VOLUME V
PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS DE FRANCO DA ROCHA
LOCALIDADES
FR73 – Vila Lanfranchi
FR74 – Parque Monte Verde (Rua Pedro Vaz Nunes)
FR75 – Parque Vitória (Rua Lisboa)
FR76 – Parque Vitória (Avenida da Saudade)
FR77 – Parque Vitória (Rua Sofia)
FR78 – Parque Vitória (Rua Francisco Casamassa)
FR79 – Parque Vitória (Rua Cidade do México)
FR81 – Parque Vitória (Rua Lucas Vieiras)
FR83 – Vila Palmares
FR84 – Vila Francisco de Tulio
FR85 – Jardim Luciana / Chácaras do Rosário (Rua Olindo Dartora)
FR86 – Estância Green Valley
FR87 – Parque Pretória (Rua Pintassilgo)
FR88 – Parque Pretória (Rua Cardeal)
FR89 – Parque Pretória (Rua Sabiá-laranjeira)

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

Localidade: FR73

Endereço de referência: Rua Cuiabá

Latitude: 7420407,481

Longitude: 324600,613

Foto de localização geral: FG-FR73
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono com área aproximada de 15,3 hectares e relevo de morrotes altos com substrato de filitos e metassiltitos, com amplitude de até 82 m em
pouco mais de 91% e planícies e terraços fluviais encaixadas nos fundos de vale, cobertos por aluviões quaternários (8,6%). A declividade majoritária
é da ordem de 15 a 30%, com alguns trechos superiores a 45%. A suscetibilidade a movimentos de massas é baixa em 62% do polígono e média em
38%. É uma localidade com ocupação urbana consolidada e ordenamento territorial muito alto em 43% e médio em 41%. Predomina IPVS de
vulnerabilidade média (98%). Em um raio de 500 m, estão implantados 1 equipamento de saúde e 5 equipamentos de educação.
ID do Setor

Tipo de Processo

Grau de Risco

Nº de Moradias

FR73_S1

Deslizamento de
encosta;
Deslizamento de
talude de corte

R2

5

FR73_S2

Deslizamento de
encosta;
Deslizamento de
talude de corte

R2

3

Alternativa(s) de intervenção
- Limpeza: retirada de bananeiras (40 m³);
- Canaleta (90 m);
- Escada hidráulica (60 m);
- Monitoramento de futuras obras nos espaços ainda não
ocupados do setor.
- Estrutura de contenção (8x3 m);
- Proteção superficial com gramíneas (90 m²);
- Coleta pluvial das águas dos telhados.

Foto Geral

FG-FR73

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

FO-FR73_S1

FI-FR73_S1

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

Localidade: FR73

Setor: FR73_S1

Referência de acesso: Rua Cuiabá

Latitude: 7420304,681

Longitude: 324751,259

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva

Data da vistoria: 01/12/2020

Diagnóstico do setor
Moradias assentadas mediante taludes de corte com até 10 m de altura em porção da encosta com inclinação superior a 25 graus. As edificações a
montante, confrontantes com a Rua José Seixas Vieira, lançam águas pluviais e servidas desorganizadamente na encosta. Observam-se algumas
cicatrizes de deslizamentos pontuais na vertente. Há um muro a montante com aparente “embarrigamento”.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de encosta; Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR73_S1-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Cuiabá.
FC-FR73_S1-02 - Vista parcial do setor a partir da Rua Cuiabá.
FC-FR73_S1-03 - Observar muro de blocos a montante com “embarrigamento”
Grau de risco: R2-Médio
Indicação de intervenção
Limpeza: retirada de bananeiras (40 m³)
Canaleta (90 m)
Escada hidráulica (60 m)
Monitoramento de futuras obras nos espaços ainda não ocupados do setor
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Estimativa de n° de edificações no setor: 5
Custo (Reais)
R$ 17.109,12
R$ 23.659,20
R$ 49.224,60
N/A
R$ 32.685,43
R$ 122.678,35

Fotos de campo

FC-FR73_S1-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Cuiabá.

FC-FR73_S1-02 - Vista parcial do setor a partir da Rua Cuiabá.

FC-FR73_S1-03 - Observar muro de blocos a montante com “embarrigamento”.

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

FO-FR73_S2

FI-FR73_S2

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

Localidade: FR73

Setor: FR73_S2

Referência de acesso: Rua Cuiabá

Latitude: 7420514,346

Longitude: 324650,721

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva

Data da vistoria: 01/12/2020

Diagnóstico do setor
Duas moradias assentadas confrontando a Rua Cuiabá, mediante taludes de corte de mais de 10 m a jusante de encosta com inclinação superior a
25 graus. A montante dessas, uma outra moradia, com frente para a Rua José Seixas Vieira, a partir da qual se observa cicatriz de deslizamento, com
o material mobilizado ainda depositado na encosta em direção a outras duas edificações. As duas edificações de jusante construíram muro de proteção
aos fundos. Observam-se lançamentos desorganizados de águas pluviais e servidas a partir de montante.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de encosta; Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR73_S2-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Cuiabá.
FC-FR73_S2-02 - Muro de proteção de uma das moradias.
FC-FR73_S2-03 - Muro de proteção de outra moradia.
Grau de risco: R2-Médio
Indicação de intervenção
Estrutura de contenção (8x3 m)
Proteção superficial com gramíneas (90 m²)
Coleta das águas pluviais dos telhados
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Estimativa de n° de edificações no setor: 3
Custo (Reais)
R$ 20.405,52
R$ 1.892,70
N/A
R$ 8.098,71
R$ 30.396,93

Fotos de campo

FC-FR73_S2-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Cuiabá.

FC-FR73_S2-02 - Muro de proteção de uma das moradias.

FC-FR73_S2-03 - Muro de proteção de outra moradia.

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

Localidade: FR74

Endereço de referência: Rua Pedro Vaz Nunes

Latitude: 7420429,000

Longitude: 325117,000

Foto de localização geral: FG-FR74
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono abrangendo microbacia com área aproximada de 30 hectares, configurando algumas concavidades em trecho vegetado de encosta com
nascentes que contribuem para um dos córregos que corta o polígono. O outro córrego está em trecho urbanizado. O relevo se caracteriza por
morrotes altos, com amplitude de até 90 m, com substrato de filitos e/ou metassiltitos. A declividade majoritária no polígono é da ordem de 30 a 45%,
com trechos superiores a 45%. Predomina a condição de baixa suscetibilidade (76% do polígono), com média suscetibilidade a movimentos de massa
em 24%. Em cerca de 63% da localidade, observa-se ocupação urbana consolidada. No conjunto da área, ocorre a seguinte distribuição do IPVS:
vulnerabilidade média (56,8%), vulnerabilidade alta (área urbana – 18%) e vulnerabilidade muito alta (25,2%). Em um raio de 500 m, estão implantados
1 equipamento de saúde e 5 equipamentos de educação.
Tipo de Processo

FR74_S1

Deslizamento de taludes de
aterro e taludes de corte;
Deslizamento de depósitos
de encosta

R3

5

FR74_S2

Deslizamento de taludes de
corte; Deslizamentos de
taludes de aterro

R2

17

FR74_S3

Deslizamento de aterro

R3

2

R3

18

R2

4

FR74_S4

FR74_S5

Deslizamento de taludes de
corte; Depósitos artificiais
de encosta; Erosão e
ruptura de base de
edificações e muro.
Deslizamento de depósitos
artificiais de encosta

Grau de Risco

Nº de
Moradias

ID do Setor

Alternativa(s) de intervenção
- Limpeza (12,5 m³);
- Proteção superficial com gramíneas (120 m²);
- Remoção de moradia (2).
- Captação de água dos telhados;
- Projeto e implantação de infraestrutura urbana (acessos e
sistemas de drenagem superficial e saneamento);
- Monitoramento permanente no setor com orientações aos
moradores sobre construção segura.
- Proteção superficial com gramíneas (45 m²);
- Acessos (15 m);
- Captação de água dos telhados.
- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (100 m²);
- Limpeza: projetado (30 m³);
- Acessos (13 m).

- Limpeza (46 m³);
- Proteção superficial com gramíneas (230 m²).

FR74_S6

Deslizamento de taludes de
corte

R3

4

FR74_S7

Deslizamento de depósitos
artificiais de encosta

R3

1

R2

2+2
construções

FR74_S8

FR74_S9

Deslizamento de talude de
corte; Ruptura de escada
de acesso descalçada
Deslizamento de depósitos
artificiais de encosta;
Solapamento de fundações
das edificações por erosão

R2

9

- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (75 m²);
- Limpeza: projetado (23 m³);
- Estrutura de contenção (9x3 m);
- Acessos (25 m).
- Limpeza (20 m³);
- Proteção superficial com gramíneas (65 m²);
- Acessos (15 m);

- Estrutura de contenção (10x3 m);
- Acessos: reconstrução da escada (22 m);
- Captação de água dos telhados.
- Limpeza (6 m³);
- Monitoramento com o objetivo de impedir o avanço das
edificações em direção à linha de drenagem e
acompanhamento da condição das edificações.

Foto Geral

FG-FR74

FO- FR74_S1

FI- FR74_S1

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

Localidade: FR74

Setor: FR74_S1

Referência de acesso: Rua Luiza Basso Celeguim

Latitude: 7420573,654

Longitude: 325346,623

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Costa

Data da vistoria: 03/12/2020

Diagnóstico do setor
Trecho de meia encosta côncavo, com inclinação média entre 25 e 45 graus, em processo de ocupação recente, posterior à consolidação das
moradias à margem das ruas. As edificações mais a montante, próximas às moradias consolidadas, estão assentadas mediante cortes e aterros e
têm suas fundações assentadas sobre aterros, muito próximas à quebra do talude de aterro. Duas delas não possuem pilares ou cintas de amarração
estrutural, aumentando a vulnerabilidade das edificações. Uma delas já tem sua fundação exposta por ruptura do aterro (ver foto FC-FR74_S1-03).
Observam-se lançamentos de águas servidas em superfície, ausência de calhas e vazamento de tubulação. Há também concentração de bananeiras
sobre os aterros lançados, contribuindo para sua saturação hídrica. Bem mais a jusante, duas edificações não ocupadas, extremamente precárias,
foram assentadas em meio à vegetação arbórea da encosta. Bem próximo a elas, observa-se deslizamento de depósito artificial de encosta,
provavelmente aterros e entulhos produzidos pela implantação das moradias próximas à Rua Luiza Basso Celeguim, com amplo atingimento. Há
uma residência a montante que, segundo informações colhidas, frequentemente lança as águas de esvaziamento da piscina diretamente na encosta.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de taludes de aterro e taludes de corte; Deslizamento de depósitos artificiais de encosta (entulhos, aterros lançados)
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-FR74_S1-01 - Vista parcial da porção mais a montante do setor.
FC-FR74_S1-02 - Edificação assentada sobre aterro pouco compactado, com bananeiras e lançamento de águas servidas e pluviais.
FC-FR74_S1-03 - Observar ruptura de calçamento lateral de uma das edificações, indicando movimentação do aterro subjacente.
FC-FR74_S1-04 - Observar fundação exposta por ruptura do aterro subjacente.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 5
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Limpeza (12,5 m³)
R$ 3.341,63
Proteção superficial com gramíneas (120 m²)
R$ 2.523,60
Captação de água dos telhados
N/A
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 2.130,25
Indicação de remoção
Remoção de moradia (2)
R$ 178.000,00
Total
R$ 185.995,47

Fotos de campo

FC-FR74_S1-01 - Vista parcial da porção mais a montante do setor.

FC-FR74_S1-02 - Edificação assentada sobre aterro pouco compactado, com bananeiras e lançamento de águas servidas e pluviais.

FC-FR74_S1-03 - Observar ruptura de calçamento lateral de uma das edificações, indicando movimentação do aterro subjacente.

FC-FR74_S1-04 - Observar fundação exposta por ruptura do aterro subjacente.

