VOLUME II
PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS DE FRANCO DA ROCHA
LOCALIDADES
FR21 – Sítio Marlene / Sítio Rosemeire
FR23 – Jardim Alice / Jardim Jorge
FR27 – Vila Rosa / Jardim Cruzeiro / Vila Humbelina
FR28 – Companhia Fazenda Belém (Rua Taubaté)
FR29 – Companhia Fazenda Belém (Rua José Augusto Moreira)
FR32 – Companhia Fazenda Belém (Rua João Pinto Machado)
FR34 – Jardim Cruzeiro / Jardim das Jabuticabeiras (Avenida das Pitangueiras)
FR35 – Jardim Cruzeiro / Companhia Fazenda Belém (Rua Antônio Ignácio)
FR36 – Companhia Fazenda Belém (Rua João Rais)
FR37 – Jardim Cruzeiro / Companhia Fazenda Belém (Rua Lázaro Roque)
FR39 – Vila Barbosa / Vila Irma / Vila Bazu (Rua Tiradentes)

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL
Nome: Sítio Marlene / Sítio Rosemeire

Localidade: FR21

Endereço de referência: Avenida Prefeito Ângelo Celeguim

Latitude: 7420028,395

Longitude: 321721,554

Foto de localização geral: FG-FR21
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Concavidade com área de aproximadamente 4,8 hectares, constituída por morrotes altos com amplitude de até 66 m, sustentados por filitos e/ou
metassiltitos. A concavidade é atravessada em seu sentido maior por um canal fluvial. A declividade majoritária no polígono é superior a 45%.
Apresenta baixa suscetibilidade a movimentos de massa em 98% de sua área, e média em 2%. É uma localidade com ocupação urbana em
consolidação. Apresenta IPVS com vulnerabilidade alta (área urbana) em 0,5% da área, e baixa em 99,5%. Em um raio de 500 m, não está implantado
nenhum equipamento de educação ou de saúde.
ID do Setor

Tipo de Processo

Grau de Risco

Nº de Moradias

FR21_S1

Deslizamento de
talude de corte

R3

1

FR21_S2

Deslizamento de
talude de corte;
Deslizamento de
talude de aterro

R3

1

FR21_S3

Deslizamento de
talude de corte

FR21_S4

Deslizamento de
encosta;
Deslizamento de
talude de corte

FR21_S5

Deslizamento de
talude de corte

R2

R3

R2

1

3

1

Alternativa(s) de intervenção
- Estrutura de contenção (6x3 m);
- Monitoramento (atenção a questão do sistema de saneamento
da casa).
- Estrutura de contenção (15x2,5 m);
- Acessos (30 m).

- Proteção superficial com gramíneas (120 m²);
- Captação das águas dos telhados.
- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (380 m²);
- Limpeza: projetado (380 m³);
- Canaleta (25 m);
- Escada hidráulica (35 m).
- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (200 m²);
- Limpeza: projetado (200 m³);
- Canaleta (12 m);
- Escada hidráulica (22 m).

FR21_S6

Deslizamento de
talude de corte

FR21_S7

Deslizamento de
talude de corte

FR21_S8

Deslizamento de
encosta;
Deslizamento de
talude de corte

R3

R2

R3

2

3

2

- Estrutura de contenção: 2 x (10x2 m);
- Canaleta (12 m);
- Escada hidráulica (35 m).
- Proteção superficial com gramíneas (90 m²);
- Monitoramento;
- Captação das águas dos telhados.
- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (350 m²);
- Limpeza: projetado (105 m³);
- Canaleta (22 m);
- Escada hidráulica (25 m).

Foto Geral

FG-FR21

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

FO-FR21_S1S2

FI-FR21_S1S2

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Sítio Marlene / Sítio Rosemeire

Localidade: FR21

Setor: FR21_S1

Referência de acesso: Rua das Chácaras

Latitude: 7420048,133

Longitude: 321643,744

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 04/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradia assentada à meia encosta com declividade superior a 30 graus, mediante talude de corte com 4 m de altura e de aterro com cerca de 1 m.
Fossa instalada imediatamente a montante do talude de corte sofreu ruptura que resultou em mobilização do talude e destruição parcial do muro de
contenção, atingindo a moradia. Águas servidas e pluviais são lançadas desorganizadamente na encosta.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR21_S1-01 - Trecho do talude de corte afetado pela ruptura da fossa e a moradia a jusante.
FC-FR21_S1-02 - Vista lateral do talude de corte e da tubulação implantada para condução dos efluentes que eram lançados anteriormente na
fossa.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Estrutura de contenção (6 x 3 m)
R$ 15.304,14
Monitoramento (atenção a questão do sistema de saneamento da casa)
N/A
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 5.558,46
Total
R$ 20.862,60

Fotos de campo

FC-FR21_S1-01 - Trecho do talude de corte afetado pela ruptura da fossa e a moradia a jusante.

FC-FR21_S1-02 - Vista lateral do talude de corte e da tubulação implantada para condução dos efluentes que eram lançados anteriormente na fossa.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Sítio Marlene / Sítio Rosemeire

Localidade: FR21

Setor: FR21_S2

Referência de acesso: Rua Dr. Armando Pinto

Latitude: 7419966,054

Longitude: 321572,009

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 04/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradia muito frágil estruturalmente assentada a jusante de talude de corte com cerca de 4 m de altura e cerca de 1 m de aterro, ocupando terreno
de meia encosta em cabeceira de drenagem com inclinação em torno de 25 graus. Águas pluviais que escoam da rua de acesso a montante e do
telhado da casa, assim como o vazamento de tubulações de abastecimento e escoamento estão produzindo solapamento do talude de aterro e
instabilizando o talude de corte. Há degrau de abatimento no talude de corte. No entorno da casa há muito lixo e entulho.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte; Deslizamento do talude de aterro
Descrição de vulnerabilidades observadas
Evidências de fragilidade construtiva, de instabilidade estrutural ou de degradação significativa da edificação.
Observações
FC-FR21_S2-01 - Vista do setor a partir de montante.
FC-FR21_S2-02 - Vista lateral do talude de corte, com degrau de abatimento.
FC-FR21_S2-03 - Vazamento contínuo de tubulação rompida, solapando o aterro subjacente.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Estrutura de contenção (15x2,5 m)
R$ 31.883,63
Acessos (30 m)
R$ 30.472,50
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 22.647,74
Total
R$ 85.003,87

Fotos de campo

FC-FR21_S2-01 - Vista do setor a partir de montante.

FC-FR21_S2-02 - Vista lateral do talude de corte, com degrau de abatimento.

FC-FR21_S2-03 - Vazamento contínuo de tubulação rompida, solapando o aterro subjacente.

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

FO-FR21_S3

FI-FR21_S3

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Sítio Marlene / Sítio Rosemeire

Localidade: FR21

Setor: FR21_S3

Referência de acesso: Rua Tróia

Latitude: 7419993,058

Longitude: 321720,100

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 04/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradia assentada à meia encosta com inclinação em torno de 25 graus, a 1,5 m da crista de talude de corte com cerca de 4 m de altura. Nessa faixa
estreita, estão plantadas bananeiras e são lançadas águas pluviais pelo telhado sem calha ou sistema de drenagem superficial.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR21_S3-01 - Vista do setor a partir de jusante.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Proteção superficial com gramíneas (120 m²)
R$ 2.523,60
Captação das águas dos telhados
N/A
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 916,57
Total
R$ 3.440,17

Fotos de campo

FC-FR21_S3-01 - Vista do setor a partir de jusante.

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

FO-FR21_S4S5S6S7S8

FI-FR21_S4S5S6S7S8

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Sítio Marlene / Sítio Rosemeire

Localidade: FR21

Setor: FR21_S4

Referência de acesso: Rua Tróia

Latitude: 7420053,970

Longitude: 321730,580

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 04/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradias assentadas em base de encosta com mais de 30 graus de declividade, mediante talude de corte com cerca de 3 m de altura. Segundo os
moradores, já ocorreram deslizamentos com atingimento de uma das moradias. Foram observados na encosta indicadores de fluxos concentrados de
águas servidas e pluviais, e um degrau de abatimento logo a montante de um dos taludes de corte. Os fundos das moradias estão muito próximos ao
talude de corte.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de encosta; Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR21_S4-01 - Vista frontal do setor.
FC-FR21_S4-02 - Outra visão geral do setor.
Grau de risco: R3-Alto
Indicação de intervenção
Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (380 m²)
Limpeza: projetado (380 m³)
Canaleta (25 m)
Escada hidráulica (35 m)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Estimativa de n° de edificações no setor: 3
Custo (Reais)
R$ 56.787,20
R$ 101.585,40
R$ 6.572,00
R$ 28.714,35
R$ 70.336,93
R$ 263.995,88

Fotos de campo

FC-FR21_S4-01 - Vista frontal do setor.

FC-FR21_S4-02 - Outra visão geral do setor.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Sítio Marlene / Sítio Rosemeire

Localidade: FR21

Setor: FR21_S5

Referência de acesso: Rua Tróia

Latitude: 7420045,407

Longitude: 321764,226

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 04/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradia assentada a jusante de talude de corte com cerca de 4 m de altura, onde observa-se uma cicatriz de deslizamento e um patamar a montante
do talude de corte. No entanto, a moradia fica a mais de 3 m de distância da base do talude de corte.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR21_S5-01 - Vista do setor a partir da Rua Tróia.
FC-FR21_S5-02 - Destaque para a cicatriz de deslizamento coberta por uma lona plástica e, a montante, um degrau de abatimento.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (200 m²)
R$ 29.888,00
Limpeza: projetado (200 m³)
R$ 53.466,00
Canaleta (12 m)
R$ 3.154,56
Escada hidráulica (22 m)
R$ 18.049,02
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 37.975,31
Total
R$ 142.532,89

Fotos de campo

FC-FR21_S5-01 - Vista do setor a partir da Rua Tróia.

FC-FR21_S5-02 - Destaque para a cicatriz de deslizamento coberta por uma lona plástica e, a montante, um degrau de abatimento.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Sítio Marlene / Sítio Rosemeire

Localidade: FR21

Setor: FR21_S6

Referência de acesso: Rua Tróia

Latitude: 7420074,976

Longitude: 321791,431

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 04/11/2020

Diagnóstico do setor
Duas moradias assentadas em patamares diferentes em meia encosta com inclinação superior a 30 graus. A casa de montante está muito próxima a
um talude de corte com cerca de 3 m e um aparente degrau de abatimento na crista. A casa de jusante, assentada também bem próxima ao talude
de corte com cerca de 5 m de altura, tem seu alicerce muito próximo à crista de outro talude de corte com cerca de 3 m, a jusante, que está sendo
erodido pelo lançamento de águas servidas e pluviais que escoam desorganizadamente por essa faixa de encosta.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR21_S6-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Bernardo. Uma das casas é a que está assentada à meia encosta.
Observar ambas as moradias na FO-FR21_S4S5S6S7S8.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 2
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Estrutura de contenção: 2 x (10 x 2 m)
R$ 34.009,20
Canaleta (12 m)
R$ 3.154,56
Escada hidráulica (35 m)
R$ 28.714,35
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 23.926,93
Total
R$ 89.805,04

Fotos de campo

FC-FR21_S6-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Bernardo. Uma das casas é a que está assentada à meia encosta.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Sítio Marlene / Sítio Rosemeire

Localidade: FR21

Setor: FR21_S7

Referência de acesso: Rua Tróia

Latitude: 7420083,517

Longitude: 321798,009

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 04/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradias assentadas em patamares sequenciais em encosta com inclinação superior a 30 graus a partir da rua de acesso, mediante taludes de corte
com até 3 m. As águas servidas e pluviais são lançadas desorganizadamente na encosta.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte
Observações
Sem foto de chão. Observar a FO-FR21_S4S5S6S7S8.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 3
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Proteção superficial com gramíneas (90 m²)
R$ 1.892,70
Monitoramento
N/A
Captação das águas dos telhados
N/A
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 687,43
Total
R$ 2.580,13

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Sítio Marlene / Sítio Rosemeire

Localidade: FR21

Setor: FR21_S8

Referência de acesso: Rua Tróia

Latitude: 7420107,578

Longitude: 321806,939

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 04/11/2020

Diagnóstico do setor
Duas moradias, uma a montante, mais próxima do clube ao final da Rua das Chácaras, que lança águas servidas e pluviais diretamente na encosta.
A outra, a jusante dessa porção de encosta com inclinação superior a 30 graus, está a jusante de talude de corte com cerca de 5 m de altura e foi
atingida recentemente por deslizamento de solo. Há alguns depósitos superficiais de aterro lançado.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de encosta; Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR21_S8-01 - Fundos da moradia de jusante, com a parede marcada por resíduos de solo de deslizamento ocorrido recentemente.
FC-FR21_S8-02 - Outra porção da mesma moradia, com destaque para o talude de corte e para a moradia de montante.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 2
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (350 m²)
R$ 52.304,00
Limpeza: projetado (105 m³)
R$ 28.069,65
Canaleta (22 m)
R$ 5.783,36
Escada hidráulica (25 m)
R$ 20.510,25
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 38.741,55
Total
R$ 145.408,81

Fotos de campo

FC-FR21_S8-01 - Fundos da moradia de jusante, com a parede marcada por resíduos de solo de deslizamento ocorrido recentemente.

