apresenta 
solapamento bem avançado pela ação das águas servidas e pluviais que escoam desorganizadamente pela encosta. Observa-se muito lixo e entulhos 
no entorno.   

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de depósito de encosta; Erosão/solapamento das fundações. 

Observações 

FC-FR13_S1-01 - Vista do setor.  
FC-FR13_S1-02 - Vista do setor a partir da Rua Poá. 

Grau de risco: R3-Alto Estimativa de n° de edificações no setor: 3  

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Estrutura de contenção (22x1,5 m) R$ 28.057,59 

Pavimento em concreto (50 m²) R$ 2.100,00 

Acessos (85 m) R$ 86.338,75 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 42.311,47 

Total R$ 158.807,81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR13_S1-01 - Vista do setor.  



 

FC-FR13_S1-02 - Vista do setor a partir da Rua Poá. 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Vila Josefina / Jardim Santa Filomena / Jardim União Localidade: FR13 Setor: FR13_S2 

Referência de acesso: Rua Poá Latitude: 7420510,014 Longitude: 322245,046 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva Data da vistoria:  11/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Moradia extremamente frágil, em madeira, assentada muito próxima à crista de talude de aterro, com cerca de 1,5 m de altura, contido por material 
improvisado (tábuas, ripas, etc.) à meia encosta com inclinação superior a 25 graus. A precariedade do entorno, onde se observa acúmulo expressivo 
de lixo e entulhos e a fragilidade da própria edificação, recomendam monitoramento permanente. Em vistoria posterior, foi constatado melhores 
condições de infraestrutura no entorno, por obras executadas pela Prefeitura. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de aterro. 

Descrição de vulnerabilidades observadas 

Evidências de fragilidade construtiva, de instabilidade estrutural ou de degradação significativa da edificação. 

Observações 

FC-FR13_S2-01 - Vista lateral da moradia precária. 
FC-FR13_S2-02 - Vista frontal da moradia. 

Grau de risco: R3-Alto Estimativa de n° de edificações no setor: 1 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Indicação de remoção 

Remoção de moradia (1) R$ 89.000,00 

Total R$ 89.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR13_S2-01 - Vista lateral da moradia precária. 



 

FC-FR13_S2-02 - Vista frontal da moradia. 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Vila Josefina / Jardim Santa Filomena / Jardim União Localidade: FR13 Setor: FR13_S3 

Referência de acesso: Rua Poá Latitude: 7420541,148 Longitude: 322390,508 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva Data da vistoria: 11/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Moradias assentadas mediante taludes de corte com altura de até 10 m, em encosta de inclinação em torno de 25 graus. Possivelmente lançados 
pelas edificações de montante, há grande acúmulo de aterro lançado, lixo e entulhos na encosta. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de depósitos de encosta. 

Descrição de vulnerabilidades observadas 

Lançamento de resíduos (lixo, entulhos, aterro resultante de cortes). 

Observações 

FC-FR13_S3-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Poá. 
FC-FR13_S3-02 - Detalhe do acúmulo de lixo, aterro lançado e entulho aos fundos das moradias. 

Grau de risco: R2-Médio Estimativa de n° de edificações no setor: 5 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Limpeza (15 m³) R$ 4.009,95 

Proteção superficial com gramíneas (30 m) R$ 630,90 

Monitoramento das condições do talude N/A 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 1.685,56 

Total R$ 6.326,41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR13_S3-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Poá. 



 

FC-FR13_S3-02 - Detalhe do acúmulo de lixo, aterro lançado e entulho aos fundos das moradias. 

.  



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FOTOS OBLÍQUAS  

 
FO-FR13_S4  



 
FI-FR13_S4 

  



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Vila Josefina / Jardim Santa Filomena / Jardim União Localidade: FR13 Setor: FR13_S4 

Referência de acesso: Viela Doutor Alcmene Latitude: 7420417,755 Longitude: 322143,770 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva Data da vistoria: 11/11/2020 

Diagnóstico do setor  

Moradias assentadas mediante taludes de corte com alturas de até 10 m em concavidade a montante da Rua Doutor Alcmene, configurando pequeno 
anfiteatro com inclinação maior que 25 graus. As águas fluviais escoam bastante concentradas e podem-se observar cicatrizes de deslizamento em 
taludes de corte aos fundos e em frente à uma das edificações. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte. 