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

FO-FR74_S2

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

Localidade: FR74

Setor: FR74_S2

Referência de acesso: Rua João Fornazari

Latitude: 7420525,541

Longitude: 325142,1319

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Costa

Data da vistoria: 3/12/2020

Diagnóstico do setor (condicionantes e indicadores do processo de instabilização)
Grande setor com ocupação urbana recente, sem infraestrutura instalada. A ocupação ainda apresenta pouco adensamento, mas a técnica construtiva
empregada produz muito movimento de materiais na encosta por meio de cortes e aterros, lançamento de entulhos e fluxos de água. Predominam
moradias muito precárias ou ainda em estágio muito precário de edificação, mas já habitadas. Observam-se caixas d'água sem tampas, moradias em
madeira e cobertura em zinco e esgoto lançado diretamente na encosta. A vertente é predominantemente retilínea e apresenta inclinação média em
torno de 17 a 25 graus, com substrato de filito. Observam-se trincas em moradias e no solo, algumas árvores inclinadas e trechos com muitos sulcos
erosivos, indicando concentração de águas pluviais.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de taludes de corte; Deslizamentos de taludes de aterro
Descrição de vulnerabilidades observadas
Todo o setor expressa grande vulnerabilidade socioeconômica, ausência de infraestrutura e fragilidade construtiva das edificações.
Observações
FC-FR74_S2-01 - Vista parcial do setor a partir de jusante. Observar processo de solapamento da base da edificação ao centro da foto em
evolução, no talude onde há concentração de bananeiras.
FC-FR74_S2-02 - Vista parcial do setor.
FC-FR74_S2-03 - Observar precariedade da edificação.
FC-FR74_S2-04 - Observar precariedade da edificação.
FC-FR74_S2-05 - Vista parcial do setor. Observar precariedade das edificações e da ausência absoluta de infraestrutura. Observar sulcos erosivos
indicando concentração de fluxos de águas pluviais.
FC-FR74_S2-06 - Vista parcial do setor.
FC-FR74_S2-07 - Edificação na porção a montante do setor, próxima à Rua João Fornazari. Observar trincamento na base, possivelmente por
movimentação do aterro subjacente. Essa moradia deve ser monitorada e os moradores orientados para reparo na estrutura.
FC-FR74_S2-08 - Vista parcial do setor.
Grau de risco: R2 - médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 17
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Projeto e implantação de infraestrutura urbana (acessos e sistemas de drenagem
N/A
superficial e saneamento)
N/A
Monitoramento permanente no setor com orientações aos moradores sobre
construção segura
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
N/A
Total
N/A

Fotos de campo

FC-FR74_S2-01 - Vista parcial do setor a partir de jusante. Observar processo de solapamento da base da edificação ao centro da foto em evolução,
no talude onde há concentração de bananeiras.

FC-FR74_S2-02 - Vista parcial do setor.

FC-FR74_S2-03 - Observar precariedade da edificação.

FC-FR74_S2-04 - Observar precariedade da edificação.

FC-FR74_S2-05 - Vista parcial do setor. Observar precariedade das edificações e da ausência absoluta de infraestrutura. Observar sulcos erosivos
indicando concentração de fluxos de águas pluviais.

FC-FR74_S2-06 - Vista parcial do setor.

FC-FR74_S2-07 - Edificação na porção a montante do setor, próxima à Rua João Fornazari. Observar trincamento na base, possivelmente por
movimentação do aterro subjacente. Essa moradia deve ser monitorada e os moradores orientados para reparo na estrutura.

FC-FR74_S2-08 - Vista parcial do setor.

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

FO- FR74_S3S4S5S6

FI-FR74_S3S4S5S6

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

Localidade: FR74

Setor: FR74_S3

Referência de acesso: Rua Fortaleza

Latitude: 7420480,568

Longitude: 325027,337

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Costa

Data da vistoria: 03/12/2020

Diagnóstico do setor
Duas moradias em trecho bem adensado de ocupação recente, extremamente precárias, construídas com emprego de madeira e lona, estão
assentadas sobre aterro lançado em talude com inclinação superior a 25 graus que se estende até um pequeno curso d'água. Observam-se
trincamentos e sulcos de lançamento de águas servidas e pluviais nesse talude de aterro. Aos fundos, há um talude de corte com aproximadamente
4 m de altura, aparentemente estável.
Descrição do processo de instabilização
Ruptura de talude de aterro
Descrição de vulnerabilidades observadas
Evidências de fragilidade construtiva, de instabilidade estrutural ou de degradação significativa da edificação.
Observações
FC-FR74_S3-01 - Vista frontal das moradias. Observar a fragilidade construtiva.
FC-FR74_S3-02 - Vista do talude de aterro e do canal fluvial. Observar sulcos erosivos e trincas.
FC-FR74_S3-03 - Talude de corte ao fundo das moradias
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 2
Indicação de intervenção
Proteção superficial com gramíneas (45 m²)
Acessos (15 m)
Captação de água dos telhados
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total de remoção

Custo (Reais)
R$ 946,35
R$ 15.236,25
N/A
R$ 5.877,52
R$ 22.060,12

Fotos de campo

FC-FR74_S3-01 - Vista frontal das moradias. Observar a fragilidade construtiva.

FC-FR74_S3-02 - Vista do talude de aterro e do canal fluvial. Observar sulcos erosivos e trincas.

FC-FR74_S3-03 - Talude de corte ao fundo das moradias

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

Localidade: FR74

Setor: FR74_S4

Referência de acesso: Rua Fortaleza

Latitude: 7420403,041

Longitude: 324938,688

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Costa

Data da vistoria: 03/12/2020

Diagnóstico do setor
Conjunto de moradias precárias assentadas à meia encosta de talude marginal em cabeceira de drenagem encimada pelo trecho em curva da Rua
Fortaleza. Várias cicatrizes de deslizamento estão cobertas por lonas plásticas. Processos erosivos resultantes do lançamento desorganizado de
águas servidas e pluviais estão descalçando as bases de um muro a montante e as fundações de algumas das edificações. Muito lixo e entulho
lançados na encosta.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de taludes de corte e de depósitos artificiais de encosta (lixo, aterros lançados e entulhos); Erosão e ruptura de base de edificações e
muro.
Descrição de vulnerabilidades observadas
Moradias frágeis (uma delas é de lona e madeira), muito lixo e entulho lançados na encosta, ausência de sistema de drenagem e calhas
Observações
FC-FR74_S4-01 - Vista parcial do setor. Observar talude abrupto a montante das casas na porção central da foto, com muro muito próximo do topo.
A base desse muro apresenta evidências de solapamento, com potencialidade de ruptura e atingimento das edificações a jusante. Observar também
a concentração de bananeiras no terreno a montante do muro, potencializando umidade e pressão que podem contribuir para a ruptura.
FC-FR74_S4-02 - O setor está marcado por várias cicatrizes de deslizamentos pontuais em taludes cobertos por lonas plásticas.
FC-FR74_S4-03 - Moradia com processo erosivo solapando e expondo sua fundação, tendo, a montante, cicatriz de deslizamento coberta por lona
plástica.
FC-FR74_S4-03 - Outra moradia em que o lançamento desorganizado de água pluviais a partir do telhado sem calhas e de águas servidas vem
produzindo o solapamento da fundação.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 18
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (100 m²)
R$ 14.944,00
Limpeza: projetado (30 m³)
R$ 8.019,90
Acessos (13 m)
R$ 13.204,75
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 13.136,45
Total
R$ 49.305,10

Fotos de campo

FC-FR74_S4-01 - Vista parcial do setor. Observar talude abrupto a montante das casas na porção central da foto, com muro muito próximo do topo. A
base desse muro apresenta evidências de solapamento, com potencialidade de ruptura e atingimento das edificações a jusante. Observar também a
concentração de bananeiras no terreno a montante do muro, potencializando umidade e pressão que podem contribuir para a ruptura.

FC-FR74_S4-02 - O setor está marcado por várias cicatrizes de deslizamentos pontuais em taludes cobertos por lonas plásticas.

FC-FR74_S4-03 - Moradia com processo erosivo solapando e expondo sua fundação, tendo, a montante, cicatriz de deslizamento coberta por lona
plástica.

FC-FR74_S4-04 - Outra moradia em que o lançamento desorganizado de água pluviais a partir do telhado sem calhas e de águas servidas vem
produzindo o solapamento da fundação.

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

Localidade: FR74

Setor: FR74_S5

Referência de acesso: Final da Rua Fortaleza

Latitude: 7420501,760

Longitude: 324926,935

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Costa

Data da vistoria: 03/12/2020

Diagnóstico do setor
Moradias precárias em trecho de ocupação recente a jusante de um talude com inclinação superior a 25 graus e depósitos artificiais de encosta
(lixo, entulho, aterro lançado)
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de depósitos artificiais de encosta
Descrição de vulnerabilidades observadas
Evidências de fragilidade construtiva, de instabilidade estrutural ou de degradação significativa da edificação.
Observações
FC-FR74_S5-01 - Vista parcial do talude a montante das moradias do setor.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 4
Indicação de intervenção
Limpeza (46 m³)
Proteção superficial com gramíneas (230 m²)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Custo (Reais)
R$ 12.297,18
R$ 4.836,90
R$ 6.223,10
R$ 23.357,18

Fotos de campo

FC-FR74_S5-01 - Vista parcial do talude a montante das moradias do setor.

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

Localidade: FR74

Setor: FR74_S6

Referência de acesso: Final da Rua Fortaleza e da Rua das Avencas a montante

Latitude: 7420530,929

Longitude: 324907,234

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Costa

Data da vistoria: 03/12/2020

Diagnóstico do setor
Conjunto de moradias muito precárias, 3 delas (uma ainda em construção) muito próximas à base de um talude de corte íngreme, com 6 m de altura.
No topo desse talude está assentada uma edificação extremamente precária, construída com materiais reaproveitados (tábuas, madeirites, placas),
a um metro da quebra de relevo a jusante e, aos fundos, encostada a um outro talude de corte igualmente íngreme e com altura também próxima a 6
m. No topo desse talude aos fundos, uma viela calçada mostra trincamentos no piso. Todas as edificações estão cobertas com telhas de fibrocimento,
que lançam águas pluviais diretamente no solo. Observam-se vazamentos de tubulações de abastecimento e lançamento de águas servidas
diretamente nos taludes.
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 (incluindo descrição de fotos obtidas no local):
FC-FR74_S6-01 - Vista do talude de corte aos fundos das duas moradias e uma construção a jusante no setor.
FC-FR74_S6-02 - Moradia a montante das exibidas na Foto 01. Observar a extrema precariedade da edificação.
FC-FR74_S6-03 - Detalhe da precariedade da moradia de montante, muito próxima ao topo do talude.
FC-FR74_S6-04 - Vista dos fundos dessa casa a partir de montante. Observar a proximidade do talude de corte abrupto e o trincamento no
calçamento da viela, cujo escoamento de águas pluviais é lançado diretamente no talude.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 4
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (75 m²)
R$ 11.208,00
R$ 6.148,59
Limpeza: projetado (23 m³)
R$ 22.956,21
Estrutura de contenção (9x3 m)
R$ 25.393,75
Acessos (25 m)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 23.864,62
Total
R$ 89.571,17

Fotos de campo

FC-FR74_S6-01 - Vista do talude de corte aos fundos das duas moradias e uma construção a jusante no setor.

FC-FR74_S6-02 - Moradia a montante das exibidas na Foto 01. Observar a extrema precariedade da edificação.

FC-FR74_S6-03 - Detalhe da precariedade da moradia de montante, muito próxima ao topo do talude.

FC-FR74_S6-04 - Vista dos fundos dessa casa a partir de montante. Observar a proximidade do talude de corte abrupto e o trincamento no
calçamento da viela, cujo escoamento de águas pluviais é lançado diretamente no talude.

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

FO- FR74_S7S8

FI-FR74_S7S8

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

Localidade: FR74

Setor: FR74_S7

Referência de acesso: Rua Fortaleza

Latitude: 7420429,068

Longitude: 325116,633

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Costa

Data da vistoria: 03/12/2020

Diagnóstico do setor
Moradia muito precária em lote que confronta, aos fundos, o trecho final da Rua Fortaleza e tem sua frente numa viela de terra que sai de um “largo”
que se formou ao final da Rua Fortaleza. O desnível entre a Rua Fortaleza e a viela constitui uma encosta de pequena amplitude, com inclinação em
torno de 25 graus. A moradia foi assentada mediante talude de corte dessa encosta, com cerca de 4 m, com pequeno afastamento da parede ao
fundo. Sobre esse talude, observa-se grande acúmulo de lixo, aterro e entulho.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de depósito artificial de encosta (lixo, entulhos e aterros).
Descrição de vulnerabilidades observadas
Evidências de fragilidade construtiva, de instabilidade estrutural ou de degradação significativa da edificação.
Observações
FC-FR74_S7-01 - Vista da moradia a partir da Rua Fortaleza.
FC-FR74_S7-02 - Observar trecho a montante do talude de corte, com expressivo depósito de solo inconsolidado, lixo e entulhos.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Indicação de intervenção
Limpeza (20 m³)
Proteção superficial com gramíneas (65 m²)
Acessos (15 m)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Custo (Reais)
R$ 5.346,60
R$ 1.366,95
R$ 15.236,25
R$ 7.972,17
R$ 29.921,97

Fotos de campo

FC-FR74_S7-01 - Vista da moradia a partir da Rua Fortaleza.