FC-FR21_S8-02 - Outra porção da mesma moradia, com destaque para o talude de corte e para a moradia de montante.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL
Nome: Jardim Alice / Jardim Jorge

Localidade: FR23

Endereço de referência: Rua Santo André

Latitude: 7420039,027

Longitude: 322120,245

Foto de localização geral: FG-FR23
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono abrangendo microbacia com área aproximada de 7,2 hectares, conformado por concavidades em trecho vegetado de encosta, com nascente
drenando para um dos córregos que corta o polígono. O relevo se caracteriza por concavidades em morrotes altos, com amplitude de até 75 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 (70% do polígono), com média suscetibilidade a movimentos de massa em 30% da área. É uma localidade com
ocupação urbana consolidada. No conjunto da área, ocorre a seguinte distribuição do IPVS: vulnerabilidade alta (área urbana - 98%) e vulnerabilidade
baixa (2%). Em um raio de 500 m, não há nenhum equipamento de saúde e está implantado 1 equipamento de educação.
ID do Setor

Tipo de Processo

Grau de Risco

Nº de Moradias

FR23_S1

Deslizamento de
talude de corte;
Deslizamento de
talude de aterro

R2

6

FR23_S2

Deslizamento de
talude de aterro

R2

1

R3

2

R2

65

R2

5

FR23_S3
FR23_S4
FR23_S5

Deslizamento de
talude de aterro
Inundação e
alagamento
Deslizamento em
encosta natural

Alternativa(s) de intervenção
- Estrutura de contenção: A (18x3 m); B (18x1,5 m);
- Acessos (50 m);
- Captação e extensão do lançamento de águas servidas e
telhados (50 m);
- Monitoramento.
- Estrutura de contenção (8,5x3 m);
- Acessos (40 m);
- Proteção superficial com gramíneas (85 m²).
- Estrutura de contenção (22x3 m).
- Inclusão do setor em plano de drenagem do município.
- Estrutura de contenção (35,5x3,5 m);
- Monitoramento com o objetivo de impedir o avanço da
ocupação em direção à encosta.

Foto Geral

FG-FR23

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: Jardim Alice / Jardim Jorge

Localidade: FR23

Setor: FR23_S1

Referência de acesso: Rua Antônio Pádua Oliveira

Latitude: 7420151,256

Longitude: 322094,337

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 20/11/2020

Diagnóstico do setor
Conjunto de moradias assentadas a jusante da Rua Antônio Pádua Oliveira, em porção superior de encosta lateral de cabeceira de drenagem em
anfiteatro. Todas foram assentadas utilizando taludes de corte ou de aterro. Observam-se lançamento desorganizado de águas pluviais e servidas,
refletindo em alguns indicadores de instabilidade (solapamento de base de taludes de aterro, trinca em aterro subjacente a moradia).
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-FR23_S1-01 - Vista parcial do setor na porção mais a sul.
FC-FR23_S1-02 - Vista parcial do setor na porção mais Norte, a montante da cabeceira de drenagem, no início da Rua Antônio Pádua Oliveira.
FC-FR23_S1-03 - Moradia assentada a jusante de talude de corte. Observar desorganização das tubulações, com vazamentos ou lançamento de
águas servidas diretamente no talude. Observar solapamento de fundações dos muros de montante.
FC-FR23_S1-04 - Essa mesma moradia, em sua porção de jusante, lança as águas servidas e pluviais pelo telhado sem calha e pela tubulação,
diretamente no talude de aterro, que já apresenta início de ruptura.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 6
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 68.868,63
Estrutura de contenção: A (18x3 m); B (18x1,5 m)
R$ 50.787,50
Acessos (50 m)
N/A
Captação e extensão do lançamento de águas servidas e telhados (50 m)
Monitoramento
N/A
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 43.459,11
Total
R$ 163.115,24

Fotos de campo

FC-FR23_S1-01 - Vista parcial do setor na porção mais a jusante, ao final da Rua Antônio Pádua Oliveira.

FC-FR23_S1-02 - Vista parcial do setor na porção mais a montante, no início da Rua Antônio Pádua Oliveira.

FC-FR23_S1-03 - Moradia assentada a jusante de talude de corte. Observar desorganização das tubulações, com vazamentos ou lançamento de
águas servidas diretamente no talude. Observar solapamento de fundações dos muros de montante.

FC-FR23_S1-04 - Essa mesma moradia, em sua porção de jusante, lança as águas servidas e pluviais pelo telhado sem calha e pela tubulação,
diretamente no talude de aterro, que já apresenta início de ruptura.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Jardim Alice / Jardim Jorge

Localidade: FR23

Setor: FR23_S2

Referência de acesso: Rua Elvira Vicente Gaborim

Latitude: 7420122,060

Longitude: 322155,531

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 20/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradia precária instalada à meia encosta, entre o final da Rua Elvira Vicente Gaborim e Rua Benedita da Silva Andrade, com inclinação média
superior a 25 graus. A edificação foi assentada mediante um talude de corte inferior a 2 m e sobre talude de aterro na sua porção de jusante. Esse
aterro apresenta degrau de abatimento, com tendência de ruptura em direção à concavidade (grota) vegetada, cuja borda de declividade em torno de
45 graus está muito próxima a essa porção da moradia. A água do telhado está sendo lançada diretamente sobre esse talude de aterro.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de aterro
Observações
FC-FR23_S2-01 - Vista dos fundos da moradia e do talude de corte a montante.
FC-FR23_S2-02 - Vista da porção frontal à moradia, onde pode-se observar lona plástica protegendo o degrau de abatimento do aterro.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 21.680,87
Estrutura de contenção (8,5x3 m)
R$ 40.630,00
Acessos (40 m)
R$ 1.787,55
Proteção superficial com gramíneas (85 m²)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 23.280,54
Total
R$ 87.378,96

Fotos de campo

FC-FR23_S2-01 - Vista dos fundos da moradia e do talude de corte a montante.

FC-FR23_S2-02 - Vista da porção frontal à moradia, onde pode-se observar lona plástica protegendo o degrau de abatimento do aterro.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Jardim Alice / Jorge

Localidade: FR23

Setor: FR23_S3

Referência de acesso: Rua Benedita da Silva Andrade

Latitude: 7420056,576

Longitude: 322120,734

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 20/11/2020

Diagnóstico do setor
Duas moradias com estruturas bastante degradadas assentadas em talude lateral da concavidade de drenagem natural (grota), com inclinação em
torno de 25 graus, sobre talude de aterro. As águas pluviais e servidas são lançadas diretamente sobre os taludes de aterro. A movimentação desse
material subjacente se reflete em diversas rachaduras nas paredes, embarrigamento de parede por pressão do material em deslocamento e
solapamento da base das edificações.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de aterro
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.
Observações
FC-FR23_S3-01 - Vista do setor a partir de jusante.
FC-FR23_S3-02 - Vista de uma das moradias, onde pode-se observar o estágio de degradação da edificação por deslizamentos anteriores e o
lançamento de águas dos telhados diretamente sobre o talude de aterro.
FC-FR23_S3-03 - Trincamentos na outra moradia.
FC-FR23_S3-04 - Solapamento da base da edificação por movimentação do aterro subjacente.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 2
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 56.115,18
Estrutura de contenção (22x3 m)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 20.381,03
Total de remoção
R$ 76.496,21

Fotos de campo

FC-FR23_S3-01 - Vista do setor a partir de jusante.

FC-FR23_S3-02 - Vista de uma das moradias, onde pode-se observar o estágio de degradação da edificação por deslizamentos anteriores e o
lançamento de águas dos telhados diretamente sobre o talude de aterro.

FC-FR23_S3-03 - Trincamentos na outra moradia.

FC-FR23_S3-04 - Solapamento da base da edificação por movimentação do aterro subjacente.

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

FO-FR23_S4S5

FI-FR23_S4S5

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Jardim Alice / Jorge

Localidade: FR23

Setor: FR23_S4

Referência de acesso: Rua Marina Regina Ortiz de Carvalho

Latitude: 7419905,132

Longitude: 322194,151

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 20/11/2020

Diagnóstico do setor
Trecho descoberto de córrego canalizado que, logo a jusante, foi tamponado sob vias. As edificações encontram-se muito próximas ao canal fluvial,
bastante assoreado e entulhado por lixo, vegetação e restos de construção. Ocorrem extravasamentos frequentes e, devido à ausência de micro
drenagem, alagamento das ruas atingidas pela inundação, com retorno lento.
Descrição do processo de instabilização
Inundação e alagamento.
Observações
FC-FR23_S4-01 - Vista pontual do córrego e das moradias em ambas as margens.
FC-FR23_S4-02 - Observar, nas moradias, os sinais que evidenciam o nível atingido pela inundação e alagamento das ruas Marina Regina Ortiz de
Carvalho e Melânio José de Sá.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 65
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-FR23_S4-01 - Vista pontual do córrego e das moradias em ambas as margens.

FC-FR23_S4-02 - Observar, nas moradias, os sinais que evidenciam o nível atingido pela inundação e alagamento das ruas Marina Regina Ortiz de
Carvalho e Melânio José de Sá.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Jardim Alice / Jardim Jorge

Localidade: FR23

Setor: FR23_S5

Referência de acesso: Rua Melânio José de Sá

Latitude: 7419945,943

Longitude: 322029,690

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 20/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradias assentadas confrontando a rua, com os fundos muito próximos a encosta vegetada, com inclinação variando entre 30 e 45 graus, onde
podem se observar pontos com concentração de água pluvial, degrau de abatimento e trincamento próximo a talude de corte. Em algumas moradias,
o talude de corte aos fundos está protegido por lona plástica.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento em encosta natural
Observações
FC-FR23_S5-01 - Vista parcial do setor. Observar a encosta vegetada cuja base está muito próxima ou cortada em taludes pelo fundo das moradias.
FC-FR23_S5-01 - Vista parcial do setor.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 5
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Estrutura de contenção (8,5x3 m)
R$ 104.153,18
Monitoramento com o objetivo de impedir o avanço da ocupação em direção à
N/A
encosta
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 37.828,43
Total
R$ 141.981,61

Fotos de campo

FC-FR23_S5-01 - Vista parcial do setor. Observar a encosta vegetada cuja base está muito próxima ou cortada em taludes pelo fundo das moradias.

FC-FR23_S5-01 - Vista parcial do setor.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL
Nome: Vila Rosa / Jardim Cruzeiro / Vila Humbelina

Localidade: FR27

Endereço de referência: Rua Regente

Latitude: 7419677,036

Longitude: 322639,994

Foto de localização geral: FG-FR27
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono com cerca de 14,2 hectares, constituído por morrotes altos com amplitude de até 82 m em 53% da localidade, e morrotes baixos em 47%,
embasados por substratos de filitos e/ou metassiltitos. Há um córrego cortando a área no sentido S-N. A declividade majoritária no polígono é superior
a 45%. A suscetibilidade a movimentos de massa é baixa em 73% do polígono e média em 27%. É uma localidade com ocupação urbana consolidada
em 75% e em consolidação em 25% da área. Os indicadores de IPVS apontam vulnerabilidade baixa de 22%, média de 8% e 70% de vulnerabilidade
alta (área urbana) no polígono. No raio de 500 m, estão implantados 2 equipamentos de saúde e 5 equipamentos de educação.
ID do Setor

Tipo de Processo

Grau de Risco

Nº de Moradias

FR27_S1

Deslizamento de
talude de corte;
Erosão

R3

10

FR27_S2

Deslizamento de
talude de corte

R3

6

FR27_S3

Deslizamento de
encosta

R2

3

FR27_S4

Deslizamento de
encosta

R2

2

FR27_S5

Deslizamento de
encosta

R2

2

Alternativa(s) de intervenção
- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (450
m²);
- Limpeza: projetado (225 m³);
- Canaleta (55 m).
- Solo grampeado (600 m²);
- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (560
m²);
- Limpeza: projetado (280 m³);
- Canaleta (90 m);
- Escada hidráulica (22 m).
- Captação das águas dos telhados das edificações do topo;
- Monitoramento do talude a montante do acesso de
pedestres.
- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (120
m²);
- Limpeza: projetado (36 m³);
- Canaleta (40 m).
- Canaleta (25 m);
- Escada hidráulica (30 m);
- Monitoramento das condições do talude.

