VOLUME III
PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS DE FRANCO DA ROCHA
LOCALIDADES
FR40 – Jardim Cedro do Líbano / Vila Margarida
FR42 – Vila Bela (Rua Finlândia)
FR43 – Vila Bela (Rua Islândia)
FR44 – Jardim dos Reis (Avenida das Bandeiras)
FR45 – Jardim dos Reis / Parque Paulista (Rua Alexandre Magno)
FR46 – Parque Paulista
FR47 – Chácara São Luiz (Estrada Prof. Laudelino Alves)
FR48 – Chácara São Luiz (Estrada da Paradinha)
FR49 – Chácara São Luiz (Estrada da Biquinha)
FR50 – Vila Eliza / Vila dos Comerciários
FR52 – Estância Lago Azul (Rua Tibagi)
FR53 – Estância Lago Azul (Rua Oroxó)

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL
Nome: Jardim Cedro do Líbano / Vila Margarida

Localidade: FR40

Endereço de referência: Rua João Ramalho

Latitude: 7420306,394

Longitude: 323637,565

Foto de localização geral: FG-FR40
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono com área aproximada de 4,5 hectares e relevo constituído predominantemente por morrotes altos (99%), com amplitude de até 74 m e
substrato de filitos e/ou metassiltitos. A declividade majoritária no polígono varia de 30 a 45%. A suscetibilidade a movimentos de massa é baixa em
51% do polígono e alta em 49%. É uma localidade com ocupação urbana consolidada e alto ordenamento territorial em quase 80% da área. Predomina
na área IPVS com vulnerabilidade baixa. Em um raio de 500 m, estão implantados 1 equipamento de saúde e 7 equipamentos de educação.
ID do Setor
Tipo de Processo
Grau de Risco
Nº de Moradias
Alternativa(s) de intervenção
- Estruturas de contenção escalonada com distanciamento de
Deslizamento de
FR40_S1
R2
2
2 m: 2 x (10x2,5 m);
talude de aterro
- Captação das águas dos telhados.
Deslizamento de
- Monitoramento das condições do talude a montante.
FR40_S2
R2
2
talude de corte

Foto Geral

FG-FR40

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

FO-FR40_S1

FI-FR40_S1

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Jardim Cedro do Líbano/Vila Margarida

Localidade: FR40

Setor: FR40_S1

Referência de acesso: Rua João Ramalho

Latitude: 7420304,965

Longitude: 323660,168

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 04/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradia assentada a meia encosta, sobre aterro, cujo talude exposto a jusante apresenta trincamentos. A encosta, com inclinação superior a 25
graus, está coberta por gramíneas e árvores esparsas e, na linha de possível deslocamento desse aterro, há uma pequena edificação, com dois
pavimentos, assentada por meio de talude de corte e expondo assim a sua porção superior ao atingimento. Observam-se evidências de fluxos
concentrados de águas servidas e pluviais sobre o talude de aterro, devido a vazamento de tubulações e lançamento dos telhados sem calhas.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de aterro
Observações
FC-FR40_S1-01 - Vista parcial do setor, com destaque para a moradia sujeita a atingimento de deslizamento de talude de aterro.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 2
Indicação de intervenção
Estruturas de contenção escalonada com distanciamento de 2 m: 2 x (10x2,5 m)
Captação das águas dos telhados
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Custo (Reais)
R$ 42.511,50
N/A
R$ 15.440,18
R$ 57.951,68

Fotos de campo

FC-FR40_S1-01 - Vista parcial do setor, com destaque para a moradia sujeita a atingimento de deslizamento de talude de aterro.

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

FO-FR40_S2

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Jardim Cedro do Líbano/Vila Margarida

Localidade: FR40

Setor: FR40_S2

Referência de acesso: Rua João Ramalho

Latitude: 7420372,397

Longitude: 323498,683

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 04/11/2020

Diagnóstico do setor
Duas moradias assentadas mediante taludes de corte de até 6 m, na base de encosta com inclinação superior a 25 graus, com grande moita de
bambus logo a montante das moradias. Observam-se indicadores de rastejo de solo a montante e cicatriz de deslizamento no talude de corte.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR40_S2-01 - Vista do setor a partir da Rua João Ramalho.
Grau de risco: R2-Médio
Indicação de intervenção
Monitoramento das condições do talude a montante
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Estimativa de n° de edificações no setor: 2
Custo (Reais)
N/A
N/A
N/A

Fotos de campo

FC-FR40_S2-01 - Vista do setor a partir da Rua João Ramalho.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL
Nome: Vila Bela

Localidade: FR42

Endereço de referência: Rua Finlândia

Latitude: 7420817,186

Longitude: 323546,386

Foto de localização geral: FG-FR42
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono abrangendo área aproximada de 7,0 hectares. O relevo se caracteriza por morrotes altos (91%), com amplitude de até 68 m, com substrato
de filitos e/ou metassiltitos e planícies e terraços aluviais cobertos por sedimentos quaternários (9%). A declividade majoritária no polígono é da ordem
de 15 a 30%, com trechos superiores a 45%. A totalidade do polígono apresenta condição de baixa suscetibilidade a movimentos de massa. É uma
localidade com ocupação urbana consolidada e IPVS indicando vulnerabilidade baixa na totalidade. Em um raio de 500 m, estão implantados 1
equipamento de saúde e 8 equipamentos de educação.
ID do Setor
FR42_S1

Tipo de Processo
Deslizamento de
talude de corte

Grau de Risco

Nº de Moradias

R4

2

Alternativa(s) de intervenção
- Remoção de moradia (2).

Foto Geral

FG-FR42

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

FO-FR42_S1

FI-FR42_S1

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Vila Bela

Localidade: FR42

Setor: FR42_S1

Referência de acesso: Rua Finlândia

Latitude: 7420730,397

Longitude: 323499,535

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva

Data da vistoria: 20/11/2020

Diagnóstico do setor
Duas edificações desocupadas e com as estruturas bastante danificadas e comprometidas, sem telhado, trincamentos em paredes ou paredes
demolidas e ferragens expostas. Uma delas está na borda da crista de um talude de corte com cerca de 4 m de altura e a outra próxima à base desse
mesmo talude de corte. No talude a jusante desta, observa-se depósitos de material mobilizado por deslizamento.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte
Descrição de vulnerabilidades observadas
Evidências de fragilidade construtiva, de instabilidade estrutural ou de degradação significativa da edificação.
Observações
FC-FR42_S1-01 - Vista do setor a partir da rua Finlândia.
FC-FR42_S1-02 - A edificação a jusante do talude de corte. Observar trincamentos generalizados das paredes, possivelmente evidenciando impacto
de deslizamento.
FC-FR42_S1-03 - Vista da edificação de montante, na borda do talude de corte.
Grau de risco: R4-Muito alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 2
Indicação de remoção
Custo (Reais)
Remoção de moradia (2)
R$ 178.000,00
Total
R$ 178.000,00

Fotos de campo

FC-FR42_S1-01 - Vista do setor a partir da rua Finlândia.

FC-FR427_S1-02 - A edificação a jusante do talude de corte. Observar trincamentos generalizados das paredes, possivelmente evidenciando impacto
de deslizamento.

FC-FR42_S1-03 - Vista da edificação de montante, na borda do talude de corte.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL
Nome: Vila Bela

Localidade: FR43

Endereço de referência: Rua Islândia

Latitude: 7420817,185

Longitude: 323546,386

Foto de localização geral: FG-FR43
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Área com cerca de 12,2 hectares, conformando uma concavidade alongada com cabeceira de drenagem delimitada a montante pela Avenida São
Paulo. O relevo é constituído predominantemente por morrotes altos (98%), com amplitude de até 74 m e substrato de filitos e/ou metassiltitos. A
declividade majoritária no polígono varia de 15 a 30%, com pontos superiores a 45%. A suscetibilidade a movimentos de massa é baixa na totalidade
do polígono. É uma localidade com ocupação urbana consolidada, alto ordenamento territorial e alta densidade construtiva. Os indicadores de IPVS
apontam vulnerabilidade baixa de 58,6%, muito baixa de 40,5% e menos de 1% de vulnerabilidade alta (área urbana). No raio de 500 m, estão
implantados 2 equipamentos de saúde e 6 equipamentos de educação.
ID do Setor

Tipo de Processo

Grau de Risco

Nº de Moradias

FR43_S1

Deslizamento de
talude de corte;
Deslizamento de
encosta

R2

1

FR43_S2

FR43_S3

FR43_S4

FR43_S5

Deslizamento de
depósitos
superficiais de
encosta;
Deslizamento de
encosta
Deslizamento de
solo em encosta
Deslizamento de
solo em encosta;
Deslizamento de
talude de corte
Deslizamento de
talude de aterro;
Deslizamento de
depósito superficial
de encosta/ muro
rompido

Alternativa(s) de intervenção
- Limpeza de (12 m³);
- Proteção superficial com gramíneas (30 m²);
- Captação das águas dos telhados.
- Acessos (27 m);
- Monitoramento das condições do talude a montante.

R2

3

R2

6

R3

1

R3

7

- Estrutura de contenção (9x3 m);
- Monitoramento.
- Estruturas de contenção escalonada com distanciamento de
8 m: 2 x (9x3 m);
- Estrutura de contenção (10x3,5 m);
- Concreto projetado/Tela grampeada argamassada (350 m²);
- Limpeza: projetado (105 m³);
- Canaleta (40 m);
- Escada hidráulica (27 m).

FR43_S6

FR43_S7

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

R3

1

-Estruturas de contenção (10x3,5 m);
- Acessos (25 m).

- Monitoramento de futuras obras nos espaços ainda não
ocupados.
R2

20

Foto Geral

FG-FR43

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

FO-FR43_S1

FI-FR43_S1

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Vila Bela

Localidade: FR43

Setor: FR43_S1

Referência de acesso: Rua Islândia

Latitude: 7420790,095

Longitude: 323188,205

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 05/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradia assentada mediante corte e aterro a meia encosta da concavidade em anfiteatro, com inclinação em torno de 25 graus. As águas pluviais
provenientes da Rua Turquia escoam desorganizadamente pela encosta.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de encosta
Observações
FC-FR43_S1-01 - Vista do setor a partir de jusante.
Grau de risco: R2-Médio
Indicação de intervenção
Limpeza (12 m³)
Proteção superficial com gramíneas (30 m²)
Captação das águas dos telhados
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Custo (Reais)
R$ 3.207,96
R$ 630,90
N/A
R$ 1.394,27
R$ 5.233,13

Fotos de campo

FC-FR43_S1-01 - Vista do setor a partir de jusante.