FC-FR74_S7-02 - Observar trecho a montante do talude de corte, com expressivo depósito de solo inconsolidado, lixo e entulhos.

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

Localidade: FR74

Setor: FR74_S8

Referência de acesso: Rua Pedro Vaz Nunes

Latitude: 7420341,575

Longitude: 325045,444

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Costa

Data da vistoria: 03/12/2020

Diagnóstico do setor
Moradia a montante de talude em filito com foliação favorável a deslizamento, ao pé do qual está em construção uma nova moradia. A escada de
acesso foi descalçada por ruptura do material subjacente.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte.
Descrição de vulnerabilidades observadas
Evidência clara de perigo ou impacto ou dano à moradia por ocorrência pretérita, sem que haja providência observável de reparo ou mitigação por
parte do morador.
Observações
FC-FR74_S8-01 - Vista do setor a partir da Rua Pedro Vaz Nunes.
FC-FR74_S8-02 - Observar, na porção central da foto, a escada de acesso descalçada por ruptura do material subjacente.
FC-FR74_S8-03 - Observar talude de corte entre a moradia e a construção a jusante, com mergulho da foliação favorável a deslizamento.
Grau de risco: R2-médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Estrutura de contenção (10x3 m)
R$ 25.506,90
Acessos: reconstrução da escada (22 m)
R$ 22.346,50
Captação de água dos telhados
N/A
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 17.380,35
Total
R$ 65.233,75

Fotos de campo

FC-FR74_S8-01 - Vista do setor a partir da Rua Pedro Vaz Nunes.

FC-FR74_S8-02 - Observar, na porção central da foto, a escada de acesso descalçada por ruptura do material subjacente.

FC-FR74_S8-03 - Observar talude de corte entre a moradia e a construção a jusante, com mergulho da foliação favorável a deslizamento.

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

FO- FR74_S9

FI- FR74_S9

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

Localidade: FR74

Setor: FR74_S9

Referência de acesso: Rua Alberto Misson

Latitude: 7420284,359

Longitude: 325262,911

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Costa

Data da vistoria: 03/12/2020

Diagnóstico do setor
Conjunto de moradias precárias em alvenaria, assentadas à meia encosta de cabeceira de drenagem delimitada pela curva de encontro das Ruas
João Tinelo e Alberto Misson. Alguns sobrados, ocupam a encosta imediatamente a jusante das edificações mais consolidadas, que confrontam com
a rua. Suas porções voltadas para a vertente sofrem processos erosivos resultantes do lançamento de águas servidas e pluviais sem adequado
sistema de drenagem, resultando em descalçamento e exposição das fundações. Outras moradias mais a jusante, mais precárias, também sofrem
processo similar, resultando em trincamentos na edificação. Observam-se também no terreno depósitos de aterro lançado, possivelmente pelas
edificações de montante, muito lixo e entulhos, além de águas servidas e sinais de fluxos concentrados de águas pluviais. Foram observadas ainda
algumas grandes concentrações de bananeiras.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de depósitos artificiais de encosta; solapamento de fundações das edificações por erosão.
Descrição de vulnerabilidades observadas
Evidências de fragilidade construtiva, de instabilidade estrutural ou de degradação significativa da edificação; Evidência clara de perigo ou impacto
ou dano à moradia por ocorrência pretérita, sem que haja providência observável de reparo ou mitigação por parte do morador.
Observações
FC-FR74_S9-01 - Vista parcial do setor, com destaque para acúmulo de aterros e concentração de bananeiras.
FC-FR74_S9-02 - Observar lixo, entulho e depósitos de aterro lançados presentes em vários pontos da encosta.
FC-FR74_S9-03 - Vista de moradia à meia encosta, com sua fundação sofrendo solapamento provocado pelo lançamento desorganizado de águas
servidas e pluviais.
FC-FR74_S9-04 - Vista de sobrado na porção mais a montante do setor, com as fundações expostas por processo erosivo atuante.
FC-FR74_S9-05 - Observar descolamento da fundação por carreamento erosivo do aterro subjacente e lançamento de águas servidas.
FC-FR74_S9-06 - Observar fundação exposta e lançamento de águas servidas.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 9
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Limpeza (6 m³)
R$ 1.603,98
Monitoramento com o objetivo de impedir o avanço das edificações em direção a
N/A
linha de drenagem e acompanhamento da condição das edificações
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 582,57
Total
R$ 2.186,55

Fotos de campo

FC-FR74_S9-01 - Vista parcial do setor, com destaque para acúmulo de aterros e concentração de bananeiras.

FC-FR74_S9-02 - Observar lixo, entulho e depósitos de aterro lançados presentes em vários pontos da encosta.

FC-FR74_S9-03 - Vista de moradia à meia encosta, com sua fundação sofrendo solapamento provocado pelo lançamento desorganizado de águas
servidas e pluviais.

FC-FR74_S9-04 - Vista de sobrado na porção mais a montante do setor, com as fundações expostas por processo erosivo atuante.

FC-FR74_S9-05 - Observar descolamento da fundação por carreamento erosivo do aterro subjacente e lançamento de águas servidas.

FC-FR74_S9-06 - Observar fundação exposta e lançamento de águas servidas.

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

Localidade: FR75

Endereço de referência: Rua Lisboa

Latitude: 7419572,896

Longitude: 325227,064

Foto de localização geral: FG-FR75
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono abrangendo área aproximada de 2,8 hectares. O relevo se caracteriza por morrotes altos, com amplitude de até 38 m, com substrato de filitos
e/ou metassiltitos. A declividade majoritária no polígono é superior a 45%. Apresenta baixa suscetibilidade em 44,2% do polígono e média
suscetibilidade a movimentos de massa em 55,8%. É uma localidade com ocupação urbana consolidada. No conjunto da área, ocorre a seguinte
distribuição do IPVS: vulnerabilidade baixa (5,2%), vulnerabilidade média (93,6%) e vulnerabilidade muito alta (1,1%). Em um raio de 500 m, estão
implantados 2 equipamentos de saúde e 3 equipamentos de educação.
ID do Setor

Tipo de Processo

Grau de Risco

Nº de Moradias

FR75_S1

Deslizamento de
taludes de corte

R2

6

FR75_S2

Deslizamento de
talude de corte

R2

6

Alternativa(s) de intervenção
- Canaleta (46m);
- Escada hidráulica (31m);
- Proteção superficial com gramíneas (200 m²);
- Captação de água dos telhados;
- Monitoramento com o objetivo de impedir o avanço das
edificações em direção ao talude.

Foto Geral

FG-FR75

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

FO- FR75_S1S2

FI- FR75_S1S2

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

Localidade: FR75

Setor: FR75_S1

Referência de acesso: Rua Lisboa

Latitude: 7419612,173

Longitude: 325209,341

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva

Data da vistoria: 03/12/2020

Diagnóstico do setor
Conjunto de moradias assentadas na base de porção da vertente entre as Ruas Paris, a montante, e Lisboa, a jusante, com inclinação em torno de
30 graus, mediante taludes de corte com alturas superiores a 3 m. As intervenções para edificação resultaram em grande desorganização na superfície
da encosta, com diversos cortes que aparentam instabilidade. Pode-se observar evidências de fluxos concentrados de águas pluviais e servidas na
encosta e algumas árvores inclinadas. Há uma moradia à meia encosta, desocupada na ocasião da vistoria, com maior fragilidade estrutural evidente
e fluxo de água escoando por debaixo de sua base (ver FC-FR75_S1-01)
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de taludes de corte
Observações
FC-FR75_S1-01 - Vista de uma moradia com maior fragilidade de estrutura, que apresenta sinais de solapamento das fundações por fluxos
concentrados de águas pluviais e servidas. Observar a linha do talvegue pouco à esquerda da tubulação plástica à direita da imagem.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 6
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Canaleta (46 m);
R$ 12.092,48
Escada hidráulica (31 m);
R$ 25.432,71
Proteção superficial com gramíneas (200 m²);
R$ 4.206,00
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 15.156,77
Total
R$ 56.887,96

Fotos de campo

FC-FR75_S1-01 - Vista de uma moradia com maior fragilidade de estrutura, que apresenta sinais de solapamento das fundações por fluxos
concentrados de águas pluviais e servidas. Observar a linha do talvegue pouco à esquerda da tubulação plástica à direita da imagem.

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

Localidade: FR75

Setor: FR75_S2

Referência de acesso: Rua Lisboa

Latitude: 7419668,105

Longitude: 325260,771

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva

Data da vistoria: 03/12/2020

Diagnóstico do setor
Conjunto de moradias assentadas confrontantes à rua mediante taludes de corte com alturas superiores a 3 m, a jusante de porção da encosta de
pequena amplitude e inclinação superiores a 30 graus, vegetada. Observam-se lançamentos desorganizados de águas servidas de montante.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte.
Observações
FC-FR75_S2-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Lisboa.
FC-FR75_S2-02 - Observar encosta vegetada a montante das edificações.
Grau de risco: R2-Médio
Indicação de intervenção
Captação de água dos telhados
Monitoramento com o objetivo de impedir o avanço das edificações em direção ao
talude
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Estimativa de n° de edificações no setor: 6
Custo (Reais)
N/A
N/A
N/A
N/A

Fotos de campo

FC-FR75_S2-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Lisboa.

FC-FR75_S2-02 - Observar encosta vegetada a montante das edificações.

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

Localidade: FR76

Endereço de referência: Avenida da Saudade

Latitude: 7419807,676

Longitude: 325365,653

Foto de localização geral: FG-FR76
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono abrangendo área aproximada de 7,3 hectares. O relevo se caracteriza por morrotes altos, com amplitude de até 58 m e substrato de filitos
e/ou metassiltitos, configurando ampla cabeceira de drenagem em anfiteatro. A declividade majoritária no polígono é da ordem de 15 a 30%, com
trechos superiores a 45%. Todo o polígono apresenta baixa suscetibilidade a movimentos de massa. É uma localidade com ocupação urbana
consolidada, com densidade construtiva alta a muito alta. No conjunto da área, ocorre a seguinte distribuição do IPVS: vulnerabilidade baixa (24%),
vulnerabilidade média (75%) e vulnerabilidade muito alta em menos que 1%. Em um raio de 500 m, estão implantados 1 equipamento de saúde e 6
equipamentos de educação.
ID do Setor
FR76_S1

Tipo de Processo
Deslizamento de
depósitos de
cobertura

Grau de Risco

Nº de Moradias

R2

3

Alternativa(s) de intervenção
- Limpeza (26 m³);
- Proteção superficial com gramíneas (130 m²);
- Estrutura de contenção (13,5x3 m).

Foto Geral

FG-FR76

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

FO-FR76_S1

FI-FR76_S1

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

Localidade: FR76

Setor: FR76_S1

Referência de acesso: Avenida da Saudade

Latitude: 7419930,535

Longitude: 325290,632

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva

Data da vistoria: 04/12/ 2020

Diagnóstico do setor
Moradias localizadas a jusante da Avenida da Saudade e a montante da Rua Sofia, em porção superior da cabeceira de drenagem em anfiteatro
totalmente urbanizada. A edificação a montante, mais próxima da Avenida da Saudade, apresenta evidências de degradação significativa aos fundos,
onde a base da edificação está muito próxima à quebra de inclinação do terreno. Supõe-se tratar de uma demolição incompleta. Observam-se
depósitos de cobertura ao longo da encosta.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento em depósitos de cobertura
Observações
FC-FR76_S1-01 - Vista geral do setor a partir da Rua Sofia.
FC-FR76_S1-02 - Vista parcial do setor (edificação à direita da foto) a partir da Avenida da Saudade
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 3
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 6.950,58
Limpeza (26 m³)
R$ 2.733,90
Proteção superficial com gramíneas (130 m²)
R$
34.434,32
Estrutura de contenção (13,5x3 m)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 16.023,95
Total
R$ 60.142,74

Fotos de campo

FC-FR76_S1-01 - Vista geral do setor a partir da Rua Sofia.

FC-FR76_S1-02 - Vista parcial do setor (edificação à direita da foto) a partir da Avenida da Saudade.

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

Localidade: FR77

Endereço de referência: Rua Sofia

Latitude: 7420097,379

Longitude: 325516,561

Foto de localização geral: FG-FR77
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono abrangendo área aproximada de 8,3 hectares que conforma uma cabeceira de drenagem em anfiteatro aberto. O relevo se caracteriza por
morrotes altos, com amplitude de até 64 m, com substrato de filitos e; ou metassiltitos. A declividade majoritária no polígono varia de 30 a 45%.
Apresenta baixa suscetibilidade em 44,2% do polígono e média suscetibilidade a movimentos de massa em 55,8%. É uma localidade com ocupação
urbana consolidada ocupando cerca de 32% do total. No conjunto da área, ocorre a seguinte distribuição do IPVS: vulnerabilidade baixa (99,7%) e
vulnerabilidade média (0,3%). Em um 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

FR77_S1

Deslizamento de
talude de corte

2

3

Alternativa(s) de intervenção
- Limpeza: retirada de bananeiras (180 m³);
- Proteção superficial com gramíneas (180 m²);
- Pavimento asfáltico (210 m²);
- Captação das águas dos telhados de montante.