FR27_S6

FR27_S7

Deslizamento de
talude de aterro
Deslizamento de
encosta;
Deslizamento de
talude de corte

R2

R2

1

7

- Remoção de moradia (1).
- Estruturação de via a montante (Rua Regente);
- Monitoramento das condições do talude.

Foto Geral

FG-FR27

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

FO-FR27_S1

FI-FR27_S1

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Vila Rosa / Jardim Cruzeiro / Vila Humbelina

Localidade: FR27

Setor: FR27_S1

Referência de acesso: Rua Witesindo Garcia de Freitas

Latitude: 7419732,935

Longitude: 322643,486

Equipe UFABC: Marilia Leite, Fernando Nogueira e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 02/12/2020

Diagnóstico do setor
Quatro moradias assentadas ao nível da rua, a jusante de taludes de corte com até 10 m de altura, e outras seis assentadas à meia encosta, 3 delas
na crista dos taludes de corte e 3 na borda de encosta a montante do talude de corte de pequena amplitude, com inclinação superior a 30 graus. Os
taludes de corte expõem a estrutura da rocha metassedimentar, alterada pelo intemperismo e com mergulho de foliação favorecendo instabilidade e
rupturas. Todas as bases das edificações de meia encosta estão sendo solapadas por lançamento desorganizado das águas servidas e pluviais, com
tubulações lançando águas diretamente no talude.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte; Erosão
Observações
FC-FR27_S1-01 - Vista parcial do setor a partir da rua.
FC-FR27_S1-02 - Uma das moradias de meia encosta com fundações expostas por erosão.
FC-FR27_S1-03 - Outra vista parcial das moradias de meia encosta.
FC-FR27_S1-04 - Desorganização das tubulações em talude que está sofrendo processo erosivo avançado e descalçando a moradia de montante.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 10
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 67.248,00
Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (450 m²)
R$ 60.149,25
Limpeza: projetado (225 m³)
Canaleta (55 m)
R$ 14.458,40
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 51.521,97
Total
R$ 193.377,62

Fotos de campo

FC-FR27_S1-01 - Vista parcial do setor a partir da rua.

FC-FR27_S1-02 - Uma das moradias de meia encosta com fundações expostas por erosão.

FC-FR27_S1-03 - Outra vista parcial das moradias de meia encosta.

FC-FR27_S1-04 - Desorganização das tubulações em talude que está sofrendo processo erosivo avançado e descalçando a moradia de montante.

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

FO-FR27_S2S3S4

FI-FR27_S2S3S4

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Vila Rosa / Jardim Cruzeiro / Vila Humbelina

Localidade: FR27

Setor: FR27_S2

Referência de acesso: Rua Witesindo Garcia de Freitas

Latitude: 7419605,772

Longitude: 322666,482

Equipe UFABC: Marilia Leite, Fernando Nogueira e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 02/12/2020

Diagnóstico do setor
Duas moradias e uma edificação em construção assentadas a jusante de provável antiga “área de empréstimo” que criou concavidade escavada na
encosta por onde passa a rua de acesso. As moradias estão muito próximas ao talude de corte, com alturas variadas entre 4 e 10 m e que expõe a
estrutura foliar do filito mergulhando desfavoravelmente à estabilidade. Bem próximas à crista do talude de corte, outras 3 moradias podem ser
impactadas por eventuais instabilizações. Observam-se fluxos concentrados de águas servidas e pluviais de montante.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR27_S2-01 - Vista parcial do setor, com foco em uma das moradias confrontantes à rua.
FC-FR27_S2-02 - Edificação em obra em espaço escavado no talude de corte.
FC-FR27_S2-03 - Outra vista parcial, com foco em uma das moradias na crista do talude de corte.
FC-FR27_S2-04 - Outra moradia de jusante. Observar a perigosa proximidade do talude de corte.
FC-FR27_S2-05 - Observar a estrutura foliar da rocha metassedimentar mergulhando desfavoravelmente à estabilidade do talude de corte.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 6
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 223.860,00
Solo grampeado (600 m²)
R$ 83.686,40
Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (560 m²)
R$ 74.852,40
Limpeza: projetado (280 m³)
R$ 23.659,20
Canaleta (90 m)
Escada hidráulica (22 m)
R$ 18.049,02
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 154.035,67
Total
R$ 578,142,69

Fotos de campo

FC-FR27_S2-01 - Vista parcial do setor, com foco em uma das moradias confrontantes à rua.

FC-FR27_S2-02 - Edificação em obra em espaço escavado no talude de corte.

FC-FR27_S2-03 - Outra vista parcial, com foco em uma das moradias na crista do talude de corte.

FC-FR27_S2-04 - Outra moradia de jusante. Observar a perigosa proximidade do talude de corte.

FC-FR27_S2-05 - Observar a estrutura foliar da rocha metassedimentar mergulhando desfavoravelmente à estabilidade do talude de corte.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Vila Rosa / Jardim Cruzeiro / Vila Humbelina

Localidade: FR27

Setor: FR27_S3

Referência de acesso: Rua Hipólito Trigo Santiago

Latitude: 7419503,824

Longitude: 322694,256

Equipe UFABC: Marilia Leite, Fernando Nogueira e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 02/12/2020

Diagnóstico do setor
Três edificações assobradadas em alvenaria, possivelmente de uso multifamiliar, confrontantes à rua de acesso, cujos fundos se apoiam em trecho
de encosta com inclinação superior a 40 graus. A escadaria de acesso entre as ruas Hipólito Trigo Santiago e Witesindo Garcia de Freitas permite
observar que a estrutura foliar da rocha metassedimentar é desfavorável à segurança e que existe cicatriz de deslizamento na encosta. As moradias
lançam águas servidas e pluviais diretamente na encosta. A escadaria de acesso apresenta trecho instabilizado por movimentação da encosta.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de encosta
Observações
FC-FR27_S3-01 - Vista do setor a partir da escadaria, com foco em uma cicatriz de deslizamento na encosta.
FC-FR27_S3-02 - Trecho da escadaria de acesso instabilizado por movimentação na encosta.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 3
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
N/A
Captação das águas dos telhados das edificações do topo
Monitoramento do talude a montante do acesso de pedestres
N/A
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
N/A
Total
N/A

Fotos de campo

FC-FR27_S3-01 - Vista do setor a partir da escadaria, com foco em uma cicatriz de deslizamento na encosta.

FC-FR27_S3-02 - Trecho da escadaria de acesso instabilizado por movimentação na encosta.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Vila Rosa / Jardim Cruzeiro / Vila Humbelina

Localidade: FR27

Setor: FR27_S4

Referência de acesso: Rua Witesindo Garcia de Freitas

Latitude: 7419460,421

Longitude: 322681,953

Equipe UFABC: Marilia Leite, Fernando Nogueira e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 02/12/2020

Diagnóstico do setor
Duas edificações assentadas a jusante de encosta com inclinação superior a 40 graus, com taludes de corte aos fundos com altura de até 4 m. O
acesso às moradias de montante, à meia encosta, não dispõe de sistema de drenagem de águas superficiais e está sofrendo instabilização resultante
dos fluxos concentrados de águas pluviais que lança para jusante.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de encosta
Observações
FC-FR27_S4-01 - Vista geral do setor, com foco na encosta por onde escoam fluxos concentrados de águas pluviais lançados do acesso à meia
encosta.
FC-FR27_S4-02 - Vista do setor a partir do acesso à meia encosta. Observar que não dispõe de sistema de condução adequada das águas pluviais.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 2
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 17.932,80
Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (120 m²)
R$ 9.623,88
Limpeza: projetado (36 m³)
Canaleta (40 m)
R$ 10.515,20
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 13.827,71
Total
R$ 51.899,59

Fotos de campo

FC-FR27_S4-01 - Vista geral do setor, com foco na encosta por onde escoam fluxos concentrados de águas pluviais lançados do acesso à meia
encosta.

FC-FR27_S4-02 - Vista do setor a partir do acesso à meia encosta. Observar que não dispõe de sistema de condução adequada das águas pluviais.

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

FO-FR27_S5S6

FI-FR27_S5S6

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Vila Rosa / Jardim Cruzeiro / Vila Humbelina

Localidade: FR27

Setor: FR27_S5

Referência de acesso: Rua Maria Alves Feitosa

Latitude: 7419838,331

Longitude: 322728,975

Equipe UFABC: Marilia Leite, Fernando Nogueira e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 02/12/2020

Diagnóstico do setor
Moradia assentada a jusante de encosta vegetada, com inclinação superior a 40 graus e constituindo uma porção côncava, por onde escoam fluxos
concentrados de águas pluviais e servidas.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de encosta
Observações
Sem foto de campo. Observar a FO-FR27_S5S6.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 2
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 6.572,00
Canaleta (25 m)
R$ 24.612,30
Escada hidráulica (30 m);
Monitoramento das condições do talude
N/A
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 11.326,14
Total
R$ 42.510,44

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Vila Rosa / Jardim Cruzeiro / Vila Humbelina

Localidade: FR27

Setor: FR27_S6

Referência de acesso: Rua José Fontes

Latitude: 7419753,556

Longitude: 322797,889

Equipe UFABC: Marilia Leite, Fernando Nogueira e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 02/12/2020

Diagnóstico do setor
Barraco de madeira, bastante precário, instalado a jusante da moradia mais consolidada confrontante à Rua José Fontes. Para instalação, executou
talude de corte com cerca de 2 m de altura, mas que expõe uma tubulação de drenagem voltada para a edificação e um aterro subjacente, cujo talude
está no limite da quebra de relevo para a encosta com inclinação superior a 25 graus. Segundo a moradora, não mora ninguém no local. Recomendase, porém, o monitoramento e remoção da edificação, que apresenta potencial de geração de risco de deslizamento.
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-FR27_S6-01 - Vista lateral da edificação precária.
FC-FR27_S6-02 - Talude de corte com tubulação de drenagem de águas superficiais.
FC-FR27_S6-03 - Porção a jusante, com quebra de declividade do terreno.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Indicação de intervenção
Indicação de remoção
Remoção de moradia (1)
Total

Custo (Reais)
R$ 89.000,00
R$ 89.000,00

Fotos de campo

FC-FR27_S6-01 - Vista lateral da edificação precária.

FC-FR27_S6-02 - Talude de corte com tubulação de drenagem de águas superficiais.

FC-FR27_S6-03 - Porção a jusante, com quebra de declividade do terreno.