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

FO-FR43_S2

FI-FR43_S2

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Vila Bela

Localidade: FR43

Setor: FR43_S2

Referência de acesso: Rua Turquia

Latitude: 7420890,645

Longitude: 323286,711

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 05/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradias (uma delas em construção) assentadas a meia encosta, com inclinação superior a 25 graus. Observam-se na encosta uma cicatriz de
deslizamento e acúmulos de solo ao lado de grande moita de bambu e bananeiras. As águas pluviais provenientes da Rua Turquia escoam
desorganizadamente pela encosta.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de depósitos superficiais de encosta; Deslizamento de encosta
Observações
FC-FR43_S2-01 - Vista parcial do setor a partir de jusante.
Grau de risco: R2-Médio
Indicação de intervenção
Acessos (27 m)
Monitoramento das condições do talude a montante
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Estimativa de n° de edificações no setor: 3
Custo (Reais)
R$ 27.425,25
N/A
R$ 9.960,85
R$ 37.386,10

Fotos de campo

FC-FR43_S2-01 - Vista parcial do setor a partir de jusante.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA

FO-FR43_S3

FI-FR43_S3

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Vila Bela

Localidade: FR43

Setor: FR43_S3

Referência de acesso: Rua Islândia

Latitude: 7420818,662

Longitude: 323317,885

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 05/11/2020

Diagnóstico do setor
Fundos de 5 moradias confrontantes à Rua Islândia e uma construção em trecho desocupado a meia encosta, com inclinação superior a 25 graus.
Aos fundos da moradia mais à direita do setor, já ocorreu um deslizamento de solo superficial, atingindo o quintal.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de solo em encosta
Observações
FC-FR43_S3-01 - Vista parcial de trecho do setor onde há relato de deslizamento
Grau de risco: R2-Médio
Indicação de intervenção
Estrutura de contenção (5x2,5 m)
Monitoramento
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Estimativa de n° de edificações no setor: 6
Custo (Reais)
R$ 10.627,88
N/A
R$ 3.860,04
R$ 14.487,92

Fotos de campo

FC-FR43_S3-01 - Vista parcial de trecho do setor onde há relato de deslizamento.

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

FO-FR43_S4S5

FI-FR43_S4S5

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Vila Bela

Localidade: FR43

Setor: FR43_S4

Referência de acesso: Rua Islândia

Latitude: 7420949,111

Longitude: 323411,496

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 05/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradia confrontante à rua, assentada muito próxima a talude de corte com altura de 4 a 5 metros, a jusante de encosta vegetada e desocupada,
com inclinação maior que 25 graus e amplitude em torno de 50 m. As águas pluviais escoam concentradas a partir da Rua Augusto da Silva Lopes,
embora haja no terreno uma moita de bambus.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de solo em encosta; Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR43_S4-01 - Vista do setor a partir da Rua Islândia.
Grau de risco: R3-Alto
Indicação de intervenção
Estruturas de contenção escalonada com distanciamento de 8 m: 2 x (9x3 m)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Custo (Reais)
R$ 61.216,56
R$ 22.233,85
R$ 83.450,41

Fotos de campo

FC-FR43_S4-01 - Vista do setor a partir da Rua Islândia.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Vila Bela

Localidade: FR43

Setor: FR43_S5

Referência de acesso: Rua Islândia

Latitude: 7420949,111

Longitude: 323411,496

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 05/11/2020

Diagnóstico do setor
Cinco moradias ou cômodos de moradias aos fundos de casas confrontantes com a Rua José Augusto da Silva e duas outras aos fundos de casas
confrontantes à Rua Islândia. Entre elas, encosta desocupada com inclinação em torno de 45 graus, com vários indicadores de instabilidade: muro
rompido a meia encosta, concentração de bananeiras, cicatriz de deslizamento, concentração de águas pluviais e servidas lançadas pelas edificações
de montante, depósitos de aterro lançado na encosta. Uma das moradias de montante apresenta talude de aterro subjacente bastante instável e
pouco coeso.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de aterro; Deslizamento de depósito superficial de encosta; Muro rompido
Observações
FC-FR43_S5-01 - Vista parcial do setor a partir de jusante.
FC-FR43_S5-02 - Concentração de bananeiras e muro rompido a meia encosta.
FC-FR43_S5-03 - Lançamento de águas e vazamento de tubulações das moradias de montante.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Estruturas de contenção (10x3,5 m)
R$ 29.758,05
R$ 52.304,00
Concreto projetado/Tela grampeada argamassada (350 m²)
R$ 28.069,65
Limpeza: projetado (105 m³)
R$ 10.515,20
Canaleta (40 m)
R$ 22.151,07
Escada hidráulica (27 m)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 51.864,22
Total
R$ 194.662,19

Fotos de campo

FC-FR43_S5-01 - Vista parcial do setor a partir de jusante.

FC-FR43_S5-02 - Concentração de bananeiras e muro rompido a meia encosta.

FC-FR43_S5-03 - Lançamento de águas e vazamento de tubulações das moradias de montante.

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

FO-R43_S6S7

FI-FR43_S6

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Vila Bela

Localidade: FR43

Setor: FR43_S6

Referência de acesso: Rua José Augusto da Silva Lopes

Latitude: 7420973,269

Longitude: 323463,322

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 05/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradia a meia encosta com inclinação superior a 45 graus, em faixa de terreno ligando a Rua José Augusto da Silva Lopes, a montante, e a Rua
Islândia, a jusante. Além dessa moradia, há outra nessa faixa de terreno, cerca de 20 m mais a jusante da meia encosta. A edificação apresenta
trincamentos e diversos indicadores de fragilidade construtiva. Foi assentada a jusante de talude de corte com cerca de 3 m e sobre talude de aterro
que apresente intenso processo erosivo, descalçando a edificação. Na porção de montante, entre o talude de corte e a rua, há acúmulo de aterro
lançado, pouco coeso. As águas pluviais escoam desorganizadamente da rua para o talude de corte e, a jusante, do telhado sem calhas para o talude
de aterro. Avalia-se que eventual movimentação do talude de aterro não atingirá a moradia a jusante.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de depósito de encosta; Deslizamento de talude de aterro
Descrição de vulnerabilidades observadas
Evidências de fragilidade construtiva, de instabilidade estrutural ou de degradação significativa da edificação.
Observações
FC-FR43_S6-01 - Vista do setor a partir de jusante, mostrando a casa em risco a montante, mais próxima à Rua José Augusto da Silva Lopes.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor:1
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Estrutura de contenção (10x3,5 m)
R$ 29.758,05
Acessos (25 m)
R$ 25.393,75
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 20.031,13
Total
R$ 75.182,93

Fotos de campo

FC-FR43_S6-01 - Vista do setor a partir de jusante, mostrando a casa em risco a montante, mais próxima à Rua José Augusto da Silva Lopes.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Vila Bela

Localidade: FR43

Setor: FR43_S7

Referência de acesso: Rua José Augusto da Silva Lopes

Latitude: 7421018,03

Longitude: 323499,366

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 05/11/2020

Diagnóstico do setor
Conjunto de moradias assentadas mediante corte e aterro em porção extremamente declivosa da encosta entre as duas ruas, com inclinações de
segmentos variando entre 30 até 70 graus. Observam-se algumas pequenas cicatrizes de deslizamento e inclinação de árvores. As águas pluviais e
servidas são lançadas desorganizadamente pela encosta e várias tubulações de abastecimento apresentam vazamentos. Há muito lixo, entulho e
aterros lançados na encosta, possivelmente durante a implantação das moradias. Para um setor de urbanização já razoavelmente consolidada, as
moradias e o espaço entre elas apresentam-se especialmente desorganizados.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de encosta; Deslizamento de depósitos superficiais de encosta
Descrição de vulnerabilidades observadas
Desorganização espacial e/ou adensamento excessivo das edificações na área vistoriada, afetando fluxos de drenagem superficial.
Observações
FC-FR43_S7-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Islândia.
FC-FR43_S7-02 - Vista parcial do setor a partir da Rua Islândia.
FC-FR43_S7-03 - Vista parcial do setor a partir da Rua Islândia.
FC-FR43_S7-04 - Acúmulo de aterro lançado e entulhos na encosta.
FC-FR43_S7-05 - Alta declividade, desorganização espacial e lançamento desorganizado de águas servidas e pluviais.
FC-FR43_S7-06 - Árvore inclinada indicando movimentação de solo.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 20
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
N/A
Monitoramento de futuras obras nos espaços ainda não ocupados
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
N/A
Total
N/A

Fotos de campo

FC-FR43_S7-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Islândia.

FC-FR43_S7-02 - Vista parcial do setor a partir da Rua Islândia.

FC-FR43_S7-03 - Vista parcial do setor a partir da Rua Islândia.

FC-FR43_S7-04 - Acúmulo de aterro lançado e entulhos na encosta.

FC-FR43_S7-05 - Alta declividade, desorganização espacial e lançamento desorganizado de águas servidas e pluviais.

FC-FR43_S7-06 - Árvore inclinada indicando movimentação de solo.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL
Nome: Jardim dos Reis

Localidade: FR44

Endereço de referência: Avenida das Bandeiras

Latitude: 7421196,833

Longitude: 323182,066

Foto de localização geral: FG-FR44
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono abrangendo microbacia com área aproximada de 14,5 hectares, configurando algumas concavidades em trecho vegetado de encosta com
nascentes que contribuem para um dos córregos que corta o polígono. O relevo se caracteriza por morrotes altos, com amplitude de até 81 m, com
substrato de filitos e; ou metassiltitos. A declividade majoritária no polígono e da ordem de 30 a 45 %, com trechos superiores a 45%. Predomina a
condição de baixa suscetibilidade (70% do polígono), com média suscetibilidade a movimentos de massa em 30%. É uma localidade com ocupação
urbana consolidada. No conjunto da área, ocorre a seguinte distribuição do IPVS: vulnerabilidade média (80%); vulnerabilidade muito alta (20%). Em
um raio de 500 m, estão implantados 2 equipamentos de saúde e 7 equipamentos de educação.
ID do Setor

Tipo de Processo

Grau de Risco

Nº de Moradias

FR44_S1

Deslizamento de
talude de aterro

R3

1

R2

2

FR44_S2

FR44_S3
FR44_S4

Deslizamento de
talude de corte;
Deslizamento de
talude de aterro
Deslizamento de
depósitos de
encosta
Deslizamento de
solo

R3

5

R2

2

Alternativa(s) de intervenção
- Proteção superficial com gramíneas (160 m²);
- Canaleta (9 m);
- Escada Hidráulica (10 m).
- Proteção superficial com gramíneas (300 m²);
- Canaleta (25 m);
- Escada Hidráulica (45 m).
- Estrutura de contenção (6x4 m);
- Concreto projetado (230 m²);
- Limpeza: projetado (115 m³).
- Canaleta (20 m);
- Escada hidráulica (10 m).

Foto Geral

FG-FR44

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

FO-FR44_S1S2S3

FI-FR44_S1S2S3

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Jardim dos Reis

Localidade: FR44

Setor: FR44_S1

Referência de acesso: Rua Domingos Jorge Velho

Latitude: 7421186,894

Longitude: 323104,695

Equipe UFABC: Marilia Leite e Lucas Rangel

Data da vistoria: 19/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradia confrontante à rua, assentada na base de encosta com inclinação em torno de 30 graus, em cujo topo está assentada outra moradia.
Possivelmente resultante dos movimentos de terra para implantação dessa moradia de montante, na encosta observam-se significativos depósitos de
aterro lançado. Observam-se também evidências de lançamento desorganizado de águas servidas e pluviais na encosta, vazamentos de tubulações
e ausência de calhas no telhado da casa de montante, potencializando a movimentação desses depósitos.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de aterro
Observações
FC-FR44_S1-01 - Vista frontal da moradia, à Rua Domingos Jorge Velho.
FC-FR44_S1-02 - Depósitos de aterro lançado na encosta a montante.
FC-FR44_S1-03 - Solo mobilizado da encosta atingindo área de serviço da moradia.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Proteção superficial com gramíneas (160 m²)
R$ 1.261,80
Canaleta (9 m)
R$ 2.365,92
Escada Hidráulica (10 m)
R$ 8.204,10
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 4.297,32
Total
R$ 16.129,14

Fotos de campo

FC-FR44_S1-01 - Vista frontal da moradia, à Rua Domingos Jorge Velho.

FC-FR44_S1-02 - Depósitos de aterro lançado na encosta a montante.