Foto Geral

FG-FR77

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

FO-FR77_S1

FI- FR77_S1

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

Localidade: FR77

Setor: FR77_S1

Referência de acesso: Rua Sofia

Latitude: 7420043,014

Longitude: 325405,162

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva

Data da vistoria: 03/12/2020

Diagnóstico do setor
Moradias confrontantes à Rua Sofia em construção mediante taludes de corte na base de vertente vegetada, com inclinação superior a 25 graus. Na
encosta, observam-se lançamentos desorganizados de águas pluviais e servidas das moradias de montante.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR77_S1-01 - Vista do setor a partir da Rua Sofia.
FC-FR77_S1-02 - Observar na encosta vegetada indícios de fluxos concentrados de água lançadas de montante.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 3
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 76.991,04
Limpeza: retirada de bananeiras (180 m³)
Proteção superficial com gramíneas (180 m²)
R$ 3.785,40
Pavimento asfáltico (210 m²)
R$ 8.820,00
Captação das águas dos telhados de montante
N/A
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 32.541,43
Total
R$ 122.137,87

Fotos de campo

FC-FR77_S1-01 - Vista do setor a partir da Rua Sofia.

FC-FR77_S1-02 - Observar na encosta vegetada indícios de fluxos concentrados de água lançadas de montante.

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

Localidade: FR78

Endereço de referência: Rua Francisco Casamassa

Latitude: 7419720,452

Longitude: 325750,543

Foto de localização geral: FG-FR78
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono abrangendo microbacia com área aproximada de 9,5 hectares. O relevo se caracteriza por cabeceira de drenagem em anfiteatro bem aberto
em morrotes altos, com amplitude de até 62 m e substrato de filitos e/ou metassiltitos. A declividade majoritária no polígono é da ordem de 15 a 30%,
com trechos superiores a 45%. Predomina a condição de baixa suscetibilidade (99,4% 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
alta (área urbana - 1%), vulnerabilidade baixa (81%) e vulnerabilidade média (18%). Em um raio de 500 m, há 2 equipamentos de saúde e 6
equipamentos de educação.
ID do Setor

Tipo de Processo

Grau de Risco

Nº de Moradias

FR78_S1

Deslizamento de
talude de corte

R2

3

FR78_S2

Deslizamento de
talude de corte;
Deslizamento de
encosta natural

R2

1

FR78_S3

Deslizamento de
talude de aterro

R2

1

Alternativa(s) de intervenção
- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (260
m²);
- Limpeza: projetado (130 m³);
- Canaletas (35 m);
- Limpeza: retirada de bananeiras (112 m³);
- Proteção superficial com gramíneas (112 m²);
- Acessos: calçamento e guia elevada da rua (53 m);
- Limpeza: entulho, solo lançado e bananeiras (84 m³);
- Proteção superficial com gramíneas (120 m²);
- Captação de água dos telhados;

Foto Geral

FG-FR78

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

FO-FR78_S1S2S3-01

FO-FR78_S1S2S3-02

FI_FR78_S1S2S3

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

Localidade: FR78

Setor: FR78_S1

Referência de acesso: Rua Indalécio Pereira da Silva

Latitude: 7419780,127

Longitude: 325767,859

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva

Data da vistoria: 04/12/2020

Diagnóstico do setor
Moradias confrontantes à rua assentadas mediante taludes de corte com até 10 m de altura. Esses taludes de corte foram executados em porção da
encosta a jusante da Rua Francisco Casamassa com inclinação em torno de 30 graus, coberta por capim e vegetação arbustiva. Aos fundos de uma
das moradias pode-se observar restos de ruptura de uma possível estrutura de contenção.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR78_S1-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Indalécio Pereira da Silva, com foco no talude a montante das residências.
FC-FR78_S1-02 - Detalhe da ruptura de uma possível estrutura de contenção aos fundos de uma das moradias.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 3
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 38.854,40
Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (260 m²);
R$ 34.752,90
Limpeza: projetado (130 m³)
R$ 9.200,80
Canaletas (35 m);
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 30.075,90
Total
R$ 112.884,00

Fotos de campo

FC-FR78_S1-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Indalécio Pereira da Silva, com foco no talude a montante das residências.

FC-FR78_S1-02 - Detalhe da ruptura de uma possível estrutura de contenção aos fundos de uma das moradias.

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

Localidade: FR78

Setor: FR78_S2

Referência de acesso: Rua Francisco Casamassa

Latitude: 7419786,830

Longitude: 325805,520

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva

Data da vistoria: 04/12/2020

Diagnóstico do setor
Moradia assentada ao final do escadão que dá acesso à rua de referência mediante talude de corte com cerca de 2 m de altura, na base da vertente
de pequena amplitude a jusante da Rua Indalécio Pereira da Silva. Nesta porção, a via não possui guia nem sistema de drenagem pluvial e as águas
que escoam por ela são lançadas diretamente na encosta, coberta por denso plantio de bananeiras.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de encosta natural.
Observações
FC-FR78_S2-01 - Vista do setor a partir da escadaria de acesso.
Grau de risco: R2-Médio
Indicação de intervenção
Retirada de bananeiras (112 m²);
Proteção superficial com gramíneas (112 m²);
Acessos: calçamento e guia elevada da rua (53 m).
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Custo (Reais)
R$ 48.119,40
R$ 2.355,36
R$ 53.834,75
R$ 37.885,21
R$ 142.194,72

Fotos de campo

FC-FR78_S2-01 - Vista do setor a partir da escadaria de acesso.

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

Localidade: FR78

Setor: FR78_S3

Referência de acesso: Escadaria a montante da Rua Francisco Casamassa

Latitude: 7419812,489

Longitude: 325857,304

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva

Data da vistoria: 04/12/2020

Diagnóstico do setor
Moradia instalada na porção superior da cabeceira de drenagem em anfiteatro, próxima à escadaria de acesso que foi implantada no talvegue dessa
cabeceira. A inclinação é superior a 30 graus. A edificação está sobre aterro cujo talude se estende a jusante. Há grande desorganização espacial no
lote, com acúmulo de depósitos de cobertura: lixo, entulho, aterro lançado e restos vegetais. Há lançamento de águas servidas e pluviais a partir da
casa e evidências de concentração de fluxos de água no terreno a jusante.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de aterro
Descrição de vulnerabilidades observadas
Concentração de lixo, entulho e restos vegetais
Observações
FC-FR78_S3-01 - Vista do setor a partir da Rua Francisco Casamassa.
FC-FR78_S3-02 - Detalhe de restos vegetais acumulados na encosta.
FC-FR78_S3-03 - Detalhe do talude de aterro subjacente à moradia, com acúmulo de lixo, entulhos e aterro lançado.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Indicação de intervenção
Limpeza entulho, solo lançado e bananeiras (84 m³);
Proteção superficial com gramíneas (120 m²);
Captação de água dos telhados
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Custo (Reais)
R$ 22.455,72
R$ 2.523,60
N/A
R$ 9.072,49
R$ 34.051,81

Fotos de campo

FC-FR78_S3-01 - Vista do setor a partir da Rua Francisco Casamassa.

FC-FR78_S3-02 - Detalhe de restos vegetais acumulados na encosta.

FC-FR78_S3-03 - Detalhe do talude de aterro subjacente à moradia, com acúmulo de lixo, entulhos e aterro lançado.

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

Localidade: FR79

Endereço de referência: Rua Antônio Nascimento

Latitude: 7419859,414

Longitude: 326105,787

Foto de localização geral: FG-FR79
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono com área aproximada de 6,0 hectares, com relevo constituído na totalidade por morrotes altos, com amplitude de até 69 m e substrato de
filitos e/ou metassiltitos. A declividade majoritária no polígono é entre 15 e 30%, em alguns trechos superior a 45%. Apresenta baixa suscetibilidade a
movimentos de massa em cerca de 54% do polígono e média suscetibilidade em 46%. Trata-se de uma ocupação urbana consolidada com
ordenamento territorial alto a muito alto. De acordo com o IPVS: apresenta vulnerabilidade baixa (30%), vulnerabilidade média (28%), vulnerabilidade
alta (área urbana - 29%) e vulnerabilidade muito alta (13%). Em um raio de 500 m, estão implantados 6 equipamentos de educação e 2 de saúde.
ID do Setor

FR79_S1

FR79_S2

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

Grau de Risco

Nº de Moradias

R2

3

R3

8

Alternativa(s) de intervenção
- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (300 m²);
- Limpeza: projetado (240 m³);
- Acessos (40 m);
- Canaleta (35 m)
- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (650 m²);
- Limpeza: projetado (650 m³);
- Canaleta (100 m);
- Escada hidráulica (80 m)

Foto Geral

FG-FR79

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

FO-FR79_S1

FI-FR79_S1

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

Localidade: FR79

Setor: FR79_S1

Referência de acesso: Rua Cidade do México

Latitude: 7419824,287

Longitude: 326259,884

Equipe UFABC: Leonardo Varallo e Rafael Silva

Data da vistoria: 28/01/2021

Diagnóstico do setor
Três moradias em alvenaria, uma delas assentada quase no topo da encosta com inclinação em torno de 30 graus entre as Ruas Antônio Nascimento,
a montante, e Cidade do México, a jusante. O acesso a ela se dá por escadaria precária escavada no solo. As duas outras moradias estão assentadas
mais próximas à rua de referência, a jusante de taludes de corte com até 12 m. A inadequação dos sistemas de condução de águas servidas e pluviais
da edificação de montante está causando solapamento das suas fundações. Há também no seu entorno acúmulo de lixo, entulhos e aterros lançados.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de depósito superficial de encosta
Observações
FC-FR079_S1-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Cidade do México.
FC-FR079_S1-02 - Desorganização da condução de águas servidas e esgotos e lançamento de águas pluviais produzindo solapamento da fundação
da moradia.
FC-FR079_S1-03 - Solapamento na base da moradia coberto por lona plástica.
FC-FR079_S1-04 - Talude de corte a montante das moradias mais confrontantes à Rua Cidade do México.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 3
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 44.832,00
Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (300 m²)
R$ 64.159,20
Limpeza: projetado (240 m³)
R$ 40.630,00
Acessos (40 m)
Canaleta (35 m)
R$ 9.200,80
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 57.684,15
Total
R$ 216.506,15

Fotos de campo

FC-FR079_S1-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Cidade do México.

FC-FR079_S1-02 - Desorganização da condução de águas servidas e esgotos e lançamento de águas pluviais produzindo solapamento da fundação
da moradia.

FC-FR079_S1-03 - Solapamento na base da moradia coberto por lona plástica.

FC-FR079_S1-04 - Talude de corte a montante das moradias mais confrontantes à Rua Cidade do México.

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

FO-FR79_S2

FI-FR79_S2

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

Localidade: FR79

Setor: FR79_S2

Referência de acesso: Rua Cidade do México

Latitude: 7419846,336

Longitude: 326178,082

Equipe UFABC: Leonardo Varallo e Rafael Silva

Data da vistoria: 28/01/2021

Diagnóstico do setor
Conjunto de moradias confrontantes à rua de acesso, assentadas mediante taludes de corte com 10/12 m de altura, em encosta vegetada com inclinação
superior a 30 graus. Em vários pontos, observam-se cicatrizes de deslizamento nos taludes de corte.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de encosta
Observações
FC-FR079_S2-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Cidade do México.
FC-FR079_S2-02 - Outra vista parcial do setor.
FC-FR079_S2-03 - Degrau de abatimento a montante das bananeiras.
FC-FR079_S2-04 - Moradias muito próximas a talude de corte com altura superior a 10 m, a jusante de encosta muito inclinada.
FC-FR079_S2-05 - Cicatriz de deslizamento em talude de corte.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 8
Indicação de intervenção
Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (650 m²)
Limpeza: projetado (650 m³)
Canaleta (100 m)
Escada hidráulica (80 m)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Custo (Reais)
R$ 97.136,00
R$ 173.764,50
R$ 26.288,00
R$ 65.632,80
R$ 131.776,70
R$ 494.598,00

Fotos de campo

FC-FR079_S2-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Cidade do México.

FC-FR079_S2-02 - Outra vista parcial do setor.