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

FO-FR27_S7

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Vila Rosa / Jardim Cruzeiro / Vila Humbelina

Localidade: FR27

Setor: FR27_S7

Referência de acesso: Rua Regente / Rua Witesindo Garcia de Freitas

Latitude: 7419478,949

Longitude: 322641,413

Equipe UFABC: Marilia Leite, Fernando Nogueira e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 02/12/2020

Diagnóstico do setor
Conjunto de moradias ao final do trecho pavimentado da Rua Witesindo Garcia de Freitas, assentadas mediante taludes de corte com 3 a 4 m de
altura, a jusante de encosta com inclinação superior a 40 graus, tendo ao topo a Rua Regente, sem pavimentação e sem sistemas de drenagem
superficial. As águas pluviais lançadas pelo sistema viário a montante se concentram nesse trecho da Rua Regente e escoam pela encosta. É possível
observar duas cicatrizes de deslizamento na encosta.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de encosta; Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR27_S7-01 - Vista geral do setor. Observar cicatrizes na encosta aos fundos das moradias.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 7
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
N/A
Estruturação de via a montante (Rua Regente)
Monitoramento das condições do talude
N/A
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
N/A
Total
N/A

Fotos de campo

FC-FR27_S7-01 - Vista geral do setor. Observar cicatrizes na encosta aos fundos das moradias.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL
Nome: Companhia Fazenda Belém

Localidade: FR28

Endereço de referência: Rua Taubaté

Latitude: 7419849,268

Longitude: 323158,829

Foto de localização geral: FG-FR28
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono abrangendo microbacia com área aproximada de 9,0 hectares, configurando grande cabeceira de drenagem em anfiteatro, com a Rua Luiz
Tarifa Vargas delimitando o topo. O relevo se caracteriza por morrotes altos, com amplitude de até 69 m e substrato de filitos e/ou metassiltitos. A
declividade majoritária no polígono é superior a 45%. Apresenta condição de baixa suscetibilidade em 61% do polígono e alta suscetibilidade a
movimentos de massa em 39%. É uma localidade com 41% da ocupação urbana consolidada e 59% em consolidação. Apresenta a seguinte
distribuição do IPVS no polígono: vulnerabilidade muito alta (24%), vulnerabilidade muito baixa (44%) e vulnerabilidade baixa (32%). Em um raio de
500 m, há 3 equipamentos de saúde e 6 equipamentos de educação.
ID do Setor

FR28_S1

Tipo de Processo
Deslizamento de
encosta; Deslizamento
de depósito de
encosta; Deslizamento
de talude de corte

Grau de Risco

Nº de Moradias

R2

64

FR28_S2

Deslizamento de
encosta

R3

2

FR28_S3

Deslizamento de
talude de corte

R3

5

FR28_S4

Deslizamento de
encosta; Deslizamento
de talude de corte

R2

21

Alternativa(s) de intervenção
- Captação das águas dos telhados das edificações do topo;
- Monitoramento das condições do talude.

- Canaleta (70 m);
- Escada hidráulica (80 m);
- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (350 m²);
- Limpeza: projetado (105 m³);
- Captação das águas dos telhados das edificações do topo.
- Canaleta (65 m);
- Escada hidráulica (40 m);
- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (240 m²);
- Limpeza: projetado (72 m³);
- Acessos (80 m).
- Captação das águas dos telhados das edificações do topo;
- Monitoramento das condições do talude.

Foto Geral

FG-FR28

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

FO-FR28_S1

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Companhia Fazenda Belém

Localidade: FR28

Setor: FR28_S1

Referência de acesso: Rua Taubaté

Latitude: 7419901,506

Longitude: 323101,403

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva

Data da vistoria: 01/12/2020

Diagnóstico do setor
Conjunto de moradias assentadas na encosta lateral de grande cabeceira de drenagem, com inclinação superior a 25 graus e cobertura vegetal
relativamente densa no espaço desocupado de meia encosta. As moradias do topo, confrontantes à Rua Luiz Tarifa Vargas, mais consolidadas e
verticalizadas, lançam as águas pluviais e servidas diretamente na vertente. Observam-se, aos fundos dessa faixa de moradias, diversos acúmulos
de entulhos de construção e de aterros lançados, provavelmente durante os processos de edificação. Há também uma fossa sanitária desativada em
um dos patamares do topo aos fundos das moradias. Algumas das edificações avançam mais sobre a vertente, apoiando suas fundações em trechos
de maior declividade. As casas de jusante do setor delimitado, confrontantes à Rua Taubaté, ou à meia encosta, foram assentadas mediante taludes
de corte com até 5 m ou pouco mais de altura. Observam-se na encosta alguns registros de deslizamentos e moradores de algumas dessas casas
de jusante relataram episódios de atingimento por deslizamentos de material inconsolidado dos depósitos de encosta.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de encosta; Deslizamento de depósito de encosta; Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR28_S1-01 - Vista parcial do setor.
FC-FR28_S1-02 - Vista parcial do setor na porção mais a montante.
FC-FR28_S1-03 - Vista parcial do setor na porção de jusante.
FC-FR28_S1-04 - Vista parcial do setor na porção de jusante.
FC-FR28_S1-05 - Vista parcial do setor a partir de jusante.
FC-FR28_S1-06 - Vista parcial do setor a partir de jusante.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 64
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-FR28_S1-01 - Vista parcial do setor.

FC-FR28_S1-02 - Vista parcial do setor na porção mais a montante.

FC-FR28_S1-03 - Vista parcial do setor na porção de jusante.

FC-FR28_S1-04 - Vista parcial do setor na porção de jusante.

FC-FR28_S1-05 - Vista parcial do setor a partir de jusante.

FC-FR28_S1-06 - Vista parcial do setor a partir de jusante.

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

FO-FR28_S2

FI-FR28_S2

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Companhia Fazenda Belém

Localidade: FR28

Setor: FR28_S2

Referência de acesso: Rua Taubaté

Latitude: 7419730,575

Longitude: 323080,535

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva

Data da vistoria: 01/12/2020

Diagnóstico do setor
Duas moradias assentadas ao final da Rua Taubaté, a jusante, e muito próximas a porção da encosta com inclinação superior a 25 graus. Um trecho
com cerca de 10 a 12 m de amplitude, imediatamente a montante das casas, está desmatado e com o solo exposto, apresentando sulcos erosivos e
trincamentos no solo. As águas pluviais e servidas lançadas da rua e das moradias de montante escoam bastante concentradas. Observam-se árvores
inclinadas na encosta.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de encosta
Observações
FC-FR28_S2-01 - Vista frontal do setor.
FC-FR28_S2-02 - As moradias próximas à base da encosta e o trecho de solo exposto imediatamente a montante.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 2
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Canaleta (70 m)
R$ 18.401,60
Escada hidráulica (80 m)
R$ 65.632,80
Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (350 m²)
R$ 52.304,00
Limpeza: projetado (105 m³)
R$ 28.069,65
Captação das águas dos telhados das edificações do topo
N/A
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 59.713,00
Total
R$ 224.121,05

Fotos de campo

FC-FR28_S2-01 - Vista frontal do setor.

FC-FR28_S2-02 - As moradias próximas à base da encosta e o trecho de solo exposto imediatamente a montante.

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

FO-FR28_S3

FO-FR28_S3

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Companhia Fazenda Belém

Localidade: FR28

Setor: FR28_S3

Referência de acesso: Rua Joaquim Bento da Silva

Latitude: 7419704,942

Longitude: 323134,260

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva

Data da vistoria: 01/12/2020

Diagnóstico do setor
Cinco moradias assentadas em trecho da meia encosta com inclinação superior a 30 graus, mediante taludes de corte com até 5 m, dos quais todas
estão a distâncias inferiores a 2 m. O escoamento de águas pluviais é bastante concentrado na porção da vertente a montante, com cerca de 35 m
de amplitude, no qual o solo está integralmente exposto, sem cobertura vegetal.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR28_S3-01 - Vista geral do setor.
FC-FR28_S3-02 - Vista parcial do setor na porção, com destaque para o talude de corte.
FC-FR28_S3-03 - Vista parcial do setor.
FC-FR28_S3-04 - Vista parcial do setor na porção, com destaque para o talude de corte.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 5
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Canaleta (65 m)
R$ 17.087,20
Escada hidráulica (40 m)
R$ 32.816,40
Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (240 m²)
R$ 35.865,60
Limpeza: projetado (72 m³)
R$ 19.247,76
Acessos (80 m)
R$ 81.260,00
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 67.655,79
Total
R$ 253.932,75

Fotos de campo

FC-FR28_S3-01 - Vista geral do setor.

FC-FR28_S3-02 - Vista parcial do setor na porção, com destaque para o talude de corte.

FC-FR28_S3-03 - Vista parcial do setor.

FC-FR28_S3-04 - Vista parcial do setor na porção, com destaque para o talude de corte.

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

FO-FR28_S4

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Companhia Fazenda Belém

Localidade: FR28

Setor: FR28_S4

Referência de acesso: Rua Taubaté

Latitude: 7419801,677

Longitude: 323136,014

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva

Data da vistoria: 01/12/2020

Diagnóstico do setor
Conjunto de 21 moradias assentadas mediante taludes de corte em porção da encosta com inclinação superior a 25 graus, com cobertura de árvores
e gramíneas no trecho a montante, com amplitude de aproximadamente 25 m. Observam-se algumas árvores inclinadas.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de encosta; Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR28_S4-01 - Vista parcial da encosta a montante.
FC-FR28_S4-02 - Observar árvores inclinadas na encosta.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 21
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-FR28_S4-01 - Vista parcial da encosta a montante.

FC-FR28_S4-02 - Observar árvores inclinadas na encosta.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL
Nome: Companhia Fazenda Belém

Localidade: FR29

Endereço de referência: Rua José Augusto Moreira

Latitude: 7419716,062

Longitude: 323353,456

Foto de localização geral: FG-FR29
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono com cerca de 4,7 hectares, com relevo constituído por morrotes baixos com amplitude de até 66 m e substrato de filitos e/ou metassiltitos.
A declividade majoritária no polígono é superior a 45%. A suscetibilidade a movimentos de massa é baixa na totalidade do polígono. É uma localidade
com ocupação urbana em consolidação. Os indicadores de IPVS apontam vulnerabilidade baixa em 30% do polígono e muito baixa em 70%. Em um
raio de 500 m, estão implantados 3 equipamentos de saúde e 3 equipamentos de educação.
ID do Setor
FR29_S1

Tipo de Processo
Deslizamento de
encosta

Grau de Risco

Nº de Moradias

R2

4

Alternativa(s) de intervenção
- Monitoramento das condições do talude.

Foto Geral

FG-FR29

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

FO-FR29_S1

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Companhia Fazenda Belém

Localidade: FR29

Setor: FR29_S1

Referência de acesso: Rua José Augusto Moreira

Latitude: 7419793,604

Longitude: 323453,146

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 14/11/2020

Diagnóstico do setor
Conjunto de moradias construídas a uma distância entre 1 e 4 m da base de encosta com inclinação superior a 40 graus, vegetada e sem ocupação a
montante. Foram colhidos relatos de ocorrência de deslizamentos em trechos dessa encosta, com danos às moradias. Casas bastante estruturadas e
sólidas.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de encosta
Observações
Sem fotos de campo. Observar FO-FR29_S1
Grau de risco: R2-Médio
Indicação de intervenção
Monitoramento das condições do talude
Total de intervenção
Total

Estimativa de n° de edificações no setor: 4
Custo (Reais)
N/A
N/A
N/A

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL
Nome: Companhia Fazenda Belém

Localidade: FR32

Endereço de referência: Rua João Pinto Machado

Latitude: 7418641,907

Longitude: 322907,860

Foto de localização geral: FG-FR32
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Área com cerca de 13,0 hectares, com relevo constituído predominantemente por morrotes altos, com amplitude de até 79 m e substrato de filitos e/ou
metassiltitos. Aluviões recentes (argilas, areias e cascalhos) cobrem quase 28% da superfície. A declividade majoritária no polígono é superior a 45%.
A suscetibilidade a movimentos de massa é baixa em 46,5% do polígono, média em 53% e alta em 0,5%. É uma localidade com ocupação urbana
consolidada em 66% e em consolidação em 34% da área. Os indicadores de IPVS apontam vulnerabilidade baixa de 66% e muito baixa em 34% da
localidade. No raio de 500 m, estão implantados 4 equipamentos de saúde e 5 equipamentos de educação.
ID do Setor
FR32_S1
FR32_S2

FR32_S3

Tipo de Processo
Deslizamento de
talude de corte
Deslizamento de
talude de corte
Deslizamento de
talude de corte;
Deslizamento de
talude de aterro;
Deslizamento de
depósito superficial
de encosta

Grau de Risco

Nº de Moradias

R3

3

R2

3

R3

6

Alternativa(s) de intervenção
- Estrutura de contenção: A (25x3,5 m); B (10x3,5 m).
- Monitoramento.
- Estrutura de contenção (15x3 m);
- Estrutura de contenção escalonada com distanciamento de
4 m: 2x (9x2 m);
- Canaleta (35 m);
- Escada hidráulica (30 m).