FC-FR44_S1-03 - Solo mobilizado da encosta atingindo área de serviço da moradia.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Jardim dos Reis

Localidade: FR44

Setor: FR44_S2

Referência de acesso: Rua Domingos Jorge Velho

Latitude: 7421164,957

Longitude: 323087,375

Equipe UFABC: Marilia Leite e Lucas Rangel

Data da vistoria: 19/11/2020

Diagnóstico do setor
Uma edificação consolidada, a meia encosta e outra em construção, confrontante à rua, ambas a jusante de encosta com ligeira concavidade e
inclinação em torno de 30 graus. Observam-se, nessa encosta, concentração de fluxos d'água e algum aterro lançado. A edificação em obra está
sendo assentada a jusante de um talude de corte com alguns indicadores de instabilidade.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de talude de aterro
Observações
FC-FR44_S2-01 - Vista do setor a partir da Rua Domingos Jorge Velho. Observar a casa verde a meia encosta e o talude de corte da construção
coberto por lona plástica.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 2 (1 em construção)
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Proteção superficial com gramíneas (300 m²)
R$ 6.309,00
Canaleta (25 m)
R$ 6.572,00
Escada Hidráulica (45 m)
R$ 36.918,45
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 18.087,16
Total
R$ 67.886,61

Fotos de campo

FC-FR44_S2-01 - Vista do setor a partir da Rua Domingos Jorge Velho. Observar a casa verde a meia encosta e o talude de corte da construção
coberto por lona plástica.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Jardim dos Reis

Localidade: FR44

Setor: FR44_S3

Referência de acesso: Avenida das Bandeiras

Latitude: 7421120,091

Longitude: 323056,797

Equipe UFABC: Marilia Leite e Lucas Rangel

Data da vistoria: 19/11/2020

Diagnóstico do setor
Conjunto de moradias ocupando a porção inferior da meia encosta com inclinação superior a 25 graus, entre a Rua Fernão Dias, a montante e a
Avenida das Bandeiras, a jusante. Nessa porção da encosta observam-se evidências de concentração de fluxos de água pluviais e servidas, lançadas
das moradias a montante, dos telhados e das tubulações diretamente. Os sulcos erosivos escavados por esses fluxos mobilizam solo de alteração e
porções de rochas alteradas da encosta. Há também, depósitos de aterro lançado a partir da construção das casas de montante.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de depósitos de encosta
Observações
FC-FR44_S3-01 - Vista parcial do setor. Observar lançamento desorganizado das águas de montante e o sulco resultante da concentração das águas
servidas e pluviais.
FC-FR44_S3-02 - Observar a desorganização do espaço aos fundos das moradias de montante, com aterros lançados, vazamentos em tubulações,
lançamentos de águas servidas e pluviais diretamente na encosta.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 5
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Estrutura de contenção (6x4 m)
R$ 20.405,52
Concreto projetado (230 m²)
R$ 34.371,20
Limpeza: projetado (115 m³)
R$ 30.742,95
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 31.060,74
Total
R$ 116.580,41

Fotos de campo

FC-FR44_S3-01 - Vista parcial do setor. Observar lançamento desorganizado das águas de montante e o sulco resultante da concentração das águas
servidas e pluviais.

FC-FR44_S3-02 - Observar a desorganização do espaço aos fundos das moradias de montante, com aterros lançados, vazamentos em tubulações,
lançamentos de águas servidas e pluviais diretamente na encosta.

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

FO-FR44_S4

FI-FR44_S4

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Jardim dos Reis

Localidade: FR44

Setor: FR44_S4

Referência de acesso: Rua Fernão Dias

Latitude: 7421025,127

Longitude: 322949,697

Equipe UFABC: Marilia Leite e Lucas Rangel

Data da vistoria: 19/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradias construídas a meia encosta com inclinação superior a 25 graus entre a Avenida São Paulo e a Rua Fernão Dias. O lançamento
desorganizado de águas servidas e pluviais no talude a jusante dessas duas edificações e também do terreno vazio confrontante à Avenida São Paulo
potencializa sua instabilização.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de solo
Observações
FC-FR44_S4-01 - Vista do setor a partir da Rua Fernão Dias.
Grau de risco: R2-Médio
Indicação de intervenção
Canaleta (20 m)
Escada hidráulica (10 m)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Estimativa de n° de edificações no setor: 2
Custo (Reais)
R$ 5.257,60
R$ 8.204,10
R$ 4.889,29
R$ 18.350,99

Fotos de campo

FC-FR44_S4-01 - Vista do setor a partir da Rua Fernão Dias.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL
Nome: Jardim dos Reis / Parque Paulista

Localidade: FR45

Endereço de referência: Rua Alexandre Magno

Latitude: 7421446,889

Longitude: 322914,726

Foto de localização geral: FG-FR45
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono abrangendo área aproximada de 20,7 hectares. O relevo se caracteriza por morrotes altos, com amplitude de até 86 m, com substrato de
filitos e; ou metassiltitos. A declividade majoritária no polígono e da ordem de 15 a 30 %, com trechos superiores a 45%. Predomina a condição de
baixa suscetibilidade (74,6% do polígono), com média suscetibilidade a movimentos de massa em 25,4%. É uma localidade com ocupação urbana
consolidada. No conjunto da área, ocorre a seguinte distribuição do IPVS: vulnerabilidade baixa (38%), vulnerabilidade média (9,3%), vulnerabilidade
alta (19,5%) e muito alta (21,7%). Em um raio de 500 m, estão implantados 1 equipamento de saúde e 6 equipamentos de educação.
ID do Setor

FR45_S1

FR45_S2

FR45_S3

Tipo de Processo
Deslizamento de
solo e rocha em
encosta;
Deslizamento de
talude de corte
Deslizamento em
encosta;
Deslizamento em
talude de corte
Deslizamento de
talude de corte;
Deslizamento de
solo em encosta

Grau de Risco

Nº de Moradias

R3

2

R3

R4

7

1

Alternativa(s) de intervenção
- Concreto Projetado (620 m²);
- Limpeza: projetado (496 m³).

- Canaleta (50 m);
- Escada hidráulica (42 m);
- Caixa de captação de água (1).
- Estrutura de contenção (8x4 m);
- Remoção de moradia (1).

Foto Geral

FG-FR45

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

FO-FR45_S1S2

FI-FR45_S1S2

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Jardim dos Reis / Parque Paulista

Localidade: FR45

Setor: FR45_S1

Referência de acesso: Rua Alexandre Magno (moradia 48, ao final da rua)

Latitude: 7421624,934

Longitude: 322836,217

Equipe UFABC: Marilia Leite e Lucas Rangel

Data da vistoria: 10/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradias assentadas a jusante de talude com inclinação superior a 45 graus, tendo no topo edificações confrontantes com a Avenida Serrana. O
encontro das Avenidas São Paulo e Serrana ocupa o topo de uma cabeceira de drenagem em anfiteatro, ocupada exceto em porções dos taludes
laterais que constituem este setor e o setor FR45_S2. As moradias do setor são bastante precárias e estão assentadas muito próximas a taludes de
corte. Observam-se vazamentos das tubulações das moradias a montante do setor. Há indícios de concentração de águas pluviais na encosta.
Imediatamente a montante de uma das moradias, há acúmulo de solo e blocos de rocha mobilizados por escorregamento.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de solo e rocha; Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR45_S1-01 - Vista geral do setor.
FC-FR45_S1-02 - Observar depósito de encosta a montante de uma das moradias, resultante de deslizamento.
FC-FR45_S1-03 - Vista em detalhe da cicatriz de escorregamento, com depósito de solo e blocos a meia encosta.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 2
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Concreto Projetado (620 m²)
R$ 92.652,80
Limpeza: projetado (496 m³)
R$ 132.595,68
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 81.810,25
Total
R$ 307.058,73

Fotos de campo

FC-FR45_S1-01 - Vista geral do setor.

FC-FR45_S1-02 - Observar depósito de encosta a montante de uma das moradias, resultante de deslizamento.

FC-FR45_S1-03 - Vista em detalhe da cicatriz de escorregamento, com depósito de solo e blocos a meia encosta.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Jardim dos Reis / Parque Paulista

Localidade: FR45

Setor: FR45_S2

Referência de acesso: Rua Alexandre Magno

Latitude: 7421586,025

Longitude: 322768,330

Equipe UFABC: Marilia Leite e Lucas Rangel

Data da vistoria: 10/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradias com acesso por viela à esquerda do final da rua Alexandre Magno, assentadas a jusante de talude com declividade superior a 45 graus. O
encontro das Avenidas São Paulo e Serrana ocupa o topo de uma cabeceira de drenagem em anfiteatro, urbanizado exceto em porções dos taludes
laterais que constituem este setor e o setor FR45_S1. As escadarias de acesso entre um terreno desocupado da Avenida São Paulo e moradias
assentadas no topo desta porção de vertente, o escadão que desce da Avenida Serrana e o final da Rua Dom Manuel lançam as águas pluviais
diretamente na encosta, produzindo fluxos concentrados de escoamento. Todas as moradias da cabeceira lançam águas servidas das tubulações e
pluviais dos telhados diretamente na encosta. O fluxo de água concentra-se num único ponto a jusante, acumulando sedimentos carreados. As
servidões de drenagem entre as casas e a canaleta construída para esse fim estão obstruídas por assoreamento, lixo, entulho e vegetação, mantendo
água parada em alguns pontos. Há grande concentração de bananeiras no talude.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento em encosta; Deslizamento em talude de corte
Descrição de vulnerabilidades observadas
Incapacidade de manutenção dos equipamentos de drenagem comunitários.
Observações
FC-FR45_S2-01 - Vista parcial do setor. Observar sulcos erosivos na vertente, entre as bananeiras, indicando fluxos concentrados de águas pluviais
e servidas.
FC-FR45_S2-02 - Vista parcial do setor
FC-FR45_S2-03 - Vista do setor a partir de montante
FC-FR45_S2-04 - Talude de corte entre duas moradias do setor, com trincamentos.
FC-FR45_S2-05 - Moradias assentadas muito próximas a taludes de corte executado na vertente íngreme.
FC-FR45_S2-06 - Aterramento de canal de drenagem pelo carreamento concentrado de sedimentos da encosta
FC-FR45_S2-07 - Escavação na base de moradia pelo fluxo concentrado de água.
FC-FR45_S2-08 - As servidões de drenagem, assoreadas e obstruídas por lixo, entulhos e vegetação, retêm água permanente em alguns pontos.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 7
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Canaleta (50 m)
R$ 13.144,00
Escada hidráulica (42 m)
R$ 34.457,22
Caixa de captação de água (1)
N/A
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 17.288,76
Total
R$ 64.889,98

Fotos de campo

FC-FR45_S2-01 - Vista parcial do setor. Observar sulcos erosivos na vertente, entre as bananeiras, indicando fluxos concentrados de águas pluviais e
servidas.

FC-FR45_S2-02 - Vista parcial do setor.

FC-FR45_S2-03 - Vista do setor a partir de montante.

FC-FR45_S2-04 - Talude de corte entre duas moradias do setor, com trincamentos.

FC-FR45_S2-05 - Moradias assentadas muito próximas a taludes de corte executado na vertente íngreme.

FC-FR45_S2-06 - Aterramento de canal de drenagem pelo carreamento concentrado de sedimentos da encosta.

FC-FR45_S2-07 - Escavação na base de moradia pelo fluxo concentrado de água.

FC-FR45_S2-08 - As servidões de drenagem, assoreadas e obstruídas por lixo, entulhos e vegetação, retêm água permanente em alguns pontos.