FC-FR079_S2-03 - Degrau de abatimento a montante das bananeiras.

FC-FR079_S2-04 - Moradias muito próximas a talude de corte com altura superior a 10 m, a jusante de encosta muito inclinada.

FC-FR079_S2-05 - Cicatriz de deslizamento em talude de corte.

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

Localidade: FR81

Endereço de referência: Rua Lucas Vieiras

Latitude: 7419314,782

Longitude: 326085,417

Foto de localização geral: FG-FR81
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono abrangendo área aproximada de 22,3 hectares, com relevo de morrotes altos, com amplitude de até 75m e substrato de filitos e/ou
metassiltitos em 78,5% e, nos fundos de vale, planícies e terraços fluviais perfazendo 21,5%. A declividade majoritária no polígono é da ordem de 15
a 30%, com trechos superiores a 45%. Predomina a condição de baixa suscetibilidade (63,6% do polígono), com média suscetibilidade a movimentos
de massa em 36,4%. É uma localidade com ocupação urbana consolidada em 65% da área e em consolidação em 35%. No conjunto da área, ocorre
a seguinte distribuição do IPVS: vulnerabilidade muito alta (32%), vulnerabilidade alta (área urbana - 46%), vulnerabilidade média (20%) e
vulnerabilidade baixa (2%). Em um raio de 500 m, há 1 equipamento de saúde e 6 equipamentos de educação.
ID do Setor

Tipo de Processo

Grau de Risco

Nº de Moradias

FR81_S1

Deslizamento de
encosta;
Deslizamento de
talude de corte

R4

2

FR81_S2

Deslizamento de
talude de corte

R2

3

FR81_S3

Deslizamento de
talude de corte

R3

2

FR81_S4

Deslizamento de
encosta;
Deslizamento de
talude de corte

R2

2

FR81_S5

Ruptura de muro
de arrimo;
Deslizamento de
talude de corte

R4

2

Alternativa(s) de intervenção
- Estrutura de contenção em L (22x3 m);
- Limpeza interna à edificação de material mobilizado em
escorregamento pretérito (12 m³);
- Reforço estrutural das edificações afetadas por
escorregamento anterior.
- Monitoramento.
- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (280 m²);
- Limpeza: projetado (224 m³)
- Acessos (25 m).
- Estruturas de contenção 2 x (8x3 m);
- Pavimento em concreto (10 m²).

- Estrutura de contenção (12x3 m);
- Pavimento em concreto (20 m²);
- Acessos (20 m);
- Requalificar estrutura do muro ao fundo da edificação a
montante.

Foto Geral

FG-FR81

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

FO-FR81_S1S2S3S4

FI-FR81_S1S2S3S4

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

Localidade: FR81

Setor: FR81_S1

Referência de acesso: Rua Lucas Vieira

Latitude: 7419114,580

Longitude: 326017,657

Equipe UFABC: Leonardo Varallo e Rafael Silva

Data da vistoria: 28/01/2021

Diagnóstico do setor
Duas moradias ocupando trecho inferior de uma das pequenas cabeceiras de drenagem da localidade cujo topo está no quarteirão a montante da
Rua Tripoli. As edificações foram assentadas mediante taludes de corte nessa vertente côncava com inclinação superior a 25 graus, onde o
escoamento de águas pluviais e surgências de água do freático fissural produzem grande saturação do solo superficial. Uma das moradias foi atingida
por um deslizamento recente, que rompeu uma parede lateral e abalou vigas e colunas. Na outra, o deslizamento produziu um buraco na porção
inferior de uma das paredes.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de encosta; Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR81_S1-01 - Vista parcial da porção lateral das moradias.
FC-FR81_S1-02 - Vista de muro de contenção aos fundos de uma das moradias, indicando extrema saturação do solo retido e ligeira inclinação.
FC-FR81_S1-03 - Porção lateral de uma das moradias, atingida por deslizamento recente.
FC-FR81_S1-04 - Vista interna da outra moradia, com a parede destruída pelo deslizamento e o material mobilizado ainda no local.
Grau de risco: R4-Muito alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 2
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 56.115,18
Estrutura de contenção em L (22x3 m)
R$ 3.207,96
Limpeza interna à edificação de material mobilizado em escorregamento pretérito
(12 m³)
Reforço estrutural das edificações afetadas por escorregamento anterior
N/A
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 21.546,16
Total
R$ 80.869,30

Fotos de campo

FC-FR81_S1-01 - Vista parcial da porção lateral das moradias.

FC-FR81_S1-02 - Vista de muro de contenção aos fundos de uma das moradias, indicando extrema saturação do solo retido e ligeira inclinação.

FC-FR81_S1-03 - Porção lateral de uma das moradias, atingida por deslizamento recente.

FC-FR81_S1-04 - Vista interna da outra moradia, com a parede destruída pelo deslizamento e o material mobilizado ainda no local.

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

Localidade: FR81

Setor: FR81_S2

Referência de acesso: Rua Lucas Vieira

Latitude: 7419062,980

Longitude: 325975,265

Equipe UFABC: Leonardo Varallo e Rafael Silva

Data da vistoria: 28/01/2021

Diagnóstico do setor
Moradias assentadas mediante taludes de corte com até 10 m de altura, a jusante de encosta vegetada com inclinação superior a 25 graus.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte.
Observações
FC-FR81_S2-01 - Vista parcial do setor.
FC-FR81_S2-02 - Detalhe da proximidade de uma das moradias do talude de corte.
FC-FR81_S2-03 - Vista de uma das moradias a partir de montante.
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-FR81_S2-01 - Vista parcial do setor.

FC-FR81_S2-02 - Detalhe da proximidade de uma das moradias do talude de corte.

FC-FR81_S2-03 - Vista de uma das moradias a partir de montante.

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

Localidade: FR81

Setor: FR81_S3

Referência de acesso: Rua Lucas Vieira

Latitude: 7419034,970

Longitude: 325957,231

Equipe UFABC: Leonardo Varallo e Rafael Silva

Data da vistoria: 28/01/2021

Diagnóstico do setor
Duas moradias assentadas mediante taludes de corte com até 10 m de altura, a jusante de encosta vegetada com inclinação superior a 25 graus.
Pode-se observar cicatriz de deslizamento no talude de corte. Imediatamente a montante, há trincas no solo e algumas árvores inclinadas, indicando
movimentação do solo.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR81_S3-01 - Vista geral do setor a partir da Rua Lucas Vieira.
FC-FR81_S3-02 - Cicatriz de deslizamento no talude de corte.
Grau de risco: R3-Alto
Indicação de intervenção
Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (280 m²)
Limpeza: projetado (224 m³)
Acessos (25 m)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Estimativa de n° de edificações no setor: 2
Custo (Reais)
R$ 41.843,20
R$ 59.881,92
R$ 25.393,75
R$ 46.169,57
R$ 173.288,44

Fotos de campo

FC-FR81_S3-01 - Vista geral do setor a partir da Rua Lucas Vieira.

FC-FR81_S3-02 - Cicatriz de deslizamento no talude de corte.

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

Localidade: FR81

Setor: FR81_S4

Referência de acesso: Rua Lucas Vieira

Latitude: 7419010,674

Longitude: 325926,680

Equipe UFABC: Leonardo Varallo e Rafael Silva

Data da vistoria: 28/01/2021

Diagnóstico do setor
Duas moradias assentadas à meia encosta mediante taludes de corte com até 5 m de altura. Uma delas, a jusante de encosta vegetada com capim
tem inclinação em torno de 25 graus, e outra a montante. Pode-se observar sinais de fluxos concentrados de águas servidas e pluviais na encosta e
lançamento desorganizado de águas servidas e ausência de calhas no telhado da casa de montante. As duas edificações são bastante frágeis.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de encosta
Observações
FC-FR81_S4-01 - Vista geral do setor.
Grau de risco: R2-Médio
Indicação de intervenção
Estruturas de contenção 2 x (8x3 m)
Pavimento em concreto (10 m²)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Estimativa de n° de edificações no setor: 2
Custo (Reais)
R$ 54.414,72
R$ 420,00
R$ 19.915,97
R$ 74.750,69

Fotos de campo

FC-FR81_S4-01 - Vista geral do setor.

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

FO-FR81_S5

FI-FR81_S5

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

Localidade: FR81

Setor: FR81_S5

Referência de acesso: Rua Lucas Vieira

Latitude: 7419293,131

Longitude: 326142,012

Equipe UFABC: Leonardo Varallo e Rafael Silva

Data da vistoria: 28/01/2021

Diagnóstico do setor
Duas moradias assentadas à meia encosta, a jusante de trecho de encosta com inclinação superior a 25 graus. Ambas estão a jusante de duas
moradias confrontantes à Rua Lucas Vieira e, a jusante dessas, um muro de arrimo está instalado para conter talude de corte e aterro subjacente às
casas. O muro está completamente solapado por vazamento de tubulações e ausência de drenagem adequada e as estruturas implantadas para
reforço são inadequadas e insuficientes. O trecho de encosta a jusante do muro instável tem o solo exposto e apresenta sulcos erosivos.
Descrição do processo de instabilização
Ruptura de muro de arrimo; Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR81_S5-01 - Vista parcial do setor, com destaque para o muro instável e o trecho de encosta com solo exposto a jusante.
FC-FR81_S5-02 - Outra vista do muro instável e o trecho de encosta com solo exposto a jusante. Observar as tubulações com vazamento
instaladas desorganizadamente no muro.
FC-FR81_S5-03 - Detalhe dos reforços implantados na base do muro instável.
Grau de risco: R4-Muito alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 2
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 30.608,28
Estrutura de contenção (12x3 m)
R$ 840,00
Pavimento em concreto (20 m²)
R$ 20.315,00
Acessos (20 m)
Requalificar estrutura do muro ao fundo da edificação a montante
N/A
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 18.800,42
Total
R$ 70.563,70

Fotos de campo

FC-FR81_S5-01 - Vista parcial do setor, com destaque para o muro instável e o trecho de encosta com solo exposto a jusante.

FC-FR81_S5-02 - Outra vista do muro instável e o trecho de encosta com solo exposto a jusante. Observar as tubulações com vazamento instaladas
desorganizadamente no muro.

FC-FR81_S5-03 - Detalhe dos reforços implantados na base do muro instável.

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

Localidade: FR83

Endereço de referência: Rua Primavera

Latitude: 7421542,351

Longitude: 325938,559

Foto de localização geral: FG-FR83
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono com área aproximada de 5,6 hectares, com relevo constituído na totalidade por morrotes altos, com amplitude de até 77 m e substrato de
filitos e/ou metassiltitos. A declividade majoritária no polígono é superior a 45%. Apresenta baixa suscetibilidade a movimentos de massa em cerca
de 30% do polígono, média suscetibilidade em 64% e alta suscetibilidade em cerca de 6%. Em 67% da localidade registra-se ocupação urbana em
consolidação e em quase 33% ocupação urbana consolidada. De acordo com o IPVS: 99,97% da área apresenta vulnerabilidade alta (área urbana)
e 0,03% de vulnerabilidade muito alta. Em um raio de 500 m, estão implantados 2 equipamentos de educação e nenhum de saúde.
ID do Setor
FR83_S1

FR83_S2

FR83_S3

FR83_S4

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

Grau de Risco

Nº de Moradias

R2

2

R2

6

R4

1

R3

2

Alternativa(s) de intervenção
- Limpeza (9 m³);
- Proteção superficial com gramíneas (90 m²);
- Captação das águas dos telhados.
- Acessos (80 m);
- Canaleta (60 m);
- Escada hidráulica (15 m);
- Estruturação de via a montante.
- Remoção de moradia (1);
- Recomposição da cobertura vegetal (75 m²).

- Canaleta (15 m);
- Escada hidráulica (15 m);
- Acessos (25 m);
- Estruturação de via a montante.

Foto Geral

FG-FR83

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

FO-FR83_S1

FI-FR83_S1

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

Localidade: FR83

Setor: FR83_S1

Referência de acesso: Rua Copo de Leite

Latitude: 7421371,036

Longitude: 326161,436

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva

Data da vistoria: 05/12/2020

Diagnóstico do setor
Duas moradias assentadas a jusante da rua, mediante taludes de corte e de aterro, em porção da encosta com inclinação superior a 25 graus. As
águas pluviais são lançadas da rua sobre os taludes de corte e, a jusante das moradias, águas pluviais e servidas são lançadas pelos telhados sem
calhas e tubulações diretamente sobre os taludes de aterro.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de talude de aterro
Observações
FC-FR83_S1-01 - Vista do setor a partir da Rua Copo de Leite.
FC-FR83_S1-02 - Vista parcial do setor.
FC-FR83_S1-03 - Sulcos erosivos no talude de aterro.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 2
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 2.405,97
Limpeza (9 m³)
R$ 1.892,70
Proteção superficial com gramíneas (90 m²)
Captação das águas dos telhados
N/A
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 1.561,28
Total
R$ 5.859,95

Fotos de campo

FC-FR83_S1-01 - Vista do setor a partir da Rua Copo de Leite.