Observações 

FC-FR13_S4-01 - Vista parcial do setor. 
FC-FR13_S4-02 - Vista parcial do setor, com foco em lona plástica cobrindo cicatriz de deslizamento em talude de corte. 

Grau de risco: R2-Médio Estimativa de n° de edificações no setor: 4 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Escada hidráulica (60 m) R$ 49.224,60 

Limpeza: retirada de bananeira (90 m³) R$ 24.059,70 

Estrutura de contenção (17x3 m) R$ 43.361,73 

Proteção superficial com gramíneas (150 m) R$ 3.154,50 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 43.511,55 

Total R$ 163.312,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR13_S4-01 - Vista parcial do setor. 



 

FC-FR13_S4-02 - Vista parcial do setor, com foco em lona plástica cobrindo cicatriz de deslizamento em talude de corte. 

. 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FOTOS OBLÍQUAS  

 
FO-FR13_S5S6  



 
FI-FR13_S5S6 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Vila Josefina / Jardim Santa Filomena / Jardim União Localidade: FR13 Setor: FR13_S5 

Referência de acesso: Rua Hércules Latitude: 7420435,300 Longitude: 322288,667 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva Data da vistoria: 11/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Duas moradias muito precárias assentadas a jusante da Rua Hércules e a beira de talude do grande aterro implantado na cabeceira da Rua Poá. Os 
taludes de corte chegam a cerca de 15 m de altura. A água pluvial que escoa da Rua Hércules é barrada pelas edificações e se concentra. Há muito 
lixo e entulho no terreno das moradias.  

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte. 

Descrição de vulnerabilidades observadas 

Tubulações degradadas aumentam a saturação do solo  

Observações  

FC-FR13_S5-01 - Vista do setor. 

Grau de risco: R3-Alto Estimativa de n° de edificações no setor: 2 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Estrutura de contenção (10x3 m) R$ 25.506,90 

Pavimento em concreto (25 m²) R$ 1.050,00 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 9.645,47 

Total R$ 36.202,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR13_S5-01 - Vista do setor. 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Vila Josefina / Jardim Santa Filomena / Jardim União Localidade: FR13 Setor: FR13_S6 

Referência de acesso: Rua Poá Latitude: 7420482,255 Longitude: 322349,541 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva Data da vistoria: 11/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Moradias assentadas mediante taludes de corte de até 10 m em trecho de encosta de pequena amplitude, entre as Ruas Hércules e Poá, com 
inclinação em torno de 20 graus. A ausência de estrutura de drenagem na via de montante resulta em escoamento das águas pluviais pela encosta.  

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte. 

Observações 

Sem fotos de campo. Observar a FO-FR13_S5S6. 

Grau de risco: R2-Médio Estimativa de n° de edificações no setor: 7 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Proteção superficial com gramíneas (130 m) R$ 2.733,90 

Acessos (60 m) R$ 60.945,00 

Monitoramento das condições do talude N/A 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 23.128,18 

Total R$ 89.807,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FOTO OBLÍQUA 

 
FO-FR13_S7  

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Vila Josefina / Jardim Santa Filomena / Jardim União Localidade: FR13 Setor: FR13_S7 

Referência de acesso: Avenida Jaci Latitude: 7420517,727 Longitude: 322531,165 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva Data da vistoria: 11/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Conjunto de moradias confrontantes à Avenida Jaci, assentadas mediante taludes de corte de até 15 m em vertente com inclinação maior que 40 
graus. Há muito material lançado nesta vertente de pequena amplitude (lixo, entulho, aterro). 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de depósito de encosta. 

Observações 

FC-FR13_S7-01 - Vista parcial do setor.  
FC-FR13_S7-02 - Vista parcial do setor. 

Grau de risco: R2-Médio Estimativa de n° de edificações no setor: 20 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Captação das águas dos telhados das edificações do topo N/A 

Monitoramento das condições do talude N/A 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) N/A 

Total N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR13_S7-01 - Vista parcial do setor.  