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

FO-FR45_S3

FI-FR45_S3

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Jardim dos Reis / Parque Paulista

Localidade: FR45

Setor: FR45_S3

Referência de acesso: Rua Péricles

Latitude: 7421362,934

Longitude: 322731,666

Equipe UFABC: Marilia Leite e Lucas Rangel

Data da vistoria: 10/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradia em alvenaria assentada na porção inferior da meia encosta de cabeceira de drenagem em anfiteatro em cujo topo está instalada a Avenida
São Paulo. Mora nela o também proprietário do sobrado a jusante, confrontante à Rua Péricles. A moradia apresenta péssimas condições de
conservação e de estrutura, possivelmente afetada por movimentos do solo/ aterro subjacente e por impactos de deslizamentos de solo mobilizado
nessa encosta com inclinação superior a 45 graus. Em uma área terraceada, observa-se descolamento do piso em relação à edificação, no sentido
do alto talude de corte (cerca de 6 m) a jusante, coberto por lona plástica. Na base desse talude, observa-se o início de uma obra contenção não
executada. Observam-se também fundações completamente expostas. Aos fundos, há acúmulo de material mobilizado por deslizamentos cobrindo
parcialmente as paredes, tendo destruído alguns cômodos da edificação. Na encosta a montante, observam-se indicadores de fluxos concentrados
de águas servidas e pluviais e árvores inclinadas, no entorno da casa, há acúmulo de lixo e entulho.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de solo em encosta
Descrição de vulnerabilidades observadas
Evidências de instabilidade estrutural e degradação significativa da edificação.
Observações
FC-FR45_S3-01 - Vista frontal da edificação. Observar lona plástica cobrindo talude de corte com rupturas.
FC-FR45_S3-02 - Vista aos fundos da moradia, com acúmulo de material mobilizado por deslizamento, lixo e entulho.
FC-FR45_S3-03 - Cicatriz de deslizamento.
FC-FR45_S3-04 - Fundação exposta no talude de corte rompido.
FC-FR45_S3-05 - Parede aos fundos coberta parcialmente por material mobilizado por deslizamentos.
FC-FR45_S3-06 - Parede com trincamentos diversos.
FC-FR45_S3-07 - Piso se descolando da edificação.
Grau de risco: R4-Muito alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 2
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Estrutura de contenção (8x4 m)
R$ 27.207,36
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 8.881,71
Indicação de remoção
Remoção de moradia (1)
R$ 89.000,00
Total
R$ 126.089,07

Fotos de campo

FC-FR45_S3-01 - Vista frontal da edificação. Observar lona plástica cobrindo talude de corte com rupturas.

FC-FR45_S3-02 - Vista aos fundos da moradia, com acúmulo de material mobilizado por deslizamento, lixo e entulho.

FC-FR45_S3-03 - Cicatriz de deslizamento.

FC-FR45_S3-04 - Fundação exposta no talude de corte rompido.

FC-FR45_S3-05 - Parede aos fundos coberta parcialmente por material mobilizado por deslizamentos.

FC-FR45_S3-06 - Parede com trincamentos diversos.

FC-FR45_S3-07 - Piso se descolando da edificação.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL
Nome: Parque Paulista

Localidade: FR46

Endereço de referência: Avenida Serrana

Latitude: 7421728,165

Longitude: 322982,827

Foto de localização geral: FG-FR46
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono com área aproximada de 8,0 hectares, com quase 80% do relevo constituído por morrotes altos, com substrato de filitos e/ou metassiltitos,
amplitude de até 75 m e declividade majoritária entre 15 a 30 %, com trechos superiores a 45%. Pouco mais de 20% do polígono constitui planícies e
terraços fluviais (fundos de vale). Predomina a condição de baixa suscetibilidade na totalidade do polígono. É uma localidade com ocupação urbana
consolidada. No conjunto da área, ocorre a seguinte distribuição do IPVS: vulnerabilidade muito alta (55%) e vulnerabilidade média (30%). Em um
raio de 500 m, não há nenhum equipamento de saúde e estão implantados 5 equipamentos de educação.
Grau de
Risco

ID do Setor

Tipo de Processo

Nº de Moradias

FR46_S1

Deslizamento em encosta
natural; Deslizamento em
depósitos de encosta;
Deslizamento de talude de
corte

R2

1

FR46_S2

Deslizamento em encosta
natural

R2

10

- Alternativa(s) de intervenção
- Canaleta (25 m);
- Escada hidráulica (27 m);
- Proteção superficial com gramíneas (120 m²)

- Canaleta (56 m);
- Escada hidráulica (35 m);
- Limpeza: retirada de bananeiras (32 m²)

Foto Geral

FG-FR46

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

FO-FR46_S1

FI-FR46_S1

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Parque Paulista

Localidade: FR46

Setor: FR46_S1

Referência de acesso: Rua São Carlos

Latitude: 7421740,872

Longitude: 322804,063

Equipe UFABC: Marilia Leite e Lucas Rangel

Data da vistoria: 10/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradia assentada a meia encosta, em trecho com inclinação em torno de 30 graus, na vertente entre a Avenida São Paulo e Rua São Carlos, por
meio de corte e aterro. A moradora relatou ocorrência pretérita de deslizamento planar raso, atingindo a parede da casa. O talude de corte, com 3 m
de altura, está protegido por um muro de blocos, amarrados por vigas e colunas. Ainda assim, pode-se perceber a fragilidade relativa desta contenção
e o acúmulo de material carreado exercendo pressão de montante. Observam-se ainda depósitos superficiais de encosta e sulcos erosivos a montante.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento em encosta natural; Deslizamento em depósitos de encosta; Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR46_S1-01 - Vista lateral da moradia e da vertente a montante.
FC-FR46_S1-02 - Vista do muro de bloco aos fundos da moradia.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Indicação de intervenção
Canaleta (25 m)
Escada hidráulica (27 m)
Proteção superficial com gramíneas (120 m²)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Custo (Reais)
R$ 6.572,00
R$ 22.151,07
R$ 2.523,60
R$ 11.348,79
R$ 42.595,46

Fotos de campo

FC-FR46_S1-01 - Vista lateral da moradia e da vertente a montante.

FC-FR46_S1-02 - Vista do muro de bloco aos fundos da moradia.

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

FO-FR46_S2

FO-FR46_S2

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Parque Paulista

Localidade: FR46

Setor: FR46_S2

Referência de acesso: Rua Tibério

Latitude: 7421729,883

Longitude: 323042,984

Equipe UFABC: Marilia Leite e Lucas Rangel

Data da vistoria: 10/11/2020

Diagnóstico do setor
Conjunto de moradias ocupando base de encosta e fundo de vales entre as Ruas Tibério-Amparo e o Rio Juqueri, em porção retilínea da margem do
Rio que neste ponto passa por debaixo da linha do trem. As edificações a jusante dentro do setor, mais próximas à margem do rio, avançaram sobre
a encosta com cortes. As edificações do topo e da meia encosta não captam as águas dos telhados contribuindo para a erosão do solo exposto no
setor, que ainda conta com bananeiras próximo à quebra de declividade na porção à direita. A situação atual pode evoluir para a instalação de um
processo de deslizamento de solo no espaço sem ocupação, podendo tanto atingir as casas a jusante.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de encosta natural
Observações
FC-FR46_S2-01 - Vista parcial do setor.
Grau de risco: R2-Médio
Indicação de intervenção
Canaleta (56 m)
Escada hidráulica (35 m)
Limpeza: retirada de bananeiras (32 m²)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Estimativa de n° de edificações no setor: 10
Custo (Reais)
R$ 14.721,28
R$ 28.714,35
R$ 8.554,56
R$ 18.882,84
R$ 70.873,03

Fotos de campo

FC-FR46_S2-01 - Vista parcial do setor.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL
Nome: Chácara São Luiz

Localidade: FR47

Endereço de referência: Estrada Prof. Laudelino Alves Ferreira

Latitude: 7421034,485

Longitude: 323987,639

Foto de localização geral: FG-FR47
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono abrangendo microbacia com área aproximada de 0,73 hectares. O relevo se caracteriza por morrotes baixos, com amplitude máxima de 29
m, com substrato de filitos e; ou metassiltitos (cerca de 87%) e depósitos aluviais em planícies e terraços fluviais em 13%. A declividade majoritária
no polígono e da ordem de 30 a 45 %, com trechos superiores a 45%. Apresenta condição de baixa suscetibilidade a movimentos de massa na
totalidade do polígono. É uma localidade com ocupação urbana consolidada, com vulnerabilidade social (IPVS) muito alta na totalidade. Em um raio
de 500 m, estão implantados 1 equipamento de saúde e 2 equipamentos de educação.
ID do Setor
Tipo de Processo
Grau de Risco
Nº de Moradias
Alternativa(s) de intervenção
Deslizamento de
- Estrutura de contenção (10x2,5 m);
FR47_S1
R2
1
talude de aterro
- Remoção de moradia (1).
Deslizamento de
- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (75 m);
FR47_S2
taludes de corte e
R2
2
- Limpeza: projetado (23 m³).
de aterro
- Estrutura de contenção (13x2,5 m);
Deslizamento de
FR47_S3
R3
2
- Canaleta (13 m);
talude de corte
- Escada hidráulica (10 m).
Deslizamento de
- Remoção de moradia (1).
FR47_S4
R3
1
talude de aterro

Foto Geral

FG-FR47

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

FO-FR47_S1S2S3S4

FI-FR47_S1S2S3S4

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Chácara São Luiz

Localidade: FR47

Setor: FR47_S1

Referência de acesso: Estrada do Mangueirão

Latitude: 7421069,529

Longitude: 324035,132

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria:14/10/2020

Diagnóstico do setor
Edificação desocupada assentada a meia encosta de vertente com inclinação pouco superior a 20 graus, mediante talude de corte (com cerca de 3
m de altura e 1,5 m de distância da edificação) e de aterro. A instalação da moradia obstruiu uma linha natural de escoamento pluvial, que escoava
águas da escadaria de acesso à Estrada Prof. Laudelino Alves Ferreira até a Estrada do Mangueirão. O talude de aterro subjacente apresenta degrau
de abatimento, refletindo em trincamentos na moradia.
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-FR47_S1-01 - Vista do setor a partir de montante. Observar o talvegue de drenagem pluvial marcado pela vegetação mais desenvolvida a montante
da moradia desocupada.
FC-FR47_S1-02 - Observar trinca na parede da edificação.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Estrutura de contenção (10x2,5 m)
R$ 21.255,75
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 7.720,09
Indicação de remoção
Remoção de moradia (1)
R$ 89.000,00
Total
R$ 117.975,84

Fotos de campo

FC-FR47_S1-01 - Vista do setor a partir de montante. Observar o talvegue de drenagem pluvial marcado pela vegetação mais desenvolvida a
montante da moradia desocupada.