FC-FR83_S1-02 - Vista parcial do setor.

FC-FR83_S1-03 - Sulcos erosivos no talude de aterro.

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

FO_FR83_S2S3S4

FI_FR83_S2S3S4

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

Localidade: FR83

Setor: FR83_S2

Referência de acesso: Rua Primavera

Latitude: 7421478,824

Longitude: 326017,509

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva

Data da vistoria: 05/12/2020

Diagnóstico do setor
Conjunto de moradias assentadas a jusante da rua, mediante taludes de corte com até 5 m e de aterro, em porção da encosta com inclinação superior
a 25 graus. As águas pluviais são lançadas da rua sobre os taludes de corte e, a jusante das moradias, águas pluviais e servidas são lançadas pelos
telhados sem calhas e tubulações diretamente sobre os taludes de aterro. Nas paredes de uma das edificações, observam-se trincamentos
significativos, provavelmente associados à movimentação do aterro subjacente.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de talude de aterro
Observações
FC-FR83_S2-01 - Vista do setor a partir da Rua Primavera.
FC-FR83_S2-02 - Vista do setor a partir da Rua Primavera.
FC-FR83_S2-03 - Trincas nas paredes de uma das moradias.
Grau de risco: R2- Médio
Indicação de intervenção
Acessos (80 m)
Canaleta (60 m)
Escada hidráulica (15 m)
Estruturação de via a montante
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Estimativa de n° de edificações no setor: 6
Custo (Reais)
R$ 81.260,00
R$ 15.772,80
R$ 12.306,15
N/A
R$ 39.711,91
R$ 149.050,86

Fotos de campo

FC-FR83_S2-01 - Vista do setor a partir da Rua Primavera.

FC-FR83_S2-02 - Vista do setor a partir da Rua Primavera.

FC-FR83_S2-03 - Trincas nas paredes de uma das moradias.

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

Localidade: FR83

Setor: FR83_S3

Referência de acesso: Rua das Bromélias

Latitude: 7421554,301

Longitude: 325971,726

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva

Data da vistoria: 05/12/2020

Diagnóstico do setor
Parte do conjunto de moradias do setor FR83_S4, assentadas a jusante da Rua das Bromélias por meio de taludes de corte com até 5 m de altura e
taludes de aterro, a edificação que constitui este setor teve sua estrutura comprometida por movimentação do aterro subjacente. Há rachaduras nas
paredes e no piso. Águas pluviais são lançadas da rua sobre o talude de corte e, a jusante da moradia, águas pluviais e servidas são lançadas pelos
telhados sem calhas e tubulações diretamente sobre o talude de aterro. Recomenda-se a demolição da moradia, mas a reconstrução com os devidos
cuidados construtivos é possível.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de talude de aterro
Descrição de vulnerabilidades observadas
Evidências de fragilidade construtiva, de instabilidade estrutural ou de degradação significativa da edificação
Observações
FC-FR83_S3-01 - Vista do setor a partir da Rua das Bromélias.
FC-FR83_S3-02 - Observar trinca estrutural na alvenaria.
FC-FR83_S3-03 - Detalhe do trincamento.
Grau de risco: R4-Muito alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Indicação de intervenção
Recomposição da cobertura vegetal (75 m²)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Indicação de remoção
Remoção de moradia (1)
Total

Custo (Reais)
R$ 1.594,50
R$ 579,12
R$ 89.000,00
R$ 91.173,62

Fotos de campo

FC-FR83_S3-01 - Vista do setor a partir da Rua das Bromélias.

FC-FR83_S3-02 - Observar trinca estrutural na alvenaria.

FC-FR83_S3-03 - Detalhe do trincamento.

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

Localidade: FR83

Setor: FR83_S4

Referência de acesso: Rua das Bromélias

Latitude: 7421568,827

Longitude: 325960,117

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva

Data da vistoria: 05/12/2020

Diagnóstico do setor
Duas moradias assentadas a jusante da Rua das Bromélias por meio de taludes de corte com até 5 m de altura e taludes de aterro lançado. Águas
pluviais são lançadas da rua sobre os taludes de corte e, a jusante das moradias, águas pluviais e servidas são lançadas pelos telhados sem calhas
e tubulações diretamente sobre os taludes de aterro. Ambas as moradias apresentam rachaduras nas alvenarias. Recomenda-se que as estruturas
sejam reparadas, juntamente com as intervenções indicadas abaixo.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de talude de aterro
Observações
FC-FR83_S4-01 - Vista do setor a partir da Rua das Bromélias.
FC-FR83_S4-02 - Trincamento em alvenaria em uma das moradias.
Grau de risco: R3-Alto
Indicação de intervenção
Canaleta (15 m)
Escada hidráulica (15 m)
Acessos (25 m)
Estruturação de via a montante
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Estimativa de n° de edificações no setor: 2
Custo (Reais)
R$ 6.572,00
R$ 12.306,15
R$ 25.393,75
N/A
R$ 16.079,55
R$ 60.351,45

Fotos de campo

FC-FR83_S4-01 - Vista do setor a partir da Rua das Bromélias.

FC-FR83_S4-02 - Trincamento em alvenaria em uma das moradias.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL
Nome: Vila Francisco de Tulio

Localidade: FR84

Endereço de referência: Avenida Liberdade

Latitude: 7456130,761

Longitude: 397514,834

Foto de localização geral: FG-FR84
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono com área aproximada de 5,8 hectares, com 97% do relevo constituído por morrotes altos, com amplitude de até 73 m e declividade majoritária
maior que 45%. Pouco mais de 3% do polígono compreendem planícies e terraços fluviais. Os morrotes são sustentados por metassilititos em 39%
da área e por rochas sedimentares terciárias da formação São Paulo em 38%. Em quase 24% do polígono, depósitos aluviais recentes cobrem o
terreno. A suscetibilidade a movimentos de massa é baixa em 26% e alta em 74%. É uma localidade com ocupação urbana consolidada, ordenamento
territorial muito alto e IPVS com vulnerabilidade muito baixa. Em um raio de 500 m, estão implantados 5 equipamentos de educação e 9 de saúde.
ID do Setor
FR84_S1

FR84_S2

Tipo de Processo
Deslizamento de
depósitos de
encosta
Deslizamento de
depósitos de
encosta

Grau de Risco

Nº de Moradias

R3

5

R2

12

Alternativa(s) de intervenção
- Limpeza (12 m³);
- Escada Hidráulica com caixa de captação de águas (60 m);
- Limpeza (18 m³);

Foto Geral

FG-FR84

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

FO-FR84_S1S2

FO-FR84_S2

FI-FR84_S1S2

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Vila Francisco de Tulio

Localidade: FR84

Setor: FR84_S1

Referência de acesso: Avenida Liberdade

Latitude: 7456130,761

Longitude: 397514,833

Equipe UFABC: Lucas Rangel

Data da vistoria: 16/08/2020

Diagnóstico do setor
Setor delimitado a montante pelo final da Rua Araci de Lara Cruz e a jusante, por cinco edificações de uso comercial, confrontantes com a Avenida
Liberdade, A montante das edificações, a encosta com inclinação superior a 30 graus, é coberta por vegetação medianamente densa. A Rua Araci de
Lara Cruz é uma via pavimentada com inclinação suave mergulhando para a porção onde sofre interrupção brusca, sem nenhum equipamento de
retenção e condução das águas que escoam por ela. As águas pluviais são lançadas, no trecho final da via, em um patamar instalado, possivelmente,
na intenção não efetivada de prolongamento da rua. Em ocasiões em que a precipitação é mais intensa ou prolongada, o fluxo de água pode desenvolver
volume e energia cinética capazes de movimentar depósitos superficiais de cobertura (materiais naturais ou antrópicos lançados na encosta). Pode-se
observar, em campo, que na cabeceira de ruptura do deslizamento ocorrido em março de 2016, está exposto o substrato rochoso de metassiltito, rocha
metamórfica foliar, com dobramento exposto e mergulho das camadas favorável à instabilização. Pode-se observar, um pouco mais a jusante, um
depósito superficial de encosta constituído por lascas provindas dessa rocha. Há também depósitos de aterro lançado e entulhos na encosta.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de depósitos de encosta
Observações
FC-FR84_S1-01 - Final da Rua Araci de Lara Cruz, onde as águas pluviais são lançadas diretamente na encosta. Observar caixa de reservação azul,
instalada por proprietários de imóvel a jusante para captação das águas lançadas. No entanto, o resultado efetivo parece pouco eficaz por não estar
concluída.
FC-FR84_S1-02 - Cabeceira de cicatriz de deslizamento ocorrido em março de 2016, expondo metassiltitos dobrados, com alteração por intemperismo
que libera pequenas lâminas siltosas (observar depósito de cobertura desse material na porção inferior da foto).
FC-FR84_S1-03 - Depósito superficial de encosta (aterro lançado e entulhos).
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 5
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Limpeza (12 m³)
R$ 3.207,96
R$ 55.721,19
Escada Hidráulica com caixa de captação de águas (60 m)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 21.403,07
Total
R$ 80.332,22

Fotos de campo

FC-FR84_S1-01 - Final da Rua Araci de Lara Cruz, onde as águas pluviais são lançadas diretamente na encosta. Observar caixa de reservação azul,
instalada por proprietários de imóvel a jusante para captação das águas lançadas. No entanto, o resultado efetivo parece pouco eficaz por não estar
concluída.

FC-FR84_S1-02 - Cabeceira de cicatriz de deslizamento ocorrido em março de 2016, expondo metassiltitos dobrados, com alteração por intemperismo
que libera pequenas lâminas siltosas (observar depósito de cobertura desse material na porção inferior da foto).

FC-FR84_S1-03 - Depósito superficial de encosta (aterro lançado e entulhos).

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Vila Francisco de Tulio

Localidade: FR84

Setor: FR84_S2

Referência de acesso: Avenida Liberdade

Latitude: 7456130,761

Longitude: 397514,833

Equipe UFABC: Lucas Rangel

Data da vistoria: 16/08/2020

Diagnóstico do setor
Este setor compreende toda a porção vegetada de encosta a jusante das Ruas Alceu Anzelotti e Benedito Martim do Prado até a base da encosta,
onde estão instaladas 12 edificações de boa qualidade construtiva, aparentemente todas elas também de uso comercial. A encosta, com inclinação
em torno de 25 graus, apresenta, com no setor 1, indicadores de fluxos concentrados de águas pluviais e servidas lançadas diretamente na encosta
e depósitos superficiais de encosta, tanto por desplacamentos do substrato rochoso de metassiltito como por lançamento, a partir das ruas de
montante, de entulhos e aterro.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de depósito de encosta
Observações
FC-FR84_S2-01 - Vista do setor a partir da Rua Alceu Anzelotti
FC-FR84_S2-02 - Lançamento de águas servidas e pluviais de montante
FC-FR84_S2-02 - Depósitos superficiais de encosta (aterros e entulhos lançados).
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 12
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Limpeza (18 m³)
R$ 4.811,94
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 1.747,70
Total
R$ 6.559,64

Fotos de campo

FC-FR84_S2-01 - Vista do setor a partir da Rua Alceu Anzelotti.

FC-FR84_S2-02 - Lançamento de águas servidas e pluviais de montante.

FC-FR84_S2-02 - Depósitos superficiais de encosta (aterros e entulhos lançados).