 

FC-FR13_S7-02 - Vista parcial do setor. 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FOTOS OBLÍQUAS  

 
FO-FR13_S8S9 



 
FI-FR13_S8S9 

  



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Vila Josefina / Jardim Santa Filomena / Jardim União Localidade: FR13 Setor: FR13_S8 

Referência de acesso: Rua Jaci Latitude: 7420622,780 Longitude: 322555,664 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva Data da vistoria: 11/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Conjunto de moradias assentadas confrontantes à Rua Jaci ou à meia encosta que liga esta rua à Rua Ribeirão Pires a montante, com inclinação em 
torno de 25 graus. Todas as casas do setor foram assentadas empregando taludes de corte com alturas até 7 m. A foliação do substrato rochoso 
mergulha desfavoravelmente à segurança, resultando em várias cicatrizes de deslizamento observadas nos taludes de corte. Em alguns pontos, há 
entulho acumulado à meia encosta. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de depósitos superficiais de encosta. 

Observações 

FC-FR13_S8-01 - Vista parcial do setor. 
FC-FR13_S8-02 - Vista parcial do setor. 
FC-FR13_S8-03 - Vista parcial do setor. Observar depósito de entulhos à meia encosta. 

Grau de risco: R2-Médio Estimativa de n° de edificações no setor: 19 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Captação das águas dos telhados das edificações do topo N/A 

Monitoramento das condições do talude N/A 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) N/A 

Total N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR13_S8-01 - Vista parcial do setor. 



 

FC-FR13_S8-02 - Vista parcial do setor. 



 

FC-FR13_S8-03 - Vista parcial do setor. Observar depósito de entulhos à meia encosta. 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Vila Josefina / Jardim Santa Filomena / Jardim União Localidade: FR13 Setor: FR13_S9 

Referência de acesso: Rua Ribeirão Pires Latitude: 7420627,076 Longitude: 322461,959 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva Data da vistoria: 11/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Conjunto de moradias assentadas em porção da encosta entre as Ruas Apolo e Ribeirão Pires, com inclinação em torno de 20 graus, mediante taludes 
de corte. As águas pluviais que escoam da Rua Apolo e dos telhados sem calhas das edificações têm instabilizado os taludes de corte, que expõem 
foliações desfavoráveis à segurança. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte. 

Observações 

FC-FR13_S9-01 - Vista parcial do setor, com destaque para estrutura com fundações exposta devido a deslizamento de talude de corte. 

Grau de risco: R2-Médio Estimativa de n° de edificações no setor: 4 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Limpeza (15 m³) R$ 4.009,95 

Estrutura de contenção (15x3 m) R$ 38.260,35 

Proteção superficial com gramíneas (45 m²) R$ 946,35 

Total de intervenção R$ 15.696,29 

Total R$ 58.912,24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fotos de campo 
 

 

FC-FR13_S9-01 - Vista parcial do setor, com destaque para estrutura com fundações exposta devido a deslizamento de talude de corte. 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FOTO OBLÍQUA  

 
FO-FR13_S10 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Vila Josefina / Jardim Santa Filomena / Jardim União Localidade: FR13 Setor: FR13_S10 

Referência de acesso: Avenida Jaci Latitude: 7420704,716 Longitude: 322668,839 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva Data da vistoria: 11/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Moradias assentadas a jusante de porção de encosta com inclinação superior a 30 graus mediante taludes de corte com até 10 m. As águas pluviais 
e servidas são lançadas desorganizadamente na vertente pelas casas de montante. Há também concentração de bananeiras na encosta. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de encosta; Deslizamento de talude de corte. 

Observações  

FC-FR013_S10-01 - Vista de trecho do setor aos fundos de moradias. 

Grau de risco: R2-Médio Estimativa de n° de edificações no setor: 7 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Captação das águas dos telhados das edificações do topo N/A 

Monitoramento das condições do talude N/A 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) N/A 

Total N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR013_S10-01 - Vista de trecho do setor aos fundos de moradias. 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL 

Nome: Parque Montreal Localidade: FR14 

Endereço de referência: Avenida Cibam Latitude: 7421218,388 Longitude: 321098,789 

Foto de localização geral: FG-FR14 

 

CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE  

Concavidade com área de aproximadamente 22,5 hectares, com relevo de morrotes altos de amplitude até 94 m, sustentados por filitos e/ou 

metassiltitos (em 70% da área) e por sedimentos terciários da Formação São Paulo-Caçapava (em 23%), os demais 7% são cobertos por sedimentos 

aluviais recentes. A declividade majoritária no polígono está entre 15 e 30%, com alguns trechos superiores a 45%. Apresenta baixa suscetibilidade 

a movimentos de massa em 80% e média em 20%. É uma localidade com ocupação urbana em consolidação. Apresenta IPVS com vulnerabilidade 

alta (área urbana) na totalidade. Em um raio de 500 m, estão implantados 2 equipamentos de educação e nenhum de saúde. 