Foto Geral

FG-FR32

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

FO-FR32_S1S2S3

FI-FR32_S1S2S3

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Companhia Fazenda Belém

Localidade: FR32

Setor: FR32_S1

Referência de acesso: Rua João Pinto Machado

Latitude: 7418612,650

Longitude: 322901,871

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 09/11/2020

Diagnóstico do setor
Três moradias assentadas mediante taludes de corte com até 7 m de altura, expondo estruturas do metassedimento desfavoráveis à segurança. A
encosta a montante tem declividade superior a 25 graus e as águas pluviais e servidas escoam desorganizadamente por ela, com potencial para
instabilizar os taludes de corte. Uma árvore logo a montante dos taludes de corte está inclinada, evidenciando movimentação do solo.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR32_S1-01 - Vista parcial do setor a partir de jusante.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 3
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Estrutura de contenção: A (25x3,5 m); B (10x3,5 m)
R$ 104.153,18
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 37.828,43
Total
R$ 141.981,61

Fotos de campo

FC-FR32_S1-01 - Vista parcial do setor a partir de jusante.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Companhia Fazenda Belém

Localidade: FR32

Setor: FR32_S2

Referência de acesso: Rua João Pinto Machado

Latitude: 7418629,793

Longitude: 322864,162

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 09/11/2020

Diagnóstico do setor
Três moradias assentadas à meia encosta com inclinação superior a 25 graus mediante taludes de corte com até 5 m de altura, expondo estruturas
do metassedimento desfavoráveis à segurança. Observam-se a montante dos taludes de corte alguns acúmulos de aterro lançado e vazamento nas
tubulações de abastecimento. As águas pluviais e servidas lançadas de montante escoam concentradamente.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte
Observações
Sem fotos de campo. Observa FO-FR32_S1S2S3.
Grau de risco: R2-Médio
Indicação de intervenção
Monitoramento
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Estimativa de n° de edificações no setor: 3
Custo (Reais)
N/A
N/A
N/A

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Companhia Fazenda Belém

Localidade: FR32

Setor: FR32_S3

Referência de acesso: Rua João Pinto Machado

Latitude: 7418655,802

Longitude: 322814,027

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 09/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradias assentadas à meia encosta com inclinação maior que 25 graus entre as Ruas Marília, a montante, e João Pinto Machado, a jusante. Todas
elas foram implantadas mediante taludes de corte com até 8 m e taludes de aterro. Há vários depósitos de aterros lançados e entulhos espalhados
pela encosta. O lançamento de águas servidas e pluviais das casas de montante se dá diretamente na encosta. Duas árvores na encosta estão
inclinadas. Uma das moradias apresenta trincamentos típicos de movimentação do aterro subjacente, em outra observa-se o solapamento das
fundações por erosão do talude de aterro em função do lançamento de águas pluviais do telhado. Uma escada de acesso apresenta vários degraus
deslocados por movimentação do solo.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de talude de aterro; Deslizamento de depósito superficial de encosta
Observações
FC-FR32_S3-01 - Vista parcial do setor a partir de jusante.
FC-FR32_S3-02 - Concentração de aterro lançado e entulhos à meia encosta.
FC-FR32_S3-03 - Caixas d'água com vazamento aos fundos das moradias.
FC-FR32_S3-04 - Moradia com solapamento de aterro subjacente.
FC-FR32_S3-05 - Moradia com trincamento na parede.
FC-FR32_S3-06 - Outra vista parcial do setor.
FC-FR32_S3-07 - Escadaria de acesso com degraus evidenciando movimentação do solo.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 6
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 38.260,35
Estrutura de contenção (15x3 m)
R$ 30.608,28
Estrutura de contenção escalonada com distanciamento de 4 m: 2x (9x2 m)
R$ 9.200,80
Canaleta (35 m)
Escada hidráulica (30 m)
R$ 24.612,30
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 37.294,00
Total
R$ 139.975,73

Fotos de campo

FC-FR32_S3-01 - Vista parcial do setor a partir de jusante.

FC-FR32_S3-02 - Concentração de aterro lançado e entulhos à meia encosta.

FC-FR32_S3-03 - Caixas d'água com vazamento aos fundos das moradias.

FC-FR32_S3-04 - Moradia com solapamento de aterro subjacente.

FC-FR32_S3-05 - Moradia com trincamento na parede.

FC-FR32_S3-06 - Outra vista parcial do setor.

FC-FR32_S3-07 - Escadaria de acesso com degraus evidenciando movimentação do solo.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL
Nome: Jardim Cruzeiro / Jardim das Jabuticabeiras

Localidade: FR34

Endereço de referência: Avenida das Pitangueiras

Latitude: 7419156,916

Longitude: 322706,913

Foto de localização geral: FG-FR34
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono com área aproximada de 3,7 hectares, conformando uma cabeceira de drenagem em anfiteatro com relevo em morrotes altos com até 67 m
de amplitude, sustentados por filitos e/ou metassiltitos. A declividade majoritária é maior que 45%. A suscetibilidade a movimentos de massa é alta
em 61% do polígono e baixa em 39%. É uma localidade com ocupação urbana consolidada e ordenamento territorial alto a muito alto. No conjunto da
área, o IPVS indica vulnerabilidade baixa. Em um raio de 500 m, estão implantados 4 equipamentos de educação e dois de saúde.
ID do Setor
FR34_S1
FR34_S2

FR34_S3

FR34_S4

Tipo de Processo
Deslizamento de
talude de corte
Deslizamento de
encosta; Deslizamento
de talude de corte
Deslizamento de
encosta; Deslizamento
de talude de corte;
Deslizamento de
depósitos superficiais
de encosta
Deslizamento de
talude de corte

Grau de Risco

Nº de Moradias

R2

1

R2

1

R2

2

R2

6

Alternativa(s) de intervenção
- Estruturas de contenção (10x3,5 m).
- Captação das águas dos telhados das edificações de
montante;
- Monitoramento das condições do talude.
- Estrutura de contenção: A (16x3 m); B (8x3 m).

- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (800 m²);
- Limpeza: projetado (640 m³).

Foto Geral

FG-FR34

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

FO-FR34_S1S2

FI-FR34_S1S2

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Jardim Cruzeiro / Jardim das Jabuticabeiras

Localidade: FR34

Setor: FR34_S1

Referência de acesso: Rua das Figueiras

Latitude: 7419261,066

Longitude: 322680,579

Equipe UFABC: Fernando Nogueira e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 26/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradia assentada a jusante da Rua das Figueiras, mediante talude de corte com cerca de 4 m de altura. As águas pluviais provenientes da via
induziram ruptura da cabeceira desse talude de corte, afetando parte da rua pavimentada. Foi implantado cordão de asfalto como dispositivo
emergencial e temporário para evitar o fluxo de água pelo talude. O pavimento na crista do talude ainda apresenta degrau de abatimento e diversas
linhas de trincamentos.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR34_S1-01 - Vista do talude de corte e de parte da via rompida na cabeceira.
FC-FR34_S1-02 - Cordão de asfalto implantado na Rua das Figueiras como dispositivo emergencial e temporário para evitar o fluxo de água pelo
talude.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Estruturas de contenção (10x3,5 m)
R$ 29.758,05
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 105.561,61
Total
R$ 396.204,81

Fotos de campo

FC-FR34_S1-01 - Vista do talude de corte e de parte da via rompida na cabeceira.

FC-FR34_S1-02 - Cordão de asfalto implantado na Rua das Figueiras como dispositivo emergencial e temporário para evitar o fluxo de água pelo
talude.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Jardim Cruzeiro/Jardim das Jabuticabeiras

Localidade: FR34

Setor: FR34_S2

Referência de acesso: Rua Pitangueiras

Latitude: 7419235,183

Longitude: 322658,571

Equipe UFABC: Fernando Nogueira e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 26/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradia implantada mediante talude de corte com cerca de 5 m de altura, assentada a jusante de encosta côncava, vegetada densamente, com
inclinação superior a 45 graus, sem sistema de drenagem adequado. Fluxos de águas pluviais lançadas da rua a montante e dos telhados das
moradias e águas servidas lançadas diretamente na encosta atingem os fundos da edificação.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de encosta; Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR34_S2-01 - Vista do telhado da moradia assentada a jusante de encosta muito íngreme e vegetada, na linha de fluxo de águas da concavidade
do relevo.
FC-FR34_S2-02 - Vista mais geral da encosta e da moradia a jusante.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
N/A
Captação das águas dos telhados das edificações de montante
Monitoramento das condições do talude
N/A
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
N/A
Total
N/A

Fotos de campo

FC-FR34_S2-01 - Vista do telhado da moradia assentada a jusante de encosta muito íngreme e vegetada, na linha de fluxo de águas da concavidade
do relevo.

FC-FR34_S2-02 - Vista mais geral da encosta e da moradia a jusante.

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

FO-FR34_S3

FI-FR34_S3

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Jardim Cruzeiro / Jardim das Jabuticabeiras

Localidade: FR34

Setor: FR34_S3

Referência de acesso: Rua das Pitangueiras

Latitude: 7419180,228

Longitude: 322641,062

Equipe UFABC: Fernando Nogueira e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 26/11/2020

Diagnóstico do setor
Duas moradias assentadas aos fundos das edificações confrontantes com a Rua das Pitangueiras no trecho mais a jusante da cabeceira de drenagem.
Ambas foram implantadas mediante taludes de corte com cerca de 3 a 4 m de altura em faixa de encosta com inclinação em torno de 45 graus, que
liga a Rua das Pitangueiras com o seu próprio trecho mais a montante. Na porção superior da encosta há um patamar com restos de demolição. Na
encosta a montante do setor, observam-se uma cicatriz de deslizamento e depósitos de material mobilizados por esse deslizamento.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de encosta; Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de depósitos superficiais de encosta
Observações
FC-FR34_S3-01 - Vista das duas moradias a jusante do talude de corte e da encosta com alta declividade, em cujo topo há um patamar com restos
de demolição.
FC-FR34_S3-02 - Observar cicatriz de deslizamento e material inconsolidado a montante do talude de corte.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 2
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Estrutura de contenção: A (16x3 m); B (8x3 m)
R$ 61.216,56
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 22.233,85
Total
R$ 83.450,41

Fotos de campo

FC-FR34_S3-01 - Vista das duas moradias a jusante do talude de corte e da encosta com alta declividade, em cujo topo há um patamar com restos de
demolição.

FC-FR34_S3-02 - Observar cicatriz de deslizamento e material inconsolidado a montante do talude de corte.

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

FO-FR34_S4

FI-FR34_S4

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Jardim Cruzeiro / Jardim das Jabuticabeiras

Localidade: FR34

Setor: FR34_S4

Referência de acesso: Rua Hipólito Trigo Santiago

Latitude: 7419114,977

Longitude: 322797,090

Equipe UFABC: Fernando Nogueira e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 26/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradias assentadas na passagem da Rua Hipólito Trigo Santiago para a Rua das Figueiras, implantadas por meio de um grande talude de corte
com 8 a 10 m de altura na encosta de pequena amplitude, e inclinação superior a 30 graus. O corte expõe, em alguns trechos, estruturas foliares do
metassedimento com mergulho que favorecem o desplacamento nos pontos mais intemperizados (alterados pela ação da água e do clima). Em um
trecho de corte côncavo observa-se ruptura estrutural da rocha, que, na ocasião da vistoria, não oferecia perigo direto às moradias já implantadas. O
lançamento de águas servidas e pluviais das casas de montante pode produzir processos erosivos que acelerem o recuo do talude e o solapamento
da base dessas moradias, muito próximas à crista do talude de corte. Em alguns trechos, há ruptura do talude de corte, sem oferecer perigo às
moradias já implantadas.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento do talude de corte
Observações
FC-FR34_S4-01 - Vista parcial do setor.
FC-FR34_S4-02 - Vista parcial do setor e das moradias de montante, com lançamento inadequado de águas servidas e pluviais.
FC-FR34_S4-03 - Vista parcial do setor.
FC-FR34_S4-04 - Detalhe de trecho exposto pelo corte com condição estrutural favorável a deslizamento.
FC-FR34_S4-05 - Outro trecho do grande talude de corte.
FC-FR34_S4-06 - Ruptura estrutural de um trecho do talude de corte.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 6
Indicação de intervenção
Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (800 m²)
Limpeza: projetado (640 m³)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Custo (Reais)
R$ 119.552,00
R$ 171.091,20
R$ 105.561,61
R$ 396.204,81

Fotos de campo

FC-FR34_S4-01 - Vista parcial do setor.

FC-FR34_S4-02 - Vista parcial do setor e das moradias de montante, com lançamento inadequado de águas servidas e pluviais.