FC-FR47_S1-02 - Observar trinca na parede da edificação.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Nome: Chácara São Luiz/ Estrada do Mangueirão

Localidade: FR47

Setor: FR47_S2

Referência de acesso: Estrada Prof. Laudelino Alves Ferreira

Latitude: 7421078,173

Longitude: 324007,587

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria:14/10/2020

Diagnóstico do setor
Duas moradias assentadas imediatamente a jusante daquelas confrontantes com a Estrada Prof. Laudelino Alves Ferreira, a meia encosta com
inclinação pouco superior a 20 graus. O assentamento de ambas as edificações se deu mediante corte e aterro. A moradia a jusante está muito
próxima a um talude de corte com altura em torno de 3 m, que apresenta cicatriz de deslizamento. O aterro subjacente da moradia a montante rompeu
e expõe as fundações da edificação. Observa-se o lançamento de águas pluviais diretamente do telhado da casa a montante sobre o talude de corte.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de talude de aterro
Observações
Observar o setor na imagem FO-FR47S1S2S3S4.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 2
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (75 m);
R$ 11.208,00
Limpeza: projetado (23 m³)
R$ 6.148,59
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 6.303,91
Total
R$ 23.660,50

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Chácara São Luiz/ Estrada do Mangueirão

Localidade: FR47

Setor: FR47_S3

Referência de acesso: Estrada Prof. Laudelino Alves Ferreira

Latitude: 7421064,303

Longitude: 323991,802

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria:14/11/2020

Diagnóstico do setor
Duas moradias assentadas a meia encosta com inclinação pouco superior a 20 graus. O assentamento de ambas as edificações se deu mediante
taludes de corte, estão muito próximos da parede aos fundos de ambas as moradias. Observa-se cicatriz de escorregamentos pretéritos no talude de
corte. O fluxo de água pluvial escoa concentrado de montante e atinge as moradias na altura das janelas das paredes voltadas ao talude de corte.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte
Descrição de vulnerabilidades observadas
Janelas diretamente expostas aos fluxos de água pluvial. Numa das moradias, moram crianças que dormem nesses cômodos.
Observações
Observar o setor na imagem FO-FR47S1S2S3S4.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 2
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 27.632,48
Estrutura de contenção (13x2,5 m);
Escada hidráulica (10 m)
R$ 8.204,10
Canaleta (13 m)
R$ 3.417,44
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 14.257,06
Total
R$ 53.511,07

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Chácara São Luiz

Localidade: FR47

Setor: FR47_S4

Referência de acesso: Estrada Prof. Laudelino Alves Ferreira

Latitude: 7421088,683

Longitude: 323989,762

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 14/11/2020

Diagnóstico do setor
Uma moradia assentada sobre aterro, na quebra de relevo do topo para a vertente com inclinação em torno de 20 graus, está desocupada e apresenta
péssimas condições estruturais e função de recalque do aterro subjacente e ruptura do talude de aterro a jusante.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de aterro
Descrição de vulnerabilidades observadas
Evidências de fragilidade construtiva, de instabilidade estrutural ou de degradação significativa da edificação.
Observações
FC-FR47_S4-01 - Vista do setor a partir do acesso. Observar ruptura do aterro subjacente.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Indicação de remoção
Remoção de moradia (1)
R$ 89.000,00
Total
R$ 89.000,00

Fotos de campo

FC-FR47_S4-01 - Vista do setor a partir do acesso. Observar ruptura do aterro subjacente.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL
Nome: Chácara São Luiz

Localidade: FR48

Endereço de referência: Estrada da Paradinha
Foto de localização geral: FG-FR48

Latitude: 7421219,423

Longitude: 323870,015

CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono com área aproximada de 0,3 hectares, com relevo constituído na totalidade por morrotes baixos, com amplitude máxima de 18 m e
declividade majoritária no polígono maior que 45%. O substrato rochoso é constituído por filitos e/ou metassiltitos. Apresenta baixa suscetibilidade a
movimentos de massa na totalidade. Trata-se de uma ocupação consolidada, com ordenamento territorial muito alto, mas com vulnerabilidade social
(IPVS) alta (área urbana) na totalidade. Em um raio de 500 m, estão implantados 3 equipamentos de educação e 1 de saúde.
ID do Setor

Tipo de Processo

Grau de Risco

Nº de Moradias

FR48_S1

Deslizamento de
talude de corte;
Deslizamento de
encosta.

R2

8

Alternativa(s) de intervenção
- Canaleta (110 m);
- Escada hidráulica (90 m);
- Limpeza: retirada de bananeiras (240 m²);
- Proteção superficial com gramíneas (150 m²).

Foto Geral

FG-FR48

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

FO-FR48_S1

FI-FR48_S1

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Chácara São Luiz

Localidade: FR48

Setor: FR48_S1

Referência de acesso: Estrada da Paradinha

Latitude: 7421223,706

Longitude: 323850,394

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 14/10/2021

Diagnóstico do setor
Conjunto de edificações em alvenaria assentadas a jusante de uma concavidade em anfiteatro sobreposta pela Estrada professor Laudelino Alves
Ferreira, com inclinação média superior a 25 graus. Aos fundos, há taludes de corte com altura em torno de 4 m. A encosta é vegetada, exceto por
faixa de solo exposto. Observam-se evidências de concentração de fluxos de águas pluviais e escoamento de solo associado a fluxos mais intensos.
Há um muro de contenção de talude de corte e do aterro subjacente à moradia de número 950, com porte relativamente grande.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de encosta
Observações
FC-FR48_S1-01 - Vista parcial da encosta a NO do setor.
FC-FR48_S1-02 - Vista parcial do muro de contenção em frente à moradia nº 950.
Grau de risco: R2-Médio
Indicação de intervenção
Canaleta (110 m)
Escada hidráulica (90 m)
Limpeza: retirada de bananeiras (240 m²)
Proteção superficial com gramíneas (150 m²)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Estimativa de n° de edificações no setor: 8
Custo (Reais)
R$ 28.916,80
R4 73.836,90
R$ 64.159,20
R$ 3.154,50
R$ 61.768,48
R$ 231,835,88

Fotos de campo

FC-FR48_S1-01 - Vista parcial da encosta a NO do setor.

FC-FR48_S1-02 - Vista parcial do muro de contenção em frente à moradia nº 950.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL
Nome: Chácara São Luiz

Localidade: FR49

Endereço de referência: Estrada da Biquinha

Latitude: 7421194,696

Longitude: 324172,544

Foto de localização geral: FG-FR49
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono com área aproximada de 2,0 hectares, configurando um fundo de vale no qual 81% da área é constituída por planícies e terraços fluviais,
expondo à superfície sedimentos quaternários, e bordas em encostas de morrotes baixos em filitos e/ou metassiltitos, com amplitude máxima de 13
m e declividade majoritária de até 15%. Apresenta baixa suscetibilidade a movimentos de massa. Trata-se de ocupação urbana consolidada em 84%
do polígono, com faixas de APP de margens de córrego. Ocorre predominância de IPVS com vulnerabilidade alta (área urbana) em 95% e
vulnerabilidade média em 5%. Em um raio de 500 m, estão implantados 4 equipamentos de educação e 1 de saúde.
ID do Setor
FR49_S1
FR49_S2

FR49_S3

FR49_S4

Tipo de Processo
Alagamento;
Inundação
Deslizamento de
talude de corte
Deslizamento de
talude de corte;
Deslizamento de
encosta
Deslizamento de
encosta

Grau de Risco

Nº de Moradias

R2

11

R2

5

R3

6

R2

7

Alternativa(s) de intervenção
- Inclusão do setor em plano de drenagem do município.
- Pavimento em concreto (1750 m²);
- Canaleta (100 m).
- Concreto projetado/tela grampeada argamassada (1350 m²);
- Limpeza: projetado (675 m³);
- Canaleta (175 m²);
- Escada hidráulica (122 m).
- Canaleta (78 m);
- Escada hidráulica (75 m).

Foto Geral

FG-FR49

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

FO-FR49_S1S2S3S4

FI-FR49_S1S2S3S4

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Chácara São Luiz

Localidade: FR49

Setor: FR49_S1

Referência de acesso: Estrada da Biquinha

Latitude: 7421238,799

Longitude: 324210,033

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 14/10/2020

Diagnóstico do setor
Moradias assentadas em terraço fluvial e que, em função da sobre-elevação da rua na obra de pavimentação, ficaram com soleira negativa, entre a
drenagem da via e o córrego. Ocorrem com frequência processos de alagamento de águas pluviais escoadas da via e, com menor recorrência, mas
sempre associada à intensificação do alagamento, processos de inundação por extravasamento das águas fluviais.
Descrição do processo de instabilização
Alagamento; Inundação.
Observações
FC-FR49_S1-01 - Vista parcial do córrego que corta o setor, com canal encaixado.
FC-FR49_S1-02 - Vista de moradias do setor que expõem, nas paredes e no piso, ou ainda na própria edificação assentada sobre aterro subjacente
(aos fundos), evidências dos processos frequentes de alagamento e inundação.
FC-FR49_S1-03 - Detalhe de marca deixada em parede de uma das moradias do setor por alagamento e inundação recorrentes, registrando a altura
de atingimento das águas.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 11
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-FR49_S1-01 - Vista parcial do córrego que corta o setor, com canal encaixado.

FC-FR49_S1-02 - Vista de moradias do setor que expõem, nas paredes e no piso, ou ainda na própria edificação assentada sobre aterro subjacente
(aos fundos), evidências dos processos frequentes de alagamento e inundação.

FC-FR49_S1-03 - Detalhe de marca deixada em parede de uma das moradias do setor por alagamento e inundação recorrentes, registrando a altura
de atingimento das águas.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Chácara São Luiz

Localidade: FR49

Setor: FR49_S2

Referência de acesso: Estrada da Biquinha

Latitude: 7421297,058

Longitude: 324180,535

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 14/10/2020

Diagnóstico do setor
Conjunto de edificações em alvenaria assentadas no sopé do morrote cristalino que constitui a borda da concavidade, mediante taludes de corte de
altura elevada, atingindo até 10 m. O metassiltito exposto pelos cortes aparenta estabilidade, mas as moradias estão muito próximas à base dos taludes.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR49_S2-01 - Vista parcial do talude de corte aos fundos das edificações do setor.
FC-FR49_S1-02 - Vista mais detalhada do talude de corte.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 5
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 73.500,00
Pavimento em concreto (1750 m²)
Canaleta (100 m)
R$ 26.288,00
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 36.243,00
Total
R$ 136.031,00

Fotos de campo

FC-FR49_S2-01 - Vista parcial do talude de corte aos fundos das edificações do setor.

FC-FR49_S2-02 - Vista mais detalhada do talude de corte.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Chácara São Luiz

Localidade: FR49

Setor: FR49_S3

Referência de acesso: Estrada da Biquinha

Latitude: 7421249,023

Longitude: 324155,089

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 14/10/2020

Diagnóstico do setor
Edificações mais frágeis estruturalmente que as do setor FR49_S2, assentadas a jusante de taludes de corte com mais de 10 m de altura. A encosta
a montante dos taludes de corte é vegetada, apresenta baixa amplitude, mas tem inclinação superior a 25 graus. Observam-se no setor restos de uma
edificação destruída por deslizamento de solo. Outra moradia do setor apresenta cicatriz recente de deslizamento aos fundos. Tanto o material exposto
pelos cortes quanto o observável na encosta estão muito mais alterados que o substrato rochoso do setor FR49_S2 e, assim, menos coesos.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de encosta
Observações
FC-FR48_S3-01 - Vista parcial do talude de corte aos fundos do setor.
FC-FR48_S3-02 - Ruína de moradia atingida por deslizamento.
FC-FR48_S3-03 - Vista parcial de deslizamento recente aos fundos de uma das moradias.
FC-FR48_S3-04 - Vista parcial da vertente a montante dos taludes de corte.
Grau de risco: 3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 6
Indicação de intervenção
Concreto projetado/tela grampeada argamassada (1350 m²)
Limpeza: projetado (675 m³)
Canaleta (175 m)
Escada hidráulica (122 m)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Custo (Reais)
R$ 201.744,00
R$ 180.447,75
R$ 46.004,00
R$ 100.090,02
R$ 191.873,39
R$ 720.159,16

Fotos de campo

FC-FR48_S3-01 - Vista parcial do talude de corte aos fundos do setor.