 

ID do Setor Tipo de Processo Grau de Risco Nº de Moradias Alternativa(s) de intervenção 

FR14_S1 
Deslizamento de 

talude de corte 
R3 1 

- Canaleta (115 m); 

- Limpeza (500 m³); 

- Recomposição da cobertura vegetal (5.000 m²). 

FR14_S2 

Deslizamento de 

talude de corte; 

Deslizamento de 

talude de aterro 

R3 2 

- Limpeza: retirada de bananeiras (4 m³); 

- Estruturas de contenção (5x2,5 m); 

- Estruturas de contenção (15x3 m). 

 

 

FR14_S3 
Deslizamento de 

talude de aterro 
R3 1 

- Acessos (40 m). 

FR14_S4 
Deslizamento de 

talude de aterro 
R3 1 

- Remoção de moradia: demolição de um cômodo da moradia 

(20 m²). 

FR14_S5 

Deslizamento de 

talude de corte; 

Deslizamento de 

talude de aterro 

R2 2 

- Estruturas de contenção (16x3 m); 

 

FR14_S6 

Deslizamento de 

encosta; 

Deslizamento de 

talude de aterro 

R4 1 

- Remoção de moradia (1). 

 



Foto Geral 

 

FG-FR14 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FOTOS OBLÍQUAS  

 
FO-FR14_S1 

 

 



FI-FR14_S1

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Parque Montreal Localidade: FR14 Setor: FR14_S1 

Referência de acesso: Rua Alberta Latitude: 7421154,092 Longitude: 320788,960 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo Data da vistoria: 20/11/2020 

Diagnóstico do setor  

Moradia instalada a jusante da rua de acesso, muito próxima talude de corte com altura variando entre 5 e 10 m.  

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte. 

Descrição de vulnerabilidades observadas 

Fragilidade da edificação (cobertura com telhas de fibrocimento). 

Observações 

FC-FR14_S1-01 - Vista do setor a partir da crista do talude de corte. 
FC-FR14_S1-02 - Vista de perfil do talude de corte. 

Grau de risco: R3-Alto Estimativa de n° de edificações no setor: 1  

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Canaleta (115 m) R$ 30.231,20 

Limpeza (500 m³) R$ 133.665,00 

Recomposição da cobertura vegetal (5.000 m²) R$ 106.300,00 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 98.135,26 

Total R$ 368.331,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR14_S1-01 - Vista do setor a partir da crista do talude de corte. 



 

FC-FR14_S1-02 - Vista de perfil do talude de corte. 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FOTOS OBLÍQUAS   

 
FO-FR14_S1S2S3S4 



 
FI-FR14_S1S2S3S4 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Parque Montreal Localidade: FR14 Setor: FR14_S2 

Referência de acesso: Estrada Regina Latitude: 7421084,684 Longitude: 320829,506 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo Data da vistoria: 20/11/2020  

Diagnóstico do setor 

Duas moradias muito precárias, em madeirite, assentadas a jusante de caminho em terra na continuidade da rua de referência. Foram feitos taludes 
de corte com cerca de 3 m de altura e de aterro para a implantação de ambas as moradias em trecho de encosta com inclinação superior a 30 graus. 
A ausência completa de infraestrutura de drenagem e pavimentação resulta no lançamento direto de águas pluviais a montante dos taludes de corte 
e de águas pluviais e servidas nos taludes de aterro a jusante das moradias. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de talude de aterro. 

Descrição de vulnerabilidades observadas 

Evidências de fragilidade construtiva, de instabilidade estrutural ou de degradação significativa da edificação. 

Observações  

FC-FR14_S2-01 - Vista lateral de uma das moradias do setor. 
FC-FR14_S2-02 - Vista de outra moradia. Observar a precariedade da edificação e da infraestrutura. 

Grau de risco: R3-Alto Estimativa de n° de edificações no setor: 2 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Limpeza: retirada de bananeiras (4 m³) R$ 1.069,32 

Estruturas de contenção (5x2,5 m) R$ 10.627,88 

Estruturas de contenção (15x3 m) R$ 38.260,35 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 18.144,58 

Total R$ 68.102,13 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR14_S2-01 - Vista lateral de uma das moradias do setor. 