FC-FR34_S4-03 - Vista parcial do setor.

FC-FR34_S4-04 - Detalhe de trecho exposto pelo corte com condição estrutural favorável a deslizamento.

FC-FR34_S4-05 - Outro trecho do grande talude de corte.

FC-FR34_S4-06 - Ruptura estrutural de um trecho do talude de corte.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL
Nome: Jardim Cruzeiro / Companhia Fazenda Belém

Localidade: FR35

Endereço de referência: Rua Antônio Ignácio

Latitude: 7419262,267

Longitude: 322882,856

Foto de localização geral: FG-FR35
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Concavidade conformando pequeno anfiteatro com área de aproximadamente 2,8 hectares, com relevo predominantemente composto por morrotes
altos de amplitude até 47 m, sustentados por filitos e/ou metassiltitos. A declividade majoritária no polígono é superior a 45%. Apresenta baixa
suscetibilidade a movimentos de massa em 89% e alta em 11% da área. É uma localidade com ocupação urbana consolidada e alta densidade
construtiva. Apresenta IPVS com vulnerabilidade baixa em 73%, muito baixa em 26% e média em 1% do polígono. Em um raio de 500 m, estão
implantados 3 equipamentos de educação e 2 de saúde.
ID do Setor

Tipo de Processo

Grau de Risco

Nº de Moradias

FR35_S1

Deslizamento de
talude de corte

R3

3

FR35_S2

Deslizamento de
talude de corte;
Deslizamento de
taludes de aterro;
Deslizamento de
depósitos superficiais
de encosta

R2

11

Alternativa(s) de intervenção
- Estrutura de contenção (15x2 m);
- Limpeza (54 m³);
- Canaleta (170 m);
- Monitoramento com o objetivo de impedir o avanço das
edificações em direção ao talude.
- Captação das águas dos telhados das edificações de
montante;
- Monitoramento com o objetivo de impedir o avanço das
edificações em direção ao talude.

Foto Geral

FG-FR35

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

FO-FR35_S1

FI-FR35_S1

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Jardim Cruzeiro / Companhia Fazenda Belém

Localidade: FR35

Setor: FR35_S1

Referência de acesso: Rua Antônio Inácio Bicudo

Latitude: 7419263,223

Longitude: 322801,529

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 20/11/2020

Diagnóstico do setor
Três moradias assentadas mediante taludes de corte com cerca de 5 metros de altura, a jusante de trecho desocupado de encosta com inclinação
média superior a 25 graus. O solo, coberto por gramíneas, apresenta diversas pequenas cicatrizes de deslizamento e acúmulos de aterro lançado. As
moradias de montante lançam águas servidas e pluviais desorganizadamente na encosta. Parte das águas pluviais que escoam pela Rua Hipólito
Trigo Santiago forma um fluxo concentrado quando descem pela encosta.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR35_S1-01 - Vista parcial do setor.
FC-FR35_S1-02 - Vista parcial o setor, com destaque para a irregularidade da superfície da encosta, com aterros lançados e cicatrizes de
deslizamento.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 3
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 25.506,90
Estrutura de contenção (15x2 m)
R$ 14.435,82
Limpeza (54 m³)
R$ 44.689,60
Canaleta (170 m)
Monitoramento com o objetivo de impedir o avanço das edificações em direção ao
N/A
talude
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 30.738,46
Total
R$ 115.370,78

Fotos de campo

FC-FR35_S1-01 - Vista parcial do setor.

FC-FR35_S1-02 - Vista parcial o setor, com destaque para a irregularidade da superfície da encosta, com aterros lançados e cicatrizes de
deslizamento.

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

FO-FR35_S2

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Jardim Cruzeiro / Companhia Fazenda Belém

Localidade: FR35

Setor: FR35_S2

Referência de acesso: Rua Antônio Inácio Bicudo

Latitude: 7419304,452

Longitude: 322822,001

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 20/11/2020

Diagnóstico do setor
Pequena concavidade ocupada, a montante, na Rua José Fernandes da Costa Torres, mediante talude de corte e de aterro e, a jusante, na Rua
Antônio Inácio Costa, mediante taludes de corte com 5 a 7 m de altura. A faixa de encosta desocupada entre esses dois conjuntos de casas, com
inclinação superior a 25 graus, apresenta dois pequenos muros de contenção à meia encosta, lixo, entulhos e diversos acúmulos de aterro lançado
pelas moradias de montante, quando da sua implantação. As águas pluviais e servidas dessas moradias são lançadas desorganizadamente na
encosta, podendo instabilizar tanto suas próprias fundações, por solapamento dos taludes de aterro, quanto os depósitos de aterro lançado e os
taludes de corte das casas a jusante.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de taludes de aterro; Deslizamento de depósitos superficiais de encosta
Observações
FC-FR35_S2-01 - Vista parcial do setor.
FC-FR35_S2-02 - Lixo e entulhos à meia encosta.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 11
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
N/A
Captação das águas dos telhados das edificações de montante
Monitoramento com o objetivo de impedir o avanço das edificações em direção ao
N/A
talude
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
N/A
Total
N/A

Fotos de campo

FC-FR35_S2-01 - Vista parcial do setor.

FC-FR35_S2-02 - Lixo e entulhos à meia encosta.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL
Nome: Companhia Fazenda Belém

Localidade: FR36

Endereço de referência: Rua João Rais

Latitude: 7419334,667

Longitude: 323175,784

Foto de localização geral: FG-FR36
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Concavidade com área de aproximadamente 4,2 hectares, com relevo de morrotes baixos de amplitude até 52 m, sustentados por filitos e/ou
metassiltitos. A declividade majoritária no polígono é superior a 45%. Apresenta baixa suscetibilidade a movimentos de massa em 77% da área e alta
em 23%. É uma localidade com ocupação urbana consolidada em 55% do polígono e em consolidação em 45%. Apresenta IPVS com vulnerabilidade
baixa em 84% e muito baixa em 16% do polígono. Em um raio de 500 m, estão implantados 3 equipamentos de educação e 3 de saúde.
ID do Setor

FR36_S1

FR36_S2

FR36_S3

Tipo de Processo
Deslizamento de
depósitos superficiais
de encosta;
Deslizamento de
taludes de corte
Deslizamento de
depósitos superficiais
de encosta;
Deslizamento de
taludes de corte
Deslizamento de
depósitos superficiais
de encosta;
Deslizamento de
taludes de corte

Grau de Risco

Nº de Moradias

R2

19

R3

3

Alternativa(s) de intervenção
- Captação das águas dos telhados das edificações de
montante;
- Monitoramento das condições dos taludes de corte e de
aterro.
- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (280 m²);
- Limpeza: projetado (224 m³);
- Canaleta (20 m);
- Escada hidráulica (10 m).
- Estrutura de contenção (10x3 m).

R2

1

Foto Geral

FG-FR36

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

FO-FR36_S1S2S3

FI-FR36_S1S2S3

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Companhia Fazenda Belém

Localidade: FR36

Setor: FR36_S1

Referência de acesso: Rua São Roque

Latitude: 7419393,010

Longitude: 323205,445

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 20/11/2020

Diagnóstico do setor
Conjunto de moradias, todas em alvenaria e predominantemente com mais de um pavimento, ocupando o topo e a base de uma porção de encosta
vegetada, com inclinação superior a 25 graus. As moradias de montante, confrontantes à Rua São Roque, têm suas fundações apoiadas em aterro
ou sobre pilotis muito próximas à quebra abrupta de inclinação da encosta. Observa-se, aos fundos dessas moradias, a ausência de calhas nos
telhados e o lançamento de águas servidas e pluviais diretamente na encosta. Há também diversos depósitos de lixo, entulhos e aterros lançados. As
moradias de jusante, confrontantes à Rua João Rais, foram assentadas mediante taludes de corte com até 15 m de altura.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de depósitos superficiais de encosta; Deslizamento de taludes de corte
Observações
FC-FR36_S1-01 - Vista parcial do setor.
FC-FR36_S1-02 - As moradias de jusante estão assentadas muito próximas a taludes de corte com altura superior a 10 m.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 19
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
N/A
Captação das águas dos telhados das edificações de montante
Monitoramento das condições dos taludes de corte e de aterro
N/A
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
N/A
Total
N/A

Fotos de campo

FC-FR36_S1-01 - Vista parcial do setor.

FC-FR36_S1-02 - As moradias de jusante estão assentadas muito próximas a taludes de corte com altura superior a 10 m.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Companhia Fazenda Belém

Localidade: FR36

Setor: FR36_S2

Referência de acesso: Rua João Rais

Latitude: 7419402,610

Longitude: 323179,466

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 20/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradias assentadas mediante taludes de corte com até 15 m de altura na base de uma porção de encosta vegetada, com inclinação superior a 30
graus. As 3 moradias estão muito próximas ao talude de corte, que apresenta foliação do metassiltito desfavorável à segurança, pois mergulha
favoravelmente à instabilização. Observa-se, aos fundos das moradias a montante, vazamentos de tubulação, ausência de calhas nos telhados e o
lançamento de águas servidas e pluviais diretamente na encosta. Há também diversos depósitos de lixo, entulhos e aterros lançados.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de depósitos superficiais de encosta; Deslizamento de taludes de corte
Observações
FC-FR36_S2-01 - Vista do setor a partir da Rua João Rais.
FC-FR36_S2-02 - Detalhe do talude de corte aos fundos das moradias, com pequenas cicatrizes e estrutura desfavorável à segurança.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 3
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 41.843,20
Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (280 m²)
R$ 59.881,92
Limpeza: projetado (224 m³)
R$ 5.257,60
Canaleta (20 m)
Escada hidráulica (10 m)
R$ 8.204,10
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 41.835,85
Total
R$ 157.022,67

Fotos de campo

FC-FR36_S2-01 - Vista do setor a partir da Rua João Rais.

FC-FR36_S2-02 - Detalhe do talude de corte aos fundos das moradias, com pequenas cicatrizes e estrutura desfavorável à segurança.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Companhia Fazenda Belém

Localidade: FR36

Setor: FR36_S3

Referência de acesso: Rua João Rais

Latitude: 7419329,738

Longitude: 323199,253

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 20/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradia assentada mediante talude de corte com cerca de 10 m de altura, a jusante de encosta com inclinação de cerca de 25 graus. Observa-se,
aos fundos das moradias a montante, vazamentos de tubulação, ausência de calhas nos telhados e o lançamento de águas servidas e pluviais
diretamente na encosta. Há também diversos depósitos de lixo, entulhos e aterros lançados.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de depósitos superficiais de encosta; Deslizamento de taludes de corte
Observações
FC-FR36_S3-01 - Vista frontal do setor.
FC-FR36_S3-02 - Lançamento diretamente na encosta de águas servidas e pluviais das casas de montante.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Indicação de intervenção
Estrutura de contenção (10x3 m)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Custo (Reais)
R$ 25.506,90
R$ 9.264,11
R$ 34.771,01

Fotos de campo

FC-FR36_S3-01 - Vista frontal do setor.

FC-FR36_S3-02 - Lançamento diretamente na encosta de águas servidas e pluviais das casas de montante.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL
Nome: Jardim Cruzeiro / Companhia Fazenda Belém

Localidade: FR37

Endereço de referência: Rua Lázaro Roque

Latitude: 7419502,880

Longitude: 322933,962

Foto de localização geral: FG-FR37
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono com área de aproximadamente 8,8 hectares, conformando duas pequenas cabeceiras de drenagem em anfiteatro. O relevo é formado por
morrotes baixos (80%) e altos (20%) com amplitude máxima de 61 m, sustentados por filitos e/ou metassiltitos. A declividade majoritária no polígono
é superior a 45%. Apresenta baixa suscetibilidade a movimentos de massa em 74% e alta em 26% da área. É uma localidade com ocupação urbana
consolidada, alto ordenamento territorial e alta densidade construtiva. Apresenta IPVS com vulnerabilidade muito baixa em 58%, baixa em 1% e média
em 41% do polígono. Em um raio de 500 m, estão implantados 3 equipamentos de educação e 5 de saúde.
ID do Setor

Tipo de Processo

Grau de Risco

Nº de Moradias

FR37_S1

Deslizamento de
talude de aterro

R3

1

FR37_S2

Deslizamento de
talude de corte;
Deslizamento de
talude de aterro

R2

3

R3

4

FR37_S3

FR37_S4

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

R2

1

Alternativa(s) de intervenção
- Estrutura de contenção (8x3 m);
- Pavimento em concreto (20 m²);
- Inspeção sobre a vulnerabilidade estrutural da edificação
(especialmente a fundação).
- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (230 m²);
- Limpeza: projetado (69 m³);
- Canaleta (25 m);
- Proteção superficial com gramíneas (80 m²);
- Acessos (25 m).
- Estrutura de contenção: A (5x2,5 m); B (10x3 m); C (12x2,5 m);
- Acessos (40 m);
- Pavimento em concreto (15 m²).
- Estruturação de sistema de drenagem do acesso a montante
(Rua Lázaro Roque);
- Monitoramento das condições do talude.