FC-FR48_S3-02 - Ruína de moradia atingida por deslizamento.

FC-FR48_S3-03 - Vista parcial de deslizamento recente aos fundos de uma das moradias.

FC-FR48_S3-04 - Vista parcial da vertente a montante dos taludes de corte.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Chácara São Luiz

Localidade: FR49

Setor: FR49_S4

Referência de acesso: Estrada do Vale

Latitude: 7421211,874

Longitude: 324086,209

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 14/10/2020

Diagnóstico do setor
Moradias assobradadas assentadas a jusante de encosta com declividade superior a 25 graus. Observam-se em vários pontos dessa encosta
depósitos de solo lançado, removidos durante a execução do campo de futebol no topo do morrote. Também pode-se observar cicatriz de
escorregamento.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de depósitos de encosta
Observações (incluindo descrição de fotos obtidas no local):
FC-FR48_S4-01 - Vários depósitos superficiais de encosta a montante do setor.
Grau de risco: R2-Médio
Indicação de intervenção
Canaleta (78 m)
Escada hidráulica (75 m)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Estimativa de n° de edificações no setor: 7
Custo (Reais)
R$ 20.504,64
R$ 61.530,75
R$ 29.795,25
R$ 111.830,64

Fotos de campo

FC-FR48_S4-01 - Vários depósitos superficiais de encosta a montante do setor.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL
Nome: Vila Eliza / Vila dos Comerciários

Localidade: FR50

Endereço de referência: Rua Rio de Janeiro

Latitude: 7421602,689

Longitude: 323923,193

Foto de localização geral: FG-FR50
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono abrangendo área aproximada de 19,0 hectares. O relevo se caracteriza por morrotes baixos (95%), com amplitude de até 75 m, com substrato
de filitos e/ou metassiltitos e planícies e terraços aluviais cobertos por sedimentos quaternários (5%). A declividade majoritária no polígono e da ordem
de 15 a 30 %, com trechos superiores a 45%. A totalidade do polígono apresenta condição de baixa suscetibilidade a movimentos de massa. É uma
localidade com ocupação urbana consolidada em 31,5% da área e, em 61,3% ainda está em estágio de consolidação. Ocorre a seguinte distribuição
do IPVS no polígono: vulnerabilidade média (4,2%), vulnerabilidade alta (área urbana - 86,0 %) e muito alta (6,7%). Em um raio de 500 m estão
implantados 1 equipamento de saúde e 4 equipamentos de educação.
ID do Setor
FR50_S1

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

Grau de Risco

Nº de Moradias

R2

8

FR50_S2

Deslizamento de
encosta natural;
Deslizamento de
talude de corte;
Erosão

R2

12

FR50_S3

Deslizamento em
talude de corte;
Deslizamento de
depósitos de
encosta

R2

15

Alternativa(s) de intervenção
- Acessos (45 m).

- Limpeza (35 m³);
- Concreto projetado / tela grampeada argamassada (820 m²);
- Limpeza: projetado (246 m³);
- Canaleta (118 m);
- Escada hidráulica (118 m);
- Acessos (85 m).
- Concreto projetado / tela grampeada argamassada (735 m²);
- Limpeza: projetado (221 m³);
- Canaleta (91 m);
- Escada Hidráulica (91 m);
- Acessos (82 m).

Foto Geral

FG-FR50

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

FO-FR50_S1

FI-FR50_S1

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Vila Eliza / Vila dos Comerciários

Localidade: FR50

Setor: FR50_S1

Referência de acesso: Rua Avelina Fabrello de Sá

Latitude: 7421592,215

Longitude: 324081,507

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva

Data da vistoria: 04/12/2020

Diagnóstico do setor
Conjunto de moradias em estágio de implantação ou de implantação recente, assentadas a jusante de taludes de corte com alturas maiores que 6 m
em rochas metamórficas foliares (filitos) bastante alteradas. Na encosta a montante, com inclinação maior que 25 graus, há diversos eucaliptos e
outras árvores muito altas, alguma das quais estão bastante inclinadas. Eventuais movimentações em alavanca destas árvores podem instabilizar
solo da encosta e dos taludes de corte.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de encosta natural
Observações
FC-FR50_S1-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Avelina Fabrello de Sá.
FC-FR50_S1-02 - Vista de trecho dos taludes de corte aos fundos das moradias do setor.
FC-FR50_S1-03 - Observar algumas das árvores inclinadas no topo do talude de corte.
FC-FR50_S1-04 - Observar estrutura foliar e grau de alteração do filito no talude de corte.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 8
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Acessos (45 m)
R$ 45.708,75
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 16.601,42
Total
R$ 62.310,17

Fotos de campo

FC-FR50_S1-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Avelina Fabrello de Sá.

FC-FR50_S1-02 - Vista de trecho dos taludes de corte aos fundos das moradias do setor.

FC-FR50_S1-03 - Observar algumas das árvores inclinadas no topo do talude de corte.

FC-FR50_S1-04 - Observar estrutura foliar e grau de alteração do filito no talude de corte.

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

FO-FR50_S2S3

FI-FR50_S2S3

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Vila Eliza / Vila dos Comerciários

Localidade: FR50

Setor: FR50_S2

Referência de acesso: Rua Bahia

Latitude: 7421595,001

Longitude: 323908,571

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva

Data da vistoria: 04/12/2020

Diagnóstico do setor
Moradias assentadas a meia encosta cortada pela Rua Bahia, todas elas empregando cortes de talude com até 12 metros de altura. A única moradia
não confrontante à rua tem como acesso uma das escadarias precárias que ligam as edificações das proximidades às ruas Bahia e Pará, servindo
também como caminho de escoamento das águas de montante até o fundo de vale, a jusante da Rua Bahia. A vertente a montante da rua apresenta
inclinação média maior que 25 graus. Observam-se lançamentos de águas servidas, vazamentos de tubulações e concentração de fluxos de águas
pluviais, ocasionando processos erosivos, como se vê em trechos da escadaria.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de encosta natural; Deslizamento de talude de corte; Erosão
Observações
FC-FR50_S2-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Bahia.
FC-FR50_S2-02 - Moradias confrontantes à rua, a jusante de taludes de corte elevados e encosta bastante inclinada.
FC-FR50_S2-03 - Detalhe de processo erosivo afetando a escadaria de acesso.
FC-FR50_S2-04 - Detalhe de vazamento de tubulação a montante.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 12
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Limpeza (35 m³)
R$ 9.356,55
Concreto projetado / tela grampeada argamassada (820 m²)
R$ 122.540,80
Limpeza: projetado (246 m³)
R$ 65.763,18
Canaleta (118 m)
R$ 31.019,84
Escada hidráulica (118 m)
R$ 96.808,38
Acessos (85 m)
R$ 86.338,75
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 149,575,75
Total
R$ 561.403,25

Fotos de campo

FC-FR50_S2-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Bahia.

FC-FR50_S2-02 - Moradias confrontantes à rua, a jusante de taludes de corte elevados e encosta bastante inclinada.

FC-FR50_S2-03 - Detalhe de processo erosivo afetando a escadaria de acesso.

FC-FR50_S2-04 - Detalhe de vazamento de tubulação a montante.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Vila Eliza / Vila dos Comerciários

Localidade: FR50

Setor: FR50_S3

Referência de acesso: Rua Rio de Janeiro

Latitude: 7421660,217

Longitude: 323775,824

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva

Data da vistoria: 04/12/2020

Diagnóstico do setor
Conjunto de moradias ocupando a porção de meia encosta entre as Ruas Rio de Janeiro e Pará, aos fundos das moradias confrontantes em ambas as
ruas. Entre as casas a montante e as de jusante no setor, há um terreno com inclinação superior a 25 graus, com grande acúmulo de lixo e entulhos.
As oito moradias mais a jusante foram assentadas mediante taludes de corte com 5 m em média de altura. Aos fundos de uma delas, observa-se um
muro instabilizado, contido por mourão de madeira. O processo de movimentação do aterro subjacente à passagem a montante do muro, que o
pressiona e tomba, é perceptível também na casa a montante, que tem sua base com rachaduras. Uma das edificações, desocupada, apresenta uma
cicatriz de escorregamento, aos fundos. Há lançamento desorganizado de águas servidas das tubulações de montante e de águas pluviais dos telhados,
que produzem fluxos concentrados de água no terreno.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento em talude de corte; Deslizamento de depósitos de encosta
Observações
FC-FR50_S3-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Rio de Janeiro.
FC-FR50_S3-02 - Moradias assentadas a jusante de taludes de corte e de encosta com acúmulo de lixo e entulhos.
FC-FR50_S3-03 - Muro instabilizado na porção de montante do setor.
FC-FR50_S3-04 - Base de edificação com trincamentos, a montante do muro inclinado.
FC-FR50_S3-05 - Edificação desocupada e danificada por escorregamento cuja cicatriz é observável na porção central da foto.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 15
Indicação de intervenção
Concreto projetado / tela grampeada argamassada (735 m²)
Limpeza: projetado (221 m³)
Canaleta (91 m)
Escada Hidráulica (91 m)
Acessos (82 m)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Custo (Reais)
R$ 109.838,40
R$ 59.079,93
R$ 23.922,08
R$ 74.657,31
R$ 83.291,50
R$ 127.406,64
R$ 478.195,86

Fotos de campo

FC-FR50_S3-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Rio de Janeiro.

FC-FR50_S3-02 - Moradias assentadas a jusante de taludes de corte e de encosta com acúmulo de lixo e entulhos.

FC-FR50_S3-03 - Muro instabilizado na porção de montante do setor.

FC-FR50_S3-04 - Base de edificação com trincamentos, a montante do muro inclinado.

FC-FR50_S3-05 - Edificação desocupada e danificada por escorregamento cuja cicatriz é observável na porção central da foto.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL
Nome: Estância Lago Azul

Localidade: FR52

Endereço de referência: Rua Tibagi

Latitude: 7422105,767

Longitude: 324507,996

Foto de localização geral: FG-FR52
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono com área aproximada de 2,6 hectares, em morrote alto, com amplitude de até 49 m, com substrato de filitos e/ou metassiltitos e declividade
entre 15 e 30%. A totalidade do polígono apresenta baixa suscetibilidade a movimentos de massa. É uma localidade com ocupação urbana consolidada
em 38% e 62% da área estão em consolidação. Há trechos desocupados e vegetados e, em geral, é baixo o grau de ordenamento territorial. A
vulnerabilidade social indicada pelo IPVS é média em 97% da área e alta (área urbana) em 3%. Em um raio de 500 m, estão implantados 1
equipamento de saúde e 3 de educação.
ID do Setor

FR52_S1

FR52_S2

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

Grau de Risco

Nº de Moradias

R2

4

R3

1

Alternativa(s) de intervenção
- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (300 m²);
- Limpeza: projetado (90 m³);
- Canaleta (85 m).

- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (40 m²);
- Limpeza: projetado (12 m³);
- Canaleta (18 m);
- Estrutura de contenção (13x2,5 m).