 

FC-FR14_S2-02 - Vista de outra moradia. Observar a precariedade da edificação e da infraestrutura. 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Parque Montreal Localidade: FR14 Setor: FR14_S3 

Referência de acesso: Estrada Regina Latitude: 7421097,744 Longitude: 320804,492 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo Data da vistoria: 20/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Moradia em madeirite e cobertura em fibrocimento, assentadas a jusante de caminho em terra na continuidade da rua de referência. Esta encostada 
a talude de corte no pé de um muro divisório de grande terreno e implantada sobre aterro cujo talude a jusante tem entre 2 e 3 m. A ausência completa 
de infraestrutura de drenagem e pavimentação resulta no lançamento direto de águas pluviais e servidas nos taludes de aterro a jusante. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de aterro. 

Descrição de vulnerabilidades observadas 

Evidências de fragilidade construtiva, de instabilidade estrutural ou de degradação significativa da edificação. 

Observações 

Sem foto de campo. Observar a FO-FR14_S1S2S3S4. 

Grau de risco: R3-Alto Estimativa de n° de edificações no setor: 1 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Acessos (40 m) R$ 40.630,00 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 14.756,82 

Total R$ 55.386,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Parque Montreal Localidade: FR14 Setor: FR14_S4 

Referência de acesso: Rua Vitória Latitude: 7421178,073 Longitude: 321068,732 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo Data da vistoria: 20/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Moradia em alvenaria, assentada a jusante da Rua Vitória mediante talude de corte com pouco mais de 3 m e talude de aterro que termina em encosta 
com inclinação superior a 25 graus. Na parede da porção em tijolo aparente da edificação podem-se observar trincamentos e o banheiro construído 
em blocos, ao fundo da moradia, registra sua movimentação pela separação dessa parte em tijolos. Há indícios de solapamento na base de toda a 
casa, resultante do escoamento desorganizado das águas pluviais e servidas provenientes da rua e do telhado sem calha. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de aterro. 

Observações 

FC-FR14_S4-01 - Talude de corte executado para implantação da moradia. 
FC-FR14_S4-02 - Fundos da moradia, onde aparecem trincamentos e separação de cômodo, evidenciando movimentação do aterro subjacente. 

Grau de risco: R3-Alto Estimativa de n° de edificações no setor: 1 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Indicação de remoção 

Remoção de moradia: demolição de um cômodo da moradia (20 m²) R$ 89.000,00 

Total R$ 89.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR14_S4-01 - Talude de corte executado para implantação da moradia. 



 

FC-FR14_S4-02 - Fundos da moradia, onde aparecem trincamentos e separação de cômodo, evidenciando movimentação do aterro subjacente. 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA  

 
FO-FR14_S5S6 

 

 



FI-FR14_S5S6 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Parque Montreal Localidade: FR14 Setor: FR14_S5 

Referência de acesso: Avenida Cibam Latitude: 7421289,725 Longitude: 320777,143 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo Data da vistoria: 20/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Duas moradias assentada em trecho de terreno muito irregular da encosta com inclinação em torno de 25 graus. Uma delas foi instalada mediante 
taludes de corte com até 6 m de altura em encosta que se estende até a Rua Alberta, a montante. Observam-se sulcos indicativos de fluxos 
concentrados de águas pluviais na encosta com solo exposto. A outra edificação tem as fundações expostas por solapamento do talude de aterro. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de talude de aterro. 

Observações 

FC-FR14_S5-01 - Vista de uma das moradias. Observar a exposição da fundação por solapamento do talude de aterro. 
FC-FR14_S5-02 - Fundos de outra moradia, a jusante de talude de corte de solo exposto e grande altura. 

Grau de risco: R2-Médio Estimativa de n° de edificações no setor: 2 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Estruturas de contenção (16x3 m) R$ 40.811,04 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 14.822,57 

Total R$ 55.633,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR14_S5-01 - Vista de uma das moradias. Observar a exposição da fundação por solapamento do talude de aterro. 