Foto Geral

FG-FR37

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

FO-FR37_S1S2

FI-FR37_S1S2

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Jardim Cruzeiro / Companhia Fazenda Belém

Localidade: FR37

Setor: FR37_S1

Referência de acesso: Rua Lázaro Roque

Latitude: 7419398,917

Longitude: 322817,895

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 29/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradia assentada à meia encosta com inclinação em torno de 25 graus, em talude de corte e de aterro. O lançamento inadequado de águas servidas
e pluviais vem produzindo solapamento significativo das fundações da moradia. Há acúmulo de aterros lançados na encosta a jusante da moradia.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de aterro
Observações
FC-FR37_S1-01 - Vista do setor a partir da Rua Lázaro Roque.
FC-FR37_S1-02 - Detalhe do lançamento inadequado das águas pluviais diretamente sobre o talude de aterro.
FC-FR37_S1-03 - Detalhe da exposição das fundações por erosão do aterro subjacente da moradia.
FC-FR37_S1-04 - Vista da moradia a partir de jusante, com destaque para um dos pontos com aterro lançado na superfície da encosta a jusante.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 20.405,52
Estrutura de contenção (8x3 m)
R$ 840,00
Pavimento em concreto (20 m²)
Inspeção sobre a vulnerabilidade estrutural da edificação (especialmente a
N/A
fundação)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 7.716,37
Total
R$ 28.961,89

Fotos de campo

FC-FR37_S1-01 - Vista do setor a partir da Rua Lázaro Roque.

FC-FR37_S1-02 - Detalhe do lançamento inadequado das águas pluviais diretamente sobre o talude de aterro.

FC-FR37_S1-03 - Detalhe da exposição das fundações por erosão do aterro subjacente da moradia.

FC-FR37_S1-04 - Vista da moradia a partir de jusante, com destaque para um dos pontos com aterro lançado na superfície da encosta a jusante.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Jardim Cruzeiro / Companhia Fazenda Belém

Localidade: FR37

Setor: FR37_S2

Referência de acesso: Rua Lázaro Roque

Latitude: 7419418,592

Longitude: 322785,636

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 29/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradias assentadas à meia encosta com inclinação em torno de 25 graus. Em uma das moradias estão em implantação a edificação de um patamar
que dá suporte a uma piscina, empregando grande quantidade de aterro, e um acesso a partir da Rua Lázaro Roque. Em outra moradia tanto o acesso
como a edificação são mais precários e pode-se observar viga de concreto com fratura e pontos de instabilidade no acesso. Embora a estrutura da
rocha apresente foliação mergulhando para o interior do talude e, assim, sendo favorável à segurança, também expõe dobramentos, crenulações e
falhamentos indicado fragilidades geotécnicas. Além disso, as intervenções são demasiadamente ousadas para uma encosta com tal declividade. Um
dos taludes de corte tem altura superior a 8 m.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de talude de aterro
Observações
FC-FR37_S2-01 - Vista do setor a partir da Rua Lázaro Roque, podendo ser observados um talude de corte, uma das escadas de acesso e, na porção
superior esquerda da foto, a estrutura edificada para suporte de uma piscina.
FC-FR37_S2-02 - Imagem de outra escadaria de acesso, mais precária, sobre uma viga com rachadura.
FC-FR37_S2-03 - Detalhe da exposição das fundações por erosão do aterro subjacente de uma das moradias.
FC-FR37_S2-04 - Talude de corte expondo as estruturas do filonito, rocha metassedimentar submetida a movimentação tectônica mais intensa.
FC-FR37_S2-05 - Detalhe de dobramentos (crenulações) do filonito exposto num talude de corte.
FC-FR37_S2-06 - Detalhe da foliação da rocha metassedimentar mergulhando para o interior do talude e, assim, aumentando a estabilidade
geotécnica.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 3
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 34.371,20
Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (230 m²)
R$ 18.445,77
Limpeza: projetado (69 m³)
R$ 6.572,00
Canaleta (25 m)
R$ 1.682,40
Proteção superficial com gramíneas (80 m²)
Acessos (25 m)
R$ 25.393,75
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 31.404,13
Total de remoção
R$ 117.869,25

Fotos de campo

FC-FR37_S2-01 - Vista do setor a partir da Rua Lázaro Roque, podendo ser observados um talude de corte, uma das escadas de acesso e, na porção
superior esquerda da foto, a estrutura edificada para suporte de uma piscina.

FC-FR37_S2-02 - Imagem de outra escadaria de acesso, mais precária, sobre uma viga com rachadura.

FC-FR37_S2-03 - Detalhe da exposição das fundações por erosão do aterro subjacente de uma das moradias.

FC-FR37_S2-04 - Talude de corte expondo as estruturas do filonito, rocha metassedimentar submetida a movimentação tectônica mais intensa.

FC-FR37_S2-05 - Detalhe de dobramentos (crenulações) do filonito exposto num talude de corte.

FC-FR37_S2-06 - Detalhe da foliação da rocha metassedimentar mergulhando para o interior do talude e, assim, aumentando a estabilidade
geotécnica.

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

FO-FR37_S3S4

FI-FR37_S3S4

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Jardim Cruzeiro / Companhia Fazenda Belém

Localidade: FR37

Setor: FR37_S3

Referência de acesso: Rua Lázaro Roque

Latitude: 7419586,333

Longitude: 322983,773

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 29/11/2020

Diagnóstico do setor
Quatro moradias muito precárias, parte delas em madeira e outras em alvenaria, assentadas à meia encosta com inclinação superior a 25 graus
mediante taludes de corte com 3 a 4 m de altura e taludes de aterro subjacentes às frágeis edificações. Ocupam vertente de cabeceira de drenagem
em anfiteatro, por onde fluem as águas pluviais e servidas lançadas pelas moradias de montante.
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-FR37_S3-01 - Vista geral do setor.
FC-FR37_S3-02 - Extrema precariedade de uma das moradias.
FC-FR37_S3-03 - Outra moradia, também muito precária, com tubulações apresentando diversos vazamentos.
FC-FR37_S3-04 - Telhados lançando águas pluviais diretamente no talude de aterro.
FC-FR37_S3-05 - Vista parcial do setor a partir de montante.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 4
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Estrutura de contenção: A (5x2,5 m); B (10x3 m); C (12x2,5 m)
R$ 61.641,68
R$ 40.630,00
Acessos (40 m)
Pavimento em concreto (15 m²)
R$ 630,00
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 37.373,89
Total
R$ 140.275,56

Fotos de campo

FC-FR37_S3-01 - Vista geral do setor.

FC-FR37_S3-02 - Extrema precariedade de uma das moradias.

FC-FR37_S3-03 - Outra moradia, também muito precária, com tubulações apresentando diversos vazamentos.

FC-FR37_S3-04 - Telhados lançando águas pluviais diretamente no talude de aterro.

FC-FR37_S3-05 - Vista parcial do setor a partir de montante.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Jardim Cruzeiro / Companhia Fazenda Belém

Localidade: FR37

Setor: FR37_S4

Referência de acesso: Rua Lázaro Roque

Latitude: 7419551,629

Longitude: 322931,712

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 29/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradia bastante frágil estruturalmente, assentada isolada à meia encosta da cabeceira de drenagem em anfiteatro, com inclinação superior a 25
graus. A edificação foi implantada mediante talude de corte com cerca de 2 m e sobre aterro. Não há sistema de drenagem implantando e as águas
pluviais escoam desorganizadamente pela encosta desde a rua de acesso a montante (Rua Lázaro Roque) e são lançadas sobre o talude de aterro
pelo telhado sem calhas.
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-FR37_S4-01 - Moradia precária assentada mediante talude de corte e aterro em encosta de grande declividade.
FC-FR37_S4-02 - Observar a posição da moradia na encosta e a inexistência de infraestruturas de acesso e drenagem.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Estruturação de sistema de drenagem do acesso a montante (Rua Lázaro Roque)
N/A
Monitoramento das condições do talude
N/A
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
N/A
Total
N/A

Fotos de campo

FC-FR37_S4-01 - Moradia precária assentada mediante talude de corte e aterro em encosta de grande declividade.

FC-FR37_S4-02 - Observar a posição da moradia na encosta e a inexistência de infraestruturas de acesso e drenagem.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL
Nome: Vila Barbosa / Vila Irma / Vila Bazu

Localidade: FR39

Endereço de referência: Rua Tiradentes

Latitude: 7420192,051

Longitude: 323443,371

Foto de localização geral: FG-FR39
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono com área aproximada de 9,1 hectares. O relevo é constituído predominantemente por morrotes altos (93%), com amplitude de até 74 m,
com substrato de filitos e, ou metassiltitos e, em 7% da área aparecem aluviões quaternários em terraços e planícies fluviais. A declividade majoritária
no polígono é superior a 45%. Predomina a condição de baixa suscetibilidade (54% do polígono), com média suscetibilidade a movimentos de massa
em 42% e alta em 4% da área. É uma localidade com ocupação urbana consolidada, e alta densidade construtiva. Predomina na área IPVS com
vulnerabilidade baixa (99,6%) e com 0,4% com muito baixa vulnerabilidade. Em um raio de 500 m, estão implantados 4 equipamentos de saúde e 6
equipamentos de educação.
ID do Setor
FR39_S1
FR39_S2

FR39_S3

FR39_S4

FR39_S5

FR39_S6

Tipo de Processo
Deslizamento de
encosta
Deslizamento de
encosta
Deslizamento de
encosta;
Deslizamento de
talude de corte
Deslizamento de
talude de corte;
Deslizamento de
encosta
Deslizamentos de
encosta
Deslizamento de
talude de aterro;
Deslizamento de
encosta

Grau de Risco

Nº de Moradias

R3

6

R2

23

R3

2

R3

2

R2

9

R2

1

Alternativa(s) de intervenção
- Canaleta (170 m);
- Escada hidráulica (120 m).
- Acessos (75 m);
- Estruturação de sistema de drenagem da via a montante
(Rua Urano).
- Limpeza (80 m³);
- Proteção superficial com gramíneas (200 m²).

- Acessos (23 m);
- Estrutura de contenção (23x2,5 m).

- Monitoramento;
- Monitoramento com inspeção da vulnerabilidade estrutural
da edificação.

FR39_S7

FR39_S8

FR39_S9

Deslizamento de
encosta
Deslizamento de
talude de corte
Deslizamento de
depósitos
superficiais de
encosta

R3

4

R3

1

R2

2

- Limpeza (20 m³);
- Estruturas de contenção: 2x (12x3 m);
- Proteção superficial com gramíneas (750 m²);
- Cortina atirantada (em construção).
- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (70 m²);
- Limpeza: projetado (35 m³).
- Estruturas de contenção escalonada com distanciamento de
5 m entre elas: 2 x (10x2,5 m);
- Equipamento público no patamar entre as estruturas de
contenção, caso seja espaço de propriedade pública.