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL
Nome: Jardim Luciana / Chácaras do Rosário

Localidade: FR85

Endereço de referência: Rua Olindo Dartora

Latitude: 7419847,714

Longitude: 319181,118

Foto de localização geral: FG-FR85
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono com área aproximada de 3,6 hectares, configurando uma concavidade com cabeceira de drenagem ao sul e córrego cortando ao meio a
área no sentido da Avenida Pacaembu. O relevo é constituído por morrotes altos, com amplitude de até 52 m e substrato de filitos e/ou metassiltitos
em contato com granitóide. A declividade majoritária no polígono está numa faixa entre 15 e 30%, com alguns taludes com mais de 45%. Predomina
a condição de baixa suscetibilidade (64% do polígono), com média suscetibilidade a movimentos de massa em 36%. É uma localidade com ocupação
urbana em consolidação em 62% e consolidada em 38%. O IPVS indica vulnerabilidade alta (área urbana) na totalidade da localidade. Em um raio de
500 m, está implantado 1 equipamento de saúde e nenhum de educação.
ID do Setor

FR85_S1

FR85_S2

FR85_S3

Tipo de Processo
Deslizamento de
depósito superficial
de encosta;
Deslizamento de
talude de corte
Deslizamento de
depósito superficial
de encosta;
Deslizamento de
talude de corte;
Deslizamento de
solo em encosta
Deslizamento de
depósito superficial
de encosta;
Deslizamento de
talude de corte;
Deslizamento de
solo em encosta

Grau de Risco

Nº de Moradias

R2

1

Alternativa(s) de intervenção
- Limpeza/Acerto de geometria (20 m³);
- Estrutura de contenção (8x3 m);
- Acessos (12 m)

- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (120 m²);
- Limpeza: projetado (36 m³);
- Acessos (12 m)
R3

R2

1

9

- Limpeza: retirada de bananeiras (96 m³); projetado (48 m³);
- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (160 m²);
- Proteção superficial com gramíneas (310 m²);
- Acessos (85 m)

Foto Geral

FG-FR85

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

FO-FR85_S1S2S3

FI-FR85_S1S2S3

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Jardim Luciana/Chácaras do Rosário

Localidade: FR85

Setor: FR85_S1

Referência de acesso: Rua Orindo Dartora

Latitude: 7419913,033

Longitude: 319251,226

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 18/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradia assentada mediante talude de corte com cerca de 8 m de altura, a jusante de vertente de pequena amplitude, entre a casa e a Rua Orindo
Dartora, com inclinação superior a 25 graus. Nessa vertente, há depósitos de lixo, entulhos e aterro lançado pouco coeso. O escoamento das águas
pluviais, com contribuição das águas aí lançadas a partir da rua por insuficiência da guia, desce a vertente concentrada em uma porção rebaixada do
terreno, podendo carrear o material inconsolidado ali lançado e promover ruptura do talude de corte.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de depósito superficial de encosta; Deslizamento de talude de corte
Observações
FC-FR85_S1-01 - Vista do setor a partir de montante, na borda da Rua Orindo Dartora. Observar a altura do talude de corte e lixo lançado no trecho
escavado do terreno, onde também há aterro inconsolidado e entulhos.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 5.346,60
Limpeza/Acerto de geometria (20 m³)
R$ 20.405,52
Estrutura de contenção (8x3 m)
Acessos (12 m)
R$ 12.189,00
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 13.780,21
Total
R$ 51.721,33

Fotos de campo

FC-FR85_S1-01 - Vista do setor a partir de montante, na borda da Rua Orindo Dartora. Observar a altura do talude de corte e lixo lançado no trecho
escavado do terreno, onde também há aterro inconsolidado e entulhos.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Jardim Luciana/Chácaras do Rosário

Localidade: FR85

Setor: FR85_S2

Referência de acesso: Rua Orindo Dartora

Latitude: 7419894,842

Longitude: 319240,961

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 18/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradia assentada muito próxima a talude de corte com cerca de 10 m de altura, a jusante de vertente de pequena amplitude, entre a casa e a Rua
Orindo Dartora, com inclinação superior a 30 graus. Nessa vertente, há depósitos de lixo, entulhos e aterro lançado pouco coeso. O escoamento das
águas pluviais, com contribuição das águas aí lançadas a partir da rua por insuficiência da guia, desce desorganizadamente a vertente, podendo
carrear o material inconsolidado ali lançado, o solo superficial bem evoluído e promover ruptura do talude de corte. Caso aconteça, avalia-se que o
material mobilizado atingiria o telhado na moradia, em função da altura e da proximidade do talude de corte.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de depósito superficial de encosta; Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de solo em encosta
Observações
Sem fotos representativas de campo.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Indicação de intervenção
Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (120 m²)
Limpeza: projetado (36 m³)
Acessos (12 m)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
Total

Custo (Reais)
R$ 17.932,80
R$ 9.623,88
R$ 12.189,00
R$ 14.435,63
R$ 54.181,31

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Jardim Luciana/Chácaras do Rosário

Localidade: FR85

Setor: FR85_S3

Referência de acesso: Rua Orindo Dartora

Latitude: 7419835,405

Longitude: 319221,675

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 18/11/2020

Diagnóstico do setor
Conjunto de moradias assentadas mediante talude de corte com até cerca de 15 m de altura, a jusante de vertente de pequena amplitude, entre a
casa e a Rua Orindo Dartora, com inclinação superior a 30 graus. Nessa vertente, há depósitos de lixo, entulhos e aterro lançado pouco coeso. O
escoamento das águas pluviais, com contribuição das águas aí lançadas a partir da rua por insuficiência da guia, desce desorganizadamente a
vertente, podendo carrear o material inconsolidado ali lançado, o solo superficial bem evoluído e promover ruptura do talude de corte. Há registro de
deslizamentos anteriores neste local.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de depósito superficial de encosta; Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de solo em encosta
Observações
FC-FR85_S3-01 - Vista parcial do setor.
FC-FR85_S3-02 - Outra vista parcial do setor.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 9
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 38.495,52
Limpeza: retirada de bananeiras (96 m³); projetado (48 m³)
R$ 23.910,40
Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (160 m²)
R$ 6.519,30
Proteção superficial com gramíneas (310 m²)
Acessos (85 m)
R$ 86.338,75
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 56.391,87
Total
R$ 211.655,84

Fotos de campo

FC-FR85_S3-01 - Vista parcial do setor.

FC-FR85_S3-02 - Outra vista parcial do setor.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA GERAL
Nome: Estância Green Valley

Localidade: FR86

Endereço de referência: Rua Luisa Basso Celeguim

Latitude: 7421108,838

Longitude: 325195,441

Foto de localização geral: FG-FR86
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono com área aproximada de 37,8 hectares, com relevo de morrotes altos, com amplitude máxima de 85 m e declividade majoritária entre 15 e
30%, de trechos onde a declividade ultrapassa 45%. O substrato rochoso é constituído por filitos e/ou metassiltitos. Apresenta baixa suscetibilidade a
movimentos de massa em 78% da área e média em 22%. Trata-se de ocupação urbana em consolidação e parte com ocupação rarefeita. O IPVS
indica vulnerabilidade alta (área urbana) em 68% e em 32% de vulnerabilidade média. Em um raio de 500 m, está implantado 1 equipamento de
educação e nenhum de saúde.
ID do Setor

Tipo de Processo

Grau de Risco

Nº de Moradias

FR86_S1

Deslizamento de
depósito superficial
de encosta

R2

7

R2

8

R2

14

FR86_S2

FR86_S3

Deslizamento de
talude de corte;
Deslizamento de
depósito superficial
de encosta
Deslizamento de
talude de corte;
Deslizamento de
depósitos
superficiais de
encosta

Alternativa(s) de intervenção
- Limpeza: retirada de bananeiras (48 m³); projetado (80 m³);
- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (160 m²);
- Canaleta (25 m);
- Escada hidráulica (40 m)
- Limpeza: retirada de bananeiras (32 m³);
- Estruturas de contenção (A: 12x3 m / B: 8x3 m / C: 8x3 m / D:
7x3 m);
- Estruturação da via a montante;
- Monitoramento
- Estruturas de contenção 3x (8x3 m);
- Proteção superficial com gramíneas (120 m²);
- Acessos (75 m);
- Monitoramento e assistência técnica às novas edificações do
setor

Foto Geral

FG-FR86

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

FO-FR86_S1

FI-FR86_S1

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Estâncias Green Valley

Localidade: FR86

Setor: FR86_S1

Referência de acesso: Rua Luiza Basso Celeguim

Latitude: 7420938,984

Longitude: 325193,850

Equipe UFABC: Fernando Nogueira e Andre Cotting

Data da vistoria: 17/11/2020

Diagnóstico do setor
Conjunto de moradias assentadas à meia encosta e a jusante de vertente a jusante da rua de referência. Várias das moradias confrontantes a essa
rua, a montante do setor, lançaram solo em suas implantações. Esse material, ainda que aparentemente consolidado quando feita a vistoria, ameaça
as edificações a jusante que estão assentadas mais próximas ao talvegue por onde escoam as águas pluviais e servidas lançadas na encosta.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de depósito superficial de encosta
Observações
FC-FR86_S1-01 - Depósitos de aterros lançados aos fundos de moradias da Rua Luiza Basso Celeguim, a montante do setor.
FC-FR86_S1-02 - Vista do setor a partir de jusante. Observar a conformação côncava dessa porção da encosta e a linha do talvegue ocupada por
bananeiras.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 7
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Limpeza: retirada de bananeiras (48 m³); projetado (80 m³)
R$ 34.218,24
Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (160 m²)
R$ 23.910,40
Canaleta (25 m)
R$ 6.572,00
Escada hidráulica (40 m)
R$ 32.816,40
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 35.418,19
Total
R$ 132.935,23

Fotos de campo

FC-FR86_S1-01 - Depósitos de aterros lançados aos fundos de moradias da Rua Luiza Basso Celeguim, a montante do setor.

FC-FR86_S1-02 - Vista do setor a partir de jusante. Observar a conformação côncava dessa porção da encosta e a linha do talvegue ocupada por
bananeiras.

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

FO-FR86_S2

FI-FR86_S2

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Estâncias Green Valley

Localidade: FR86

Setor: FR86_S2

Referência de acesso: Rua João Fornazari

Latitude: 7420689,478

Longitude: 325217,547

Equipe UFABC: Fernando Nogueira e Andre Cotting

Data da vistoria: 08/12/2020

Diagnóstico do setor
Conjunto de moradias assentadas a jusante da Rua João Fornazari até a meia encosta, em trecho com inclinação superior a 25 graus, mediante
taludes de corte e aterro. As escadarias de acesso funcionam como “infraestrutura” de drenagem das águas pluviais, que escoam a partir da rua e
águas servidas lançadas por todas as moradias na encosta. Há vários depósitos de aterros lançados no setor. Numa das moradias confrontantes à
rua, observa-se um muro inclinado; em outra, mais a jusante, um muro rompido. Considera-se aqui que o fluxo de água que se desloca pelos acessos
e taludes de corte seja indutor dessas rupturas e instabilidades.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de depósito superficial de encosta
Observações
FC-FR86_S2-01 - Vista do setor a partir da Rua João Fornazari.
FC-FR86_S2-02 - Vista do setor a partir de jusante.
FC-FR86_S2-03 - Talude de corte com muro rompido.
FC-FR86_S2-04 - Vista lateral de muro inclinado na edificação mais à direita da porção a montante do setor.
FC-FR86_S2-05 - Talude de corte com evidências de instabilização por fluxos concentrados de águas servidas e pluviais, que deve ser monitorado.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 8
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 8.554,56
Limpeza: retirada de bananeiras (32 m³)
Estruturas de contenção (A: 12x3 m / B: 8x3 m / C: 8x3 m / D: 7x3 m)
R$ 58.701,87
N/A
Estruturação da via a montante
N/A
Monitoramento
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 35.531,39
Total
R$ 133,360,10

Fotos de campo

FC-FR86_S2-01 - Vista do setor a partir da Rua João Fornazari.

FC-FR86_S2-02 - Vista do setor a partir de jusante.

FC-FR86_S2-03 - Talude de corte com muro rompido.

FC-FR86_S2-04 - Vista lateral de muro inclinado na edificação mais à direita da porção a montante do setor.

FC-FR86_S2-05 - Talude de corte com evidências de instabilização por fluxos concentrados de águas servidas e pluviais, que deve ser monitorado.

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

FO-FR86_S3

FI-FR86_S3

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA – FICHA DO SETOR
Nome: Estâncias Green Valley

Localidade: FR86

Setor: FR86_S3

Referência de acesso: Rua Luiza Basso Celeguim

Latitude: 7420865,915

Longitude: 325139,207

Equipe UFABC: Fernando Nogueira e Andre Cotting

Data da vistoria: 08/12/2020

Diagnóstico do setor
Conjunto de moradias já implantadas ou em construção em trecho da encosta com cerca de 50 m de amplitude e inclinação superior a 30 graus cujo
topo está a rua de referência. O processo de implantação das moradias tem acontecido por meio de intensa movimentação de solo, de cortes e aterros,
com taludes de corte com até 10 m. Há muito material lançado à meia encosta e os acessos improvisados e precários servem como canais de escoamento
pluvial. As moradias confrontantes à rua de referência têm suas fundações aos fundos no limite da quebra de inclinação, podendo sofrer rupturas aí por
lançamento de águas pluviais e servidas. Há, no setor, uma desorganização espacial muito característica de períodos de implantação de moradias, onde
a ausência de infraestrutura é a marca central.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de depósitos superficiais de encosta
Observações
FC-FR86_S3-01 - Vista do setor a partir de jusante. Observar os altos taludes de corte, a desorganização espacial e a ausência de infraestrutura.
FC-FR86_S3-02 - Vista parcial de outra faixa do setor a partir de jusante.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 14
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 61.216,56
Estruturas de contenção 3 x (8x3 m)
R$ 2.523,60
Proteção superficial com gramíneas (120 m²)
R$ 76.181,25
Acessos (75 m)
N/A
Monitoramento e assistência técnica às novas edificações do setor
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 50.819,46
Total
R$ 190.740,87

Fotos de campo

FC-FR86_S3-01 - Vista parcial do setor a partir de jusante. Observar os altos taludes de corte, a desorganização espacial e a ausência de
infraestrutura.