 

FC-FR14_S5-02 - Fundos de outra moradia, a jusante de talude de corte de solo exposto e grande altura. 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Parque Montreal Localidade: FR14 Setor: FR14_S6 

Referência de acesso: Avenida Cibam Latitude: 7421269,799 Longitude: 320763,770 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo Data da vistoria: 20/11/2020 

Diagnóstico do setor  

Moradia muito precária, assentada próxima a trecho de encosta que conforma a lateral de uma cabeceira de drenagem em anfiteatro, com inclinação 
superior a 60 graus, solo exposto e com várias cicatrizes de deslizamento. No final do patamar construído para implantação da moradia, há um talude 
de aterro sustentando um cômodo isolado, na borda da encosta com inclinação maior que 25 graus. Em função da precariedade extrema da edificação 
e da inaptidão das condições do entorno, avalia-se adequada a relocação dos moradores. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de encosta; Deslizamento de talude de aterro. 

Descrição de vulnerabilidades observadas 

Evidências de fragilidade construtiva, de instabilidade estrutural ou de degradação significativa da edificação. 

Observações 

FC-FR14_S6-01 - Vista da moradia encosta em encosta íngreme ao fundo, com solo exposto e cicatrizes de deslizamento. 
FC-FR14_S5-02 - Outra vista do setor. 

Grau de risco: R4-Muito alto Estimativa de n° de edificações no setor: 1 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Indicação de remoção 

Remoção de moradia (1) R$ 89.000,00 

Total R$ 89.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR14_S6-01 - Vista da moradia encosta em encosta íngreme ao fundo, com solo exposto e cicatrizes de deslizamento. 



 

FC-FR14_S5-02 - Outra vista do setor. 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL 

Nome: Parque Montreal Localidade: FR15 

Endereço de referência: Rua Canadá Latitude: 7421520,833 Longitude: 321539,718 

Foto de localização geral: FG-FR15 

 

CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE  

Polígono abrangendo área de aproximadamente 15,7 hectares. O relevo é constituído majoritariamente por morrotes altos, com amplitude de até 81 

m, com substrato de filitos e/ou metassiltitos em 80% e rochas sedimentares terciárias em pequeno trecho (0,5%). Nos fundos de vale aparecem 

planícies e terraços fluviais, com aluviões quaternários (argilas, areias e cascalho) em quase 20%. A declividade majoritária no polígono está entre 15 

e 30%, com trechos pontuais superiores a 45%. Predomina a condição de baixa suscetibilidade (94% do polígono), com média suscetibilidade a 

movimentos de massa em 6%. É uma localidade com estágio de ocupação urbana consolidada em 36% da área e 45% em consolidação, com 

ordenamento territorial médio e alta densidade construtiva nas porções ocupadas. Predomina na área IPVS com vulnerabilidade alta (área urbana). 

Em um raio de 500 m, estão implantados 2 equipamentos de educação e nenhum de saúde. 

 

ID do Setor Tipo de Processo Grau de Risco Nº de Moradias Alternativa(s) de intervenção 

FR15_S1 

Deslizamentos de 

encosta; 

Deslizamentos de 

taludes de corte; 

Deslizamento de 

depósito superficial 

de encosta 

R2 25 

- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (745 m²); 

- Limpeza: projetado (373 m³); 

- Canaleta (117 m); 

- Escada hidráulica (42 m); 

- Recomposição da cobertura vegetal (50 m²). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto Geral 

 

FG-FR15 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FOTOS OBLÍQUAS  

 
FO-FR15_S1 



 
FI-FR15_S1 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Parque Montreal Localidade: FR15 Setor: FR15_S1 

Referência de acesso: Avenida Canadá Latitude: 7421641.923 Longitude: 321558.839 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo Data da vistoria: 18/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Conjunto de moradias ocupando o topo e a base de uma vertente retilínea entre a Rua Terra Nova (a montante) e Avenida Canadá, a jusante, com 
inclinação superior a 30 graus. As edificações de montante utilizaram cortes e aterros para sua implantação e lançam suas águas pluviais e servidas 
de maneira muito desorganizada na encosta. Observam-se cicatrizes de deslizamento (foi relatado um caso de deslizamento associado ao rompimento 
de uma fossa). Há vazamento em tubulações de esgotamento e de abastecimento. Não há calhas nos telhados das edificações de montante. As 
casas de jusante, em geral, estão muito próximas a taludes de corte com alturas de até 8 m. Em um lote ainda desocupado da Rua Terra Nova, há 
considerável depósito de solo e entulhos que pode ser mobilizado para jusante por chuvas mais intensas. Recomenda-se monitoramento especial, 
especialmente em relação a novas ocupações a montante. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamentos de encosta; Deslizamentos de taludes de corte; Deslizamento de depósito superficial de encosta. 