Foto Geral

FG-FR39

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

FO-FR39_S1S2S3S4

FI-FR39_S1S2S3S4

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Vila Barbosa / Vila Irma / Vila Bazu

Localidade: FR39

Setor: FR39_S1

Referência de acesso: Rua Doutor Hamilton Prado

Latitude: 7420092,141

Longitude: 323583,37

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 15/10/2020

Diagnóstico do setor
Conjunto de edificações e porção de fundos de edificações de uso misto (comercial e habitacional) a jusante de encosta vegetada, com inclinação
superior a 25 graus e amplitude de cerca de 60 m. A estrutura foliar da rocha metamórfica que constitui o substrato da encosta (filito) mergulha
subverticalmente, sendo assim desfavorável à estabilidade. Conforme é alterada pelo intemperismo, apresenta predisposição a sofrer rupturas e
deslizamentos. Neste setor, observam-se cicatrizes de deslizamentos ocorridos e concentração de águas pluviais e servidas na porção vegetada, em
função de que os moradores instalaram uma caixa de recepção de um desses fluxos concentrados de água, com tubulação conduzindo até o canal
fluvial tamponado e sobreposto por algumas edificações. A ausência de condução adequada de águas pluviais na Rua Urano, a montante, também
contribui para o lançamento desorganizado de águas nessa vertente.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de encosta
Observações
FC-FR39_S1-01 - Vista do sistema de captação e drenagem do fluxo concentrado de águas pluviais e servidas implantado no setor. Observar cicatriz
de deslizamento expondo a rocha do substrato.
FC-FR39_S1-02 - Detalhe da estrutura de foliação subvertical do filito, favorável à instabilização.
FC-FR39_S1-03 - Trecho em obras no limite mais a leste do setor.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 6 (em algumas,
apenas a porção dos fundos)
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 44.689,60
Canaleta (170 m)
R$ 98.449,20
Escada hidráulica (120 m)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 51.988,01
Total
R$ 195.123,81

Fotos de campo

FC-FR39_S1-01 - Vista do sistema de captação e drenagem do fluxo concentrado de águas pluviais e servidas implantado no setor. Observar cicatriz
de deslizamento expondo a rocha do substrato.

FC-FR39_S1-02 - Detalhe da estrutura de foliação subvertical do filito, favorável a instabilização.

FC-FR39_S1-03 -Trecho em obras no limite a leste do setor.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Vila Barbosa/Vila Irma/Vila Bazu

Localidade: FR39

Setor: FR39_S2

Referência de acesso: Rua Paoli

Latitude: 7420112,626

Longitude: 323547,332

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 15/10/2020

Diagnóstico do setor
Conjunto de edificações assentadas a jusante, a montante e à meia encosta de vertente vegetada, com inclinação superior a 25 graus e amplitude de
cerca de 60 m. A estrutura foliar da rocha metamórfica que constitui o substrato da encosta (filito) mergulha subverticalmente, sendo assim
desfavorável à estabilidade. Conforme é alterada pelo intemperismo, apresenta predisposição a sofrer rupturas e deslizamentos. A ausência de
condução adequada de águas pluviais na Rua Urano, a montante, também contribui para o lançamento desorganizado de águas nessa vertente.
Neste setor, as moradias estão em posição de afastamento da base da encosta ou a montante desta ou em posições onde não se identificou situação
maior de risco implantado, mas, em função dos condicionantes de declividade, estrutura da rocha favorável a instabilização e desorganização do
sistema de drenagem, recomenda-se monitoramento.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de encosta
Observações
Sem foto de campo. Observar o setor na foto FO-FR39_S1S2S3S4.
Grau de risco: R2-Médio
Indicação de intervenção
Acessos: calçada e guia elevada (75 m);
Estruturação de sistema de drenagem da via a montante (Rua Urano)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Estimativa de n° de edificações no setor: 23
Custo (Reais)
R$ 76.181,25
N/A
R$ 27.669,03
R$ 103.850,28

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Vila Barbosa / Vila Irma / Vila Bazu

Localidade: FR39

Setor: FR39_S3

Referência de acesso: Rua Paoli

Latitude: 7420093,4

Longitude: 323503,579

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 15/10/2020

Diagnóstico do setor
Duas moradias assentadas a jusante de vertente vegetada, com inclinação média em torno de 30 graus e amplitude de cerca de 60 m, mediante
taludes de corte com altura superior a 4 m. O talude de corte, que expõe a estrutura foliar da rocha metamórfica que constitui o substrato da encosta
(filito) desfavorável à segurança, apresenta pequenas intervenções já bastante deterioradas e insuficientes para estabilizar eventual ruptura. A porção
da encosta a montante do talude de corte tem o solo exposto e expõe cicatriz de deslizamento. A ausência de condução adequada de águas pluviais
na Rua Urano, a montante, também contribui para o lançamento desorganizado de águas nessa vertente. Observam-se diversas árvores instabilizadas
nesse trecho de solo exposto.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de encosta; Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR39_S3-01 - Vista parcial do setor.
FC-FR39_S3-02 - Vista do talude de corte com intervenções deterioradas.
FC-FR39_S3-03 - Trecho da encosta imediatamente a montante, com árvores caídas e cicatriz de deslizamento.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 2
Indicação de intervenção
Limpeza (80 m³)
Proteção superficial com gramíneas (200 m²)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Custo (Reais)
R$ 21.386,40
R$ 4.206,00
R$ 9.295,16
R$ 34.887,56

Fotos de campo

FC-FR39_S3-01 - Vista parcial do setor.

FC-FR39_S3-02 - Vista do talude de corte com intervenções deterioradas.

FC-FR39_S3-03 - Trecho da encosta imediatamente a montante, com árvores caídas e cicatriz de deslizamento.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Vila Barbosa / Vila Irma / Vila Bazu

Localidade: FR39

Setor: FR39_S4

Referência de acesso: Rua Paoli

Latitude: 7420134,094

Longitude: 323443,046

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 15/10/2020

Diagnóstico do setor
Duas moradias assentadas à meia encosta de vertente vegetada, com declividade superior a 25 graus e amplitude de cerca de 60 m, mediante taludes
de corte com altura superior a 4 m. Ambas as edificações se encontram muito próximas às bases dos taludes de corte, que apresentam intensa
umidade e aparentam grande alteração por intemperismo e pouca estabilidade. A estrutura foliar da rocha metamórfica que constitui o substrato da
encosta (filito) mergulha subverticalmente, sendo favorável a ruptura e deslizamento à medida que se altera pela ação do intemperismo. A ausência
de condução adequada de águas pluviais na Rua Urano, a montante, também contribui para o lançamento desorganizado de águas nessa vertente.
Há, no encontro das ruas Urano e Netuno, uma ruptura na via, possivelmente cabeceira de deslizamento pretérito.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de encosta
Observações
Sem foto de campo. Observar o setor na foto FO-FR39_S1S2S3S4.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 2
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 23.362,25
Acessos (23 m)
R$ 48.888,23
Estrutura de contenção (23x2,5 m)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 26.241,37
Total
R$ 98.491,85

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

FO-FR39_S5S6S7

FI-FR39_S5S6S7

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Vila Barbosa / Vila Irma / Vila Bazu

Localidade: FR39

Setor: FR39_S5

Referência de acesso: Rua Alcino Francisco do Prado

Latitude: 7420271.709

Longitude: 323361.852

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 15/10/2020

Diagnóstico do setor
Conjunto de nove edificações, sete delas assentadas a jusante e duas a montante de vertente vegetada, com inclinação média de 25 graus e amplitude
de cerca de 40 m, em trecho de cabeceira de drenagem em anfiteatro. Observam-se evidências na encosta de sucos concentrados de água pluvial.
Embora não tenham sido observados indicadores de risco implantado, recomenda-se monitoramento em função da declividade, do fluxo concentrado
de água e da estrutura da rocha favorável a instabilização.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamentos de encosta
Observações
Sem fotos de campo. Observar foto FO-FR39_ S5S6S7.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 9
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Monitoramento
N/A
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
N/A
Total
N/A

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Vila Barbosa / Vila Irma / Vila Bazu

Localidade: FR39

Setor: FR39_S6

Referência de acesso: Rua Alvarenga Peixoto

Latitude: 7420345.706

Longitude: 323312.77

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 15/10/2020

Diagnóstico do setor
Moradia aos fundos da edificação confrontante à rua de referência, edificada sobre aterro e muito próxima da borda da crista do talude de aterro e de
encosta vegetada que se estende até a Rua Conde D´Eu com amplitude em torno de 20 m e inclinação superior a 30 graus. Na base da vertente
observa-se talude de corte. A edificação apresenta precariedade construtiva e algumas rachaduras. Sugere-se monitoramento com inspeção da
vulnerabilidade estrutural da edificação.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de aterro; Deslizamento de encosta
Descrição de vulnerabilidades observadas
Trincas e precariedade construtiva na edificação.
Observações
Sem fotos de campo. Observar a FO-FR39_ S5S6S7S8.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
N/A
Monitoramento com inspeção da vulnerabilidade estrutural da edificação
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
N/A
Total
N/A

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Vila Barbosa / Vila Irma / Vila Bazu

Localidade: FR39

Setor: FR39_S7

Referência de acesso: Rua Tiradentes

Latitude: 7420257,396

Longitude: 323309,072

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 15/10/2020

Diagnóstico do setor
Moradias assentadas mediante taludes de corte a jusante de porção de cabeceira de drenagem em anfiteatro, com inclinação superior a 30 graus, e
amplitude, no trecho entre os fundos da casa e a rua a montante, de cerca de 15 m. Há registro de ocorrência pretérita de deslizamento de solo nesse
setor. Na ocasião do mapeamento a Prefeitura iniciava obra de contenção no local, que é apresentada nas fotos de campo no estágio de abril de
2021. Após a conclusão das obras o risco no setor deve ser reavaliado. Avaliar também se continuam necessárias as intervenções aqui sugeridas.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de encosta
Observações
FC-FR39_S7-01 - Vista parcial do setor a partir de jusante.
FC-FR39_S7-02 - Obras de contenção em implantação, em imagem colhida em abril de 2021.
FC-FR39_S7-03 - Após a conclusão das obras em implantação recomenda-se a reavaliação dos riscos no setor.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 4
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 5.346,60
Limpeza (20 m³)
R$ 61.216,56
Estruturas de contenção: 2x (12x3 m)
R$ 15.772,50
Proteção superficial com gramíneas (750 m²);
N/A
Cortina atirantada (em construção)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 29.904,31
Total
R$ 112.239,97

Fotos de campo

FC-FR39_S7-01 - Vista parcial do setor a partir de jusante.

FC-FR39_S7-02 - Obras de contenção em implantação, em imagem colhida em abril de 2021.

FC-FR39_S7-03 - Após a conclusão das obras em implantação recomenda-se a reavaliação dos riscos no setor.

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

FO-FR39_S8S9

FI-FR39_S8S9

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Vila Barbosa / Vila Irma / Vila Bazu

Localidade: FR39

Setor: FR39_S8

Referência de acesso: Rua Tiradentes

Latitude: 7420306,291

Longitude: 323249,628

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 15/10/2020

Diagnóstico do setor
Moradia assentada à meia encosta mediante dois taludes de corte, um a montante e outro a jusante da edificação, tendo alturas de 5 m a montante
e 8 m a jusante. O talude de corte a jusante sofreu ruptura recente, coberta por lona plástica. Observa-se muito pouco cuidado da moradora com
lançamento de lixo e entulhos e das águas servidas e pluviais, expondo uma vulnerabilidade importante para a construção do risco. A fundação da
edificação está muito próxima da crista do talude de corte e o processo de ruptura em andamento avança na direção da base moradia.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte
Descrição de vulnerabilidades observadas
Pouco cuidado da moradora com lançamento de lixo e entulhos e das águas servidas e pluviais.
Observações
Sem fotos de campo. Observar foto FO-FR39_S8S9.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 10.460,80
Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (70 m²)
Limpeza: projetado (35 m³)
R$ 9.356,55
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 7.197,66
Total
R$ 27.015,01

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Vila Barbosa / Vila Irma / Vila Bazu

Localidade: FR39

Setor: FR39_S9

Referência de acesso: Rua Tiradentes

Latitude: 7420320,206

Longitude: 323170,918

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 15/10/2020

Diagnóstico do setor
Duas moradias assentadas a jusante de porção da encosta onde a inclinação se torna bem mais suave, da ordem de 15 graus. No entanto, observase grande desorganização da superfície desse trecho vegetado, seja do escoamento das águas pluviais, seja do lançamento de aterros e entulhos.
Por isso, recomendam-se monitoramento e, se possível, algumas intervenções estruturantes.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de depósitos superficiais de encosta
Observações
Sem fotos de campo. Observar foto FO-FR39_S8S9.
Grau de risco: R2-Médio
Indicação de intervenção
Estruturas de contenção escalonada com distanciamento de 5 m entre elas: 2 x
(10x2,5 m)
Equipamento público no patamar entre as estruturas de contenção, caso seja
espaço de propriedade pública
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Estimativa de n° de edificações no setor: 2
Custo (Reais)
R$ 42.511,50
N/A
R$ 15.440,18
R$ 57.951,68