Foto Geral

FG-FR52

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

FO-FR52_S1S2

FI_FR52_S1S2

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Estância Lago Azul

Localidade: FR52

Setor: FR52_S1

Referência de acesso: Avenida Tonico Lenci

Latitude: 7422058,648

Longitude: 324539,711

Equipe UFABC: Fernando Nogueira e Andre Cotting

Data da vistoria: 17/11/2020

Diagnóstico do setor
Quatro moradias de condomínio vertical, com padrão construtivo bastante razoável, implantadas mediante talude de corte com mais de 10 m de altura.
A água pluvial lançada na Rua Tibaji, pavimentada e sem sistema adequado de drenagem, escoa diretamente sobre esse talude de corte, que fica no
final do “escadão” de acesso. No topo do talude de corte, há acúmulo de lixo e entulho e pode-se observar, nele, uma cicatriz de deslizamento.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de depósito de encosta
Observações
FC-FR52_S1-01 - Vista do talude de corte acessado ao final da escadaria de acesso à Rua Tibagi. Foco na viela de acesso e trecho a montante.
Grau de risco: R2- Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 44.832,00
Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (300 m²)
R$ 24.059,70
Limpeza: projetado (90 m³)
Canaleta (85 m)
R$ 22.344,80
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 33.137,10
Total
R$ 124.373,60

Fotos de campo

FC-FR52_S1-01 - Vista do talude de corte acessado ao final da escadaria de acesso à Rua Tibagi. Foco na viela de acesso e trecho a montante.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Estância Lago Azul

Localidade: FR52

Setor: FR52_S2

Referência de acesso: Rua Tibaji

Latitude: 7422049,624

Longitude: 324481,807

Equipe UFABC: Fernando Nogueira e Andre Cotting

Data da vistoria: 17/11/2020

Diagnóstico do setor
Uma moradia precária, assentada muito próxima a um pequeno talude de corte a jusante, com pouco mais de 2 m de altura. As águas pluviais, que
escoam da Rua Tibagi e também lançadas pelo telhado sem calhas, estão solapando a base da moradia. Há cicatriz de deslizamento no talude de
corte e trincamentos na parede da edificação.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR52_S1-01 - Vista do talude de corte a jusante da moradia e dos trincamentos na alvenaria. Observar também o telhado sem sistema de
calhas, que lança as águas pluviais diretamente no talude de corte.
Grau de risco: R3- Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 5.977,60
Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (40 m²)
R$ 3.207,96
Limpeza: projetado (12 m³)
R$ 4.731,84
Canaleta (18 m)
Estrutura de contenção (13x2,5 m)
R$ 27.632,48
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 15.090,91
Total
R$ 56.640,79

Fotos de campo

FC-FR52_S1-01 - Vista do talude de corte a jusante da moradia e dos trincamentos na alvenaria. Observar também o telhado sem sistema de calhas,
que lança as águas pluviais diretamente no talude de corte.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL
Nome: Estância Lago Azul

Localidade: FR53

Endereço de referência: Rua Oroxó

Latitude: 7422236,240

Longitude: 325119,988

Foto de localização geral: FG-FR53
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono com área aproximada de 42,3 hectares, relevo constituído em 92% por morrotes altos, com amplitude máxima de 87 m e declividade
majoritária de 15 a 30% e, em alguns pontos, ultrapassando 45%. O substrato rochoso desses morrotes é constituído por filitos e/ou metassiltitos.
Planícies e terraços fluviais perfazem 8% do polígono. Apresenta baixa suscetibilidade a movimentos de massa em 75% do polígono e média nos
demais 25%. Apenas 17% do polígono apresenta urbanização consolidada, 77,5% são de ocupação em consolidação. A vulnerabilidade social (IPVS)
é alta (área urbana) em 58% e média em 42%. Em um raio de 500 m, estão implantados 2 equipamentos de educação e 1 de saúde.
ID do Setor

Tipo de Processo

Grau de Risco

Nº de Moradias

FR53_S1

Deslizamento de
encosta;
Deslizamento de
talude de corte

R3

4

R2

8

R4

2

FR53_S2

FR53_S3

FR53_S4

FR53_S5

Deslizamento de
encosta;
Deslizamento de
talude de corte
Ruptura estrutural
de edificação
Deslizamento de
encosta;
Deslizamento de
talude de corte
Deslizamento de
encosta;
Deslizamento de
talude de corte

R2

R2

2

5

Alternativa(s) de intervenção
- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (275 m²);
- Limpeza: projetado (83 m³);
- Canaleta (25 m);
- Acessos (20 m);
- Equipamento público.
- Canaleta (140 m);
- Escada hidráulica (40 m).

- Remoção de moradia (1).
- Canaleta (62 m);
- Escada hidráulica (108 m).

- Retaludamento para passagem do acesso (255 m³);
- Acessos (45 m).

FR53_S6
FR53_S7

FR53_S8

FR53_S9

FR53_S10

FR53_S11

FR53_S12

Erosão;
Deslizamento de
talude de corte
Deslizamento de
encosta
Deslizamento de
encosta;
Deslizamento de
talude de corte
Deslizamento de
talude de corte.
Deslizamento de
encosta;
Deslizamento de
talude de corte
Deslizamento de
encosta;
Deslizamento de
talude de corte
Deslizamento de
encosta

R2

1

R2

2

R2

10

R2

1

R3

1

- Limpeza (12 m³).
- Proteção superficial com gramíneas (70 m²);
- Acessos (12 m).
- Monitoramento.
- Pavimento de concreto (50 m²);
- Canaleta (88 m);
- Escada hidráulica (58 m);
- Estruturação de via (continuação da R. Inajá).
- Estrutura de contenção (9x3,5 m);
- Estruturação de via (Praça Ibirá).
- Limpeza: retirada de bananeiras (72 m³);
- Canaleta (64 m);
- Escada hidráulica (40 m).
- Monitoramento.

R2

R3

3

2

- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (150 m²);
- Limpeza: projetado (150 m³);
- Acessos (40 m);
- Canaleta (15 m);
- Escada hidráulica (32 m).

Foto Geral

FG-FR53

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

FO-FR53_S1S2S3S4

FI-FR53_S1S2S3S4

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Estância Lago Azul

Localidade: FR53

Setor: FR53_S1

Referência de acesso: Final da Rua Garujá

Latitude: 7422058,648

Longitude: 324539,711

Equipe UFABC: Marilia Leite e Lucas Rangel

Data da vistoria: 16/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradias assentadas mediante cortes e aterros nas vertentes de ambos os lados de uma das pequenas cabeceiras de drenagens do polígono, com
inclinação superior a 25 graus. Em uma das moradias, possivelmente assentada sobre uma das nascentes da cabeceira, há surgência e acúmulo de
água por insuficiência ou inadequação da drenagem. Observam-se algumas cicatrizes de ruptura nos taludes de corte. A ocupação do espaço é bastante
desorganizada e há acúmulos de entulhos e lixo em alguns pontos.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de encosta; Deslizamento de talude de corte
Descrição de vulnerabilidades observadas
Desorganização espacial e/ou adensamento excessivo das edificações na área vistoriada, afetando fluxos de drenagem superficial.
Observações
FC-FR53_S1-01 - Vista parcial do setor em uma das vertentes. Observar acúmulo de entulho e talude de corte.
FC-FR53_S1-02 - Talude de corte com acúmulo de entulho e lixo.
FC-FR53_S1-03 - Surgência e retenção de água por insuficiência de drenagem no entrono de uma das edificações.
FC-FR53_S1-04 - Talude de corte com acúmulo de bananeiras e cicatriz de deslizamento.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 4
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 41.096,00
Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (275 m²)
R$ 22.188,39
Limpeza: projetado (83 m³)
R$ 6.572,00
Canaleta (25 m)
R$ 20.315,00
Acessos (20 m)
Equipamento público
N/A
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 32.750,25
Total
R$ 122.921,64

Fotos de campo

FC-FR53_S1-01 - Vista parcial do setor em uma das vertentes. Observar acúmulo de entulho e talude de corte.

FC-FR53_S1-02 - Talude de corte com acúmulo de entulho e lixo.

FC-FR53_S1-03 - Surgência e retenção de água por insuficiência de drenagem no entrono de uma das edificações.

FC-FR53_S1-04 - Talude de corte com acúmulo de bananeiras e cicatriz de deslizamento.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Estância Lago Azul

Localidade: FR53

Setor: FR53_S2

Referência de acesso: Rua Guarujá

Latitude: 7422049,624

Longitude: 324481,807

Equipe UFABC: Marilia Leite e Lucas Rangel

Data da vistoria: 09/12/2020

Diagnóstico do setor
Moradias em alvenaria assentadas mediante taludes de corte com até 6 m e muito próximas a eles, em porção inferior de encosta com inclinação
superior a 30 graus. Observam-se algumas cicatrizes de deslizamento nos taludes e solo mobilizado sobre alguns dos telhados.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de encosta; Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR53_S2-01 - Vista parcial do setor. Observar acúmulo talude de corte com sinais de ruptura.
FC-FR53_S2-02 - Talude de corte com sinais de ruptura em pequena área de lazer.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 8
Indicação de intervenção
Canaleta (140 m)
Escada hidráulica (40 m)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Custo (Reais)
R$ 36.803,20
R$ 32.816,40
R$ 25.285,84
R$ 94.905,44

Fotos de campo

FC-FR53_S2-01 - Vista parcial do setor. Observar acúmulo talude de corte com sinais de ruptura.

FC-FR53_S2-02 - Talude de corte com sinais de ruptura em pequena área de lazer.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Estância Lago Azul

Localidade: FR53

Setor: FR53_S3

Referência de acesso: Rua Guarujá

Latitude: 7422127,104

Longitude: 325346,225

Equipe UFABC: Marilia Leite e Lucas Rangel

Data da vistoria: 16/11/2020

Diagnóstico do setor
Duas edificações desocupadas, com diversos trincamentos e significativo comprometimento estrutural. Uma delas, com 3 pavimentos, está apoiada
em talude de corte. Em função de estarem desocupadas e pela fragilidade estrutural, recomenda-se a remoção.
Descrição do processo de instabilização
Ruptura de estrutura das edificações.
Descrição de vulnerabilidades observadas
Evidências de fragilidade construtiva, de instabilidade estrutural ou de degradação significativa da edificação.
Observações
FC-FR53_S3-01 - Vista de uma das edificações desocupadas.
FC-FR53_S3-02 - Vista da outra edificação desocupada.
FC-FR53_S3-03 - Trincamento em uma das paredes.
Grau de risco: R4-Muito alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 2
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Indicação de remoção
Remoção de moradia (1)
R$ 89.000,00
Total
R$ 89.000,00

Fotos de campo

FC-FR53_S3-01 - Vista de uma das edificações desocupadas.

FC-FR53_S3-02 - Vista da outra edificação desocupada.

FC-FR53_S3-03 - Trincamento em uma das paredes.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Estância Lago Azul

Localidade: FR53

Setor: FR53_S4

Referência de acesso: Rua Guarujá

Latitude: 7422106,763

Longitude: 325254,460

Equipe UFABC: Marilia Leite e Lucas Rangel

Data da vistoria: 16/11/2020

Diagnóstico do setor
Duas moradias bastante bem edificadas ocupando a base de taludes de corte com cerca de 6 m e a jusante de encosta com amplitude de cerca de
50 m e inclinação superior a 30 graus. Nessa encosta, observam-se indícios de concentração de fluxos de águas servidas e pluviais e algumas
cicatrizes de deslizamentos pontuais.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de encosta; Deslizamento de talude de corte
Observações
Sem fotos de campo
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 2
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 16.298,56
Canaleta (62 m)
Escada hidráulica (108 m)
R$ 88.604,28
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 38.100,71
Total
R$ 143.003,55

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

FO-FR53_S5S12

FI-FR53_S5S12

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Estância Lago Azul

Localidade: FR53

Setor: FR53_S5

Referência de acesso: Rua Oroxó

Latitude: 7421865,450

Longitude: 325378,552

Equipe UFABC: Marilia Leite e Lucas Rangel

Data da vistoria: 16/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradias assentadas em porção razoavelmente pouco inclinada de uma concavidade bastante fechada de uma cabeceira de drenagem, algumas
delas confrontando uma curva igualmente fechada da Rua Oroxó. Para as não confrontantes, o acesso é bastante precário e foi instalado mediante
talude de corte com tendência a se instabilizar pelo escoamento concentrado de águas. A encosta côncava a montante das edificações está coberta
por bananeiras e vegetação arbórea e tem inclinação superior a 30 graus. Os fluxos de águas pluviais descem concentrados e podem induzir
deslizamentos de solo nessa encosta e no talude de corte do acesso.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de encosta; Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR53_S5-01 - Vista do setor a partir da curva fechada da Rua Oroxó.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 5
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 70.691,10
Retaludamento para passagem do acesso (255 m³)
Acessos (45 m)
R$ 45.708,75
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 42.276,43
Total
R$ 158.676,28

Fotos de campo

FC-FR53_S5-01 - Vista do setor a partir da curva fechada da Rua Oroxó.