Observações 

FC-FR015_S1-01 - Vista parcial do setor a partir de jusante. 
FC-FR015_S1-02 - Cicatriz de deslizamento em outro trecho do setor. 
FC-FR015_S1-03 - Observar a desorganização do sistema improvisado de drenagem, com vazamento em quase todas as tubulações. 

Grau de risco: R2-Médio Estimativa de n° de edificações no setor: 25  

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (745 m²) R$ 111.332,80 

Limpeza: projetado (373 m³) R$ 99.714,09 

Canaleta (117 m) R$ 30.756,96 

Escada hidráulica (42 m) R$ 34.457,22 

Recomposição da cobertura vegetal (50 m²) R$ 1.063,00 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 100.724,10 

Total R$ 378.048,17 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR015_S1-01 - Vista parcial do setor a partir de jusante. 



 

FC-FR015_S1-02 - Cicatriz de deslizamento em outro trecho do setor. 



 

FC-FR015_S1-03 - Observar a desorganização do sistema improvisado de drenagem, com vazamento em quase todas as tubulações. 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL 

Nome: Jardim Bandeirantes Localidade: FR19 

Endereço de referência: Rua Deputado Emílio Carlos Latitude: 7422282,796 Longitude: 320498,427 

Foto de localização geral: FG-FR19 

 

CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE  
Concavidade com área de aproximadamente 7,7 hectares, com borda em relevo de morrotes de amplitude até 32 m, sustentados por filitos e/ou 
metassiltitos em 7% e colinas sedimentares terciárias em 84% da área. Planícies e terraços fluviais perfazem quase 8% da área. A concavidade é 
atravessada em seu sentido maior por um canal fluvial. A declividade majoritária no polígono é da ordem de 0 a 15%, com trechos pontuais superiores 
a 45%. Apresenta baixa suscetibilidade a movimentos de massa na totalidade. É uma localidade com ocupação urbana consolidada, alto ordenamento 
territorial e alta densidade construtiva. Apresenta IPVS com vulnerabilidade alta (área urbana) em 99,37% da área. Em um raio de 500 m, estão 
implantados 3 equipamentos de educação e 1 de saúde. 

 

ID do Setor Tipo de Processo Grau de Risco Nº de Moradias Alternativa(s) de intervenção 

FR19_S1 

Deslizamento de 
encosta; 

Deslizamento de 
talude de corte 

R2 2 

- Remoção de moradia (1); 

- Monitoramento (atenção a área vazia onde ocorrerá a 

remoção e fundo das casas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto Geral 

 

FG-FR19 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FOTOS OBLÍQUAS  

 
FO-FR19_S1  



 
FI-FR19_S1 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR 

Nome: Jardim Bandeirantes Localidade: FR19 Setor: FR19_S1 

Referência de acesso: Rua Domingos de Toledo Latitude: 7422191,928 Longitude: 320393,953 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo Data da vistoria: 20/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Duas moradias assentadas mediante taludes de corte com até 4 m em encosta com inclinação maior que 30 graus. Uma delas, com melhor 
conservação e confrontante à Rua Domingos de Toledo, assentada a jusante de talude de corte com cerca de 4 m, tem a montante maior amplitude 
dessa encosta, desocupada até a Rua Deputado Emílio Carlos, a montante, de onde escoam águas pluviais concentradas. A outra edificação, 
aparentemente desocupada e bastante degradada, fica a montante de um talude de corte com cerca de 4 m de altura coberto por lona plástica após 
ruptura recente. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de encosta; Deslizamento de talude de corte. 

Descrição de vulnerabilidades observadas 

Evidências de fragilidade construtiva, de instabilidade estrutural ou de degradação significativa da edificação. 

Observações 

FC-FR019_S1-01 - Vista frontal do setor.  
FC-FR019_S1-02 - Edificação provavelmente desocupada com ruptura recente do talude de corte a jusante. 

Grau de risco: R2-Médio Estimativa de n° de edificações no setor: 2 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Monitoramento (atenção a área vazia onde ocorrerá a remoção e fundo das casas) N/A 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) N/A 

Indicação de remoção 

Remoção de moradia (1) R$ 89.000,00 

Total R$ 89.000,00 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR019_S1-01 - Vista frontal do setor. 



 

FC-FR019_S1-02 - Edificação provavelmente desocupada com ruptura recente do talude de corte a jusante. 

 