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

FO-FR53_S6

FI_FR53_S6

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Estância Lago Azul

Localidade: FR53

Setor: FR53_S6

Referência de acesso: Rua Oroxó

Latitude: 7421872,945

Longitude: 325300,717

Equipe UFABC: Marilia Leite e Lucas Rangel

Data da vistoria: 16/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradia assentada em terreno pouco inclinado, a montante de um talude de corte junto à Rua Oroxó. Esse talude sofreu deslizamento pretérito e vem
sendo erodido sistematicamente pelo fluxo de águas servidas e pluviais que escoa dos telhados e da rua a montante.
Descrição do processo de instabilização
Erosão; Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR53_S6-01 - Vista do talude de corte próximo à Rua Oroxó.
Grau de risco: R2-Médio
Indicação de intervenção
Limpeza (12 m³)
Proteção superficial com gramíneas (70 m²)
Acessos (12 m)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Custo (Reais)
R$ 3.207,96
R$ 1.472,10
R$ 12.189,00
R$ 6.126,84
R$ 22.995,90

Fotos de campo

FC-FR53_S6-01 - Vista do talude de corte próximo à Rua Oroxó.

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

FO-FR53_S7

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Estância Lago Azul

Localidade: FR53

Setor: FR53_S7

Referência de acesso: Rua José Donola

Latitude: 7422400,938

Longitude: 325202,377

Equipe UFABC: Marilia Leite e Lucas Rangel

Data da vistoria: 16/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradias precárias assentadas em terreno plano na base de uma pequena cabeceira de drenagem, em cujo topo está implantada a Rua Diadema.
Há grande desorganização do espaço do entorno das edificações em função de ser utilizado como depósito de material coletado para reciclagem. A
encosta em “u” fechado e inclinação superior a 30 graus está coberta por eucaliptos e gramíneas, com solo parcialmente exposto.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de encosta
Descrição de vulnerabilidades observadas
Evidências de fragilidade construtiva, de instabilidade estrutural ou de degradação significativa da edificação; Desorganização espacial e/ou
adensamento excessivo das edificações na área vistoriada, afetando fluxos de drenagem superficial.
Observações
FC-FR53_S7-01 - Vista parcial do setor e da encosta a montante.
FC-FR53_S7-02 - Vista parcial do setor com destaque para o acúmulo de material coletado pelos moradores.
FC-FR53_S7-03 - Vista parcial do setor com destaque para o acúmulo de material coletado pelos moradores.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 2
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Monitoramento
N/A
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
N/A
Total
N/A

Fotos de campo

FC-FR53_S7-01 - Vista parcial do setor e da encosta a montante.

FC-FR53_S7-02 - Vista parcial do setor com destaque para o acúmulo de material coletado pelos moradores.

FC-FR53_S7-03 - Vista parcial do setor com destaque para o acúmulo de material coletado pelos moradores.

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

FO-FR53_S8

FI-FR53_S8

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Estância Lago Azul

Localidade: FR53

Setor: FR53_S8

Referência de acesso: Rua José Donola

Latitude: 7422419,409

Longitude: 324945,895

Equipe UFABC: Marilia Leite e Lucas Rangel

Data da vistoria: 16/11/2020

Diagnóstico do setor
Nove moradias assentadas mediante taludes de corte com até 5 m, confrontantes à Rua José Donola, e uma moradia anexa a uma edificação onde
funciona uma igreja assentada a meia encosta. A encosta apresenta inclinação superior a 25 graus e apresenta solo exposto ou vegetação rala. Na
porção da encosta a jusante da igreja observa-se uma cicatriz de deslizamento. Há lançamento desorganizado na encosta de águas servidas e
pluviais.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de encosta
Observações
FC-FR53_S8-01 - Vista parcial do setor a partir da rua de acesso. A igreja e a casa anexa na porção esquerda da foto e uma das edificações
confrontantes à rua, à esquerda, assentada a jusante de talude de corte.
FC-FR53_S8-02 - Destaque para a cicatriz de deslizamento no talude a jusante da igreja.
FC-FR53_S8-03 - Vista das moradias do setor confrontantes à rua, a partir de montante.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 10
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 2.100,00
Pavimento de concreto (50 m²)
R$ 23.133,44
Canaleta (88 m)
R$ 47.583,78
Escada hidráulica (58 m)
N/A
Estruturação de via (continuação da R. Inajá)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 26.447,21
Total
R$ 99.264,43

Fotos de campo

FC-FR53_S8-01 - Vista parcial do setor a partir da rua de acesso. A igreja e a casa anexa na porção esquerda da foto e uma das edificações
confrontantes à rua, à esquerda, assentada a jusante de talude de corte.

FC-FR53_S8-02 - Destaque para a cicatriz de deslizamento no talude a jusante da igreja.

FC-FR53_S8-03 - Vista das moradias do setor confrontantes à rua, a partir de montante.

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

FO-FR53_S9S10S11

FI-FR53_S9S10S11

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Estância Lago Azul

Localidade: FR53

Setor: FR53_S9

Referência de acesso: Praça Ibirá

Latitude: 7422158,551

Longitude: 325021,510

Equipe UFABC: Marilia Leite e Lucas Rangel

Data da vistoria: 16/11/2020

Diagnóstico do setor
Duas moradias assentadas a jusante da via em implantação, no momento da vistoria, com talude de corte recebendo fluxo concentrado de águas
pluviais que descem pela rua. A ruptura desse talude pode afetar principalmente a rua (Praça Ibirá).
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR53_S9-01 - Vista do setor, com a rua de acesso a montante do talude de corte onde pode ocorrer a instabilidade.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Indicação de intervenção
Estrutura de contenção (9x3,5 m)
Estruturação de via (Praça Ibirá)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Custo (Reais)
R$ 26.782,25
N/A
R$ 9.727,31
R$ 36.509,56

Fotos de campo

FC-FR53_S9-01 - Vista do setor, com a rua de acesso a montante do talude de corte onde pode ocorrer a instabilidade.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Estância Lago Azul

Localidade: FR53

Setor: FR53_S10

Referência de acesso: Rua Aricás

Latitude: 7422184,805

Longitude: 324901,064

Equipe UFABC: Marilia Leite e Lucas Rangel

Data da vistoria: 16/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradia a jusante de talude de corte, com cerca de 4 m, em base de encosta com inclinação média superior a 30 graus, conformando uma concavidade
nessa porção que concentra todo os fluxos de águas servidas e pluviais oriundas da Rua Dinamarca e das moradias confrontantes a essa rua, a
montante. A casa foi atingida várias vezes por deslizamentos de solo e um dos seus cômodos foi destruído por um deles. Ainda há marcas de
deslizamentos remanescentes na parede dos fundos. Embora tenha sido construído recentemente um muro de contenção, a moradora/inquilina
informou que nas chuvas mais intensas as águas passam por cima do muro. Vale monitorar e reavaliar o grau de risco posteriormente.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de encosta; Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR53_S10-01 - Muro de arrimo recém-construído em talude de corte aos fundos.
FC-FR53_S10-02 - Moradora mostrando cômodo reconstruído após ser atingido por deslizamento. Observar marcas de atingimento remanescentes
na parede da moradia.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 19.247,76
Limpeza: retirada de bananeiras (72 m³)
R$ 16.824,32
Canaleta (64 m)
Escada hidráulica (40 m)
R$ 32.816,40
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 25.020,30
Total
R$ 93.908,78

Fotos de campo

FC-FR53_S10-01 - Muro de arrimo recém-construído em talude de corte aos fundos.

FC-FR53_S10-02 - Moradora mostrando cômodo reconstruído após ser atingido por deslizamento. Observar marcas de atingimento remanescentes na
parede da moradia.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Estância Lago Azul

Localidade: FR53

Setor: FR53_S11

Referência de acesso: Rua Aricás

Latitude: 7422194,802

Longitude: 324886,694

Equipe UFABC: Marilia Leite e Lucas Rangel

Data da vistoria: 16/11/2020

Diagnóstico do setor
Conjunto de 3 sobrados geminados a jusante de talude de corte em encosta com inclinação superior a 25 graus. Embora o fluxo de águas pluviais e
servidas desçam concentradas no setor FR53_S10, ao lado, vale monitorar em função das ocorrências no setor vizinho.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de encosta; Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR53_S11-01 - Vista frontal do setor a partir da Rua Aricás.
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

Fotos de campo

FC-FR53_S11-01 - Vista frontal do setor a partir da Rua Aricás.

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

FO-FR53_S5S12

FI-FR53_S5S12

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Estância Lago Azul

Localidade: FR53

Setor: FR53_S12

Referência de acesso: Rua Oroxó

Latitude: 7422009,353

Longitude: 325309,204

Equipe UFABC: Marilia Leite e Lucas Rangel

Data da vistoria: 16/11/2020

Diagnóstico do setor
Duas moradias assentadas a meia encosta com inclinação superior a 30 graus, cobertura arbórea razoavelmente densa e grande saturação do solo.
A moradia de montante, mais próxima ao topo, foi assentada sobre aterro e está muito próxima à ruptura de declividade do talude de aterro. O talude
de aterro apresenta indicadores de instabilidade, com alguns trechos com pequenas rupturas. As águas servidas e pluviais são lançadas diretamente
do telhado e das tubulações sobre ele. A casa de jusante tem, aos fundos, grande acúmulo de solo mobilizado da encosta. Observam-se, na encosta
entre as duas moradas, diversos pequenos deslizamentos e depósitos de solo inconsolidado resultante desses movimentos.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de encosta
Observações
FC-FR53_S12-01 - Vista dos fundos da casa de jusante, com acúmulo de solo mobilizado da encosta.
FC-FR53_S12-02 - Podem ser observados, na encosta entre as moradias, diversos pequenos acúmulos de solo sem coesão, resultantes de pequenos
deslizamentos.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 2
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 22.416,00
Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (150 m²)
R$ 40.099,50
Limpeza: projetado (150 m³)
R$ 40.630,00
Acessos (40 m)
R$ 3.943,20
Canaleta (15 m)
Escada hidráulica (32 m)
R$ 26.253,12
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 48.429,75
Total
R$ 181.771,57

Fotos de campo

FC-FR53_S12-01 - Vista dos fundos da casa de jusante, com acúmulo de solo mobilizado da encosta.

FC-FR53_S12-02 - Podem ser observados, na encosta entre as moradias, diversos pequenos acúmulos de solo sem coesão, resultantes de pequenos
deslizamentos.