FC-FR86_S3-02 - Vista parcial de outra faixa do setor a partir de jusante.

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

Localidade: FR87

Endereço de referência: Rua Pintassilgo

Latitude: 7419321,912

Longitude: 326384,696

Foto de localização geral: FG-FR87
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono côncavo com cerca de 22,5 hectares, com relevo constituído predominantemente (99%) por morrotes altos, com amplitude de até 77 m e
substrato de filitos e/ou metassiltitos. A declividade majoritária no polígono está na faixa entre 15 a 30%, apresentando declividade maior que 45%
em taludes pontuais. A suscetibilidade a movimentos de massa é baixa em 55% do polígono e média em 45%. É uma localidade com ocupação
urbana predominantemente em consolidação (91%), com apenas 9% já consolidada. Os indicadores de IPVS apontam vulnerabilidade muita alta na
totalidade. No raio de 500 m, estão implantados 1 equipamento de saúde e 4 equipamentos de educação.
ID do Setor
FR87_S1

FR87_S2

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

Grau de Risco

Nº de Moradias

R2

2

R2

7

Alternativa(s) de intervenção
- Monitorar se as novas edificações irão criar novos riscos
para o setor
- Estruturação de via a montante;
- Estruturação de sistema de sistema de drenagem de água
pluvial dentro do setor;
- Monitoramento

Foto Geral

FG-FR87

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

FO-FR87_S1S2

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

Localidade: FR87

Setor: FR87_S1

Referência de acesso: Rua Pintassilgo

Latitude: 7419163,049

Longitude: 326245,028

Equipe UFABC: Leonardo Varallo e Rafael Silva

Data da vistoria: 28/01/2021

Diagnóstico do setor
Duas moradias extremamente precárias, tanto em função dos materiais utilizados para a edificação (madeirites e materiais improvisados) quanto da
ausência de infraestrutura básica de acesso, saneamento e drenagem, ocupam soleira negativa do acesso em terrenos com inclinação relativamente
suave (cerca de 20 graus) e que demandaram taludes de cortes relativamente baixos (menos de 2 m) para a implantação das moradias, mas que
conformam uma pequena concavidade e, assim, concentram os fluxos de águas servidas e pluviais. Esses fluxos afetam principalmente os taludes
de aterro a jusante das casas, cujos taludes estão voltados para trechos onde a inclinação da encosta se acentua um pouco mais (em torno de 25
graus).
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; Ausência de infraestrutura de
drenagem e saneamento
Observações
FC-FR87_S1-01 - Vista geral do setor, destacando a precariedade da ocupação.
FC-FR87_S1-02 - Vista lateral do setor a partir do acesso expondo o aumento da inclinação a jusante.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 2
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
Monitorar a evolução dessa ocupação e se novas edificações irão produzir novos
N/A
riscos para o setor
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
N/A
Total
N/A

Fotos de campo

FC-FR87_S1-01 - Vista geral do setor, destacando a precariedade da ocupação.

FC-FR87_S1-02 - Vista lateral do setor, a partir do acesso expondo o aumento da inclinação a jusante

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

Localidade: FR87

Setor: FR87_S2

Referência de acesso: Rua Bem-Te-Vi

Latitude: 7419222,644

Longitude: 326228,277

Equipe UFABC: Leonardo Varallo e Rafael Silva

Data da vistoria: 28/01/2021

Diagnóstico do setor
Ocupação ainda em implantação de trecho da encosta com inclinação em torno de 25 graus. As sete moradias aí assentadas, por meio de taludes de
corte com alturas de até 3 m e aterro, ainda convivem com significativa desorganização espacial e ausência de infraestrutura básica. Algumas foram
edificadas em alvenaria, outras em madeirite, no conjunto expõem fragilidades construtivas. Há lançamento generalizado de lixo, entulho e aterros
removidos dos cortes. As águas pluviais e servidas são lançadas desorganizadamente na encosta. Observam-se pequenas cicatrizes de
deslizamentos nos taludes de corte e alguns trincamentos em pisos e alvenarias de parede indicando movimentação de aterros subjacentes.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de talude de aterro; Deslizamento de depósitos de encosta
Descrição de vulnerabilidades observadas
Evidências de fragilidade construtiva, de instabilidade estrutural ou de degradação significativa da edificação; Ausência de infraestrutura de
drenagem e saneamento.
Observações
FC-FR87_S2-01 - Vista geral do setor.
FC-FR87_S2-02 - Lançamento desorganizado de águas servidas e pluviais diretamente na encosta.
FC-FR87_S2-03 - Pequenas cicatrizes de deslizamento associadas ao lançamento desorganizado de águas servidas e pluviais.
FC-FR87_S2-04 - Tubulações com vazamentos e lixo e entulho lançados.
FC-FR87_S2-05 - Trincamento em pisos indicando movimentação de aterros subjacentes.
FC-FR87_S2-06 - Trincamento em paredes indicando movimentação de aterros subjacentes.
FC-FR87_S2-07 - Pequenas cicatrizes de deslizamento em talude de corte associadas ao lançamento desorganizado de águas servidas e pluviais.
FC-FR87_S2-08 - Depósitos superficiais de encosta (lixo, entulho e aterros lançados).
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 7
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
N/A
Estruturação de via a montante
N/A
Estruturação de sistema de sistema de drenagem de água pluvial dentro do setor
N/A
Monitoramento
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
N/A
Total
N/A

Fotos de campo

FC-FR87_S2-01 - Vista geral do setor.

FC-FR87_S2-02 - Lançamento desorganizado de águas servidas e pluviais diretamente na encosta.

FC-FR87_S2-03 - Pequenas cicatrizes de deslizamento associadas ao lançamento desorganizado de águas servidas e pluviais.

FC-FR87_S2-04 - Tubulações com vazamentos e lixo e entulho lançados.

FC-FR87_S2-05 - Trincamento em pisos indicando movimentação de aterros subjacentes.

FC-FR87_S2-06 - Trincamento em paredes indicando movimentação de aterros subjacentes.

FC-FR87_S2-07 - Pequenas cicatrizes de deslizamento em talude de corte associadas ao lançamento desorganizado de águas servidas e pluviais.

FC-FR87_S2-08 - Depósitos superficiais de encosta (lixo, entulho e aterros lançados).

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

Localidade: FR88

Endereço de referência: Rua Cardeal

Latitude: 7419282,187

Longitude: 326733,086

Foto de localização geral: FG-FR88
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono com área de aproximadamente 12,6 hectares e relevo de morrotes altos com amplitude de até 99 m, sustentados por filitos e/ou metassiltitos.
A declividade majoritária no polígono varia entre 15 e 30%, com alguns pontos excedendo 45%. A suscetibilidade a movimentos de massa é baixa
em 83,5% do polígono e média em 16,5%. É uma localidade com ocupação urbana ainda em consolidação em 74% e ocupação rarefeita em 26%. O
IPVS indica vulnerabilidade muito alta (78%) e alta (área urbana) de 22%. Em um raio de 500 m, não está implantado nenhum equipamento de
educação ou de saúde.
ID do Setor

Tipo de Processo

Grau de Risco

Nº de
Moradias

FR88_S1

Deslizamento de talude de
corte; Deslizamento de
depósitos de encosta

R2

11

FR88_S2

Deslizamento de depósitos
superficiais de encosta

R2

4

FR88_S3

Deslizamento de talude de
corte e aterro

R4

1

Alternativa(s) de intervenção
- Estruturação de via com sistema de drenagem (continuação da
Rua Canário);
- Monitoramento.
- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (70 m²);
- Limpeza: projetado (35 m³);
- Canaleta (13 m);
- Escada hidráulica (20 m).
- Remoção de moradia (1).

Foto Geral

FG-FR88

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

FO-FR88_S1

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

Localidade: FR88

Setor: FR88_S1

Referência de acesso: Rua Canário

Latitude: 7419047,146

Longitude: 326933,853

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 05/11/2020

Diagnóstico do setor
Conjunto de moradias precárias assentadas em trecho de encosta com cerca de 25 graus de inclinação, mediante taludes de corte de até 3 m e
sobrepondo-se a aterros mal compactados, com infraestruturas de acesso, drenagem e saneamento inexistentes ou precárias. Nos taludes de corte,
pode-se observar que a foliação do metassedimento apresenta inclinação desfavorável à estabilidade. Observam-se também sulcos de fluxos
concentrados de águas pluviais e servidas, vazamentos em tubulações e diversos acúmulos de aterros lançados, entulhos e lixo.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de depósitos de encosta
Descrição de vulnerabilidades observadas
Evidências de fragilidade construtiva, de instabilidade estrutural ou de degradação significativa da edificação.
Observações
FC-FR88_S1-01 - Vista parcial do setor.
FC-FR88_S1-02 - Vista parcial do setor.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 11
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
N/A
Estruturação de via com sistema de drenagem (continuação da Rua Canário)
Monitoramento
N/A
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
N/A
Total
N/A

Fotos de campo

FC-FR88_S1-01 - Vista parcial do setor.

FC-FR88_S1-02 - Vista parcial do setor.

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

FO-FR88_S2

FI-FR88_S2

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

Localidade: FR88

Setor: FR88_S2

Referência de acesso: Rua Cardeal

Latitude: 7419310,681

Longitude: 326753,335

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 05/11/2020

Diagnóstico do setor
Faixa de quatro moradias bastante precárias assentadas mediante taludes de corte e aterro a jusante das confrontantes à Rua Cardeal. Nessa porção
da encosta, a inclinação é superior a 25 graus e toda a água servida e pluvial é lançada diretamente na encosta. Observam-se trincamentos em
depósitos superficiais de encosta (aterro lançado e entulhos).
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de depósitos superficiais de encosta
Descrição de vulnerabilidades observadas
Evidências de fragilidade construtiva, de instabilidade estrutural ou de degradação significativa da edificação; Ausência de infraestrutura.
Observações
FC-FR88_S2-01 - Vista parcial do setor. Observar o lançamento desorganizado de águas servidas e pluviais diretamente sobre aterro lançado na
encosta.
FC-FR88_S2-02 - Observar a precariedade das edificações.
FC-FR88_S2-03 - Outra vista parcial do setor.
Grau de risco: R2-Médio
Estimativa de n° de edificações no setor: 4
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 10.460,80
Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (70 m²)
R$ 9.356,55
Limpeza: projetado (35 m³)
R$ 3.417,44
Canaleta (13 m)
R$ 16.408,20
Escada hidráulica (20 m)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 14.398,33
Total
R$ 54.041,32

Fotos de campo

FC-FR88_S2-01 - Vista parcial do setor. Observar o lançamento desorganizado de águas servidas e pluviais diretamente sobre aterro lançado na
encosta.

FC-FR88_S2-02 - Observar a precariedade das edificações.

FC-FR88_S2-03 - Outra vista parcial do setor.

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

FO-FR88_S3

FI-FR88_S3

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

Localidade: FR88

Setor: FR88_S3

Referência de acesso: Rua Cardeal

Latitude: 7419159,111

Longitude: 326754,817

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 05/11/2020

Diagnóstico do setor
Edificação de precariedade construtiva extrema, aparentemente desocupada, ocupando terreno imediatamente a jusante de talude de corte com cerca
de 4 m. As águas pluviais e servidas escoam concentradas de montante.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte e aterro
Descrição de vulnerabilidades observadas
Evidências de fragilidade construtiva, de instabilidade estrutural ou de degradação significativa da edificação.
Observações
FC-FR88_S3-01 - Vista da edificação desocupada, cuja precariedade extrema amplia o risco. Recomenda-se sua remoção.
Grau de risco: R4-Muito alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Indicação de remoção
Remoção de moradia (1)
Total

R$ 89.000,00
R$ 89.000,00

Fotos de campo

FC-FR88_S3-01 - Vista da edificação desocupada, cuja precariedade extrema amplia o risco. Recomenda-se sua remoção.

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

Localidade: FR89

Endereço de referência: Rua Sabiá-Laranjeira

Latitude: 7418966,370

Longitude: 326567,211

Foto de localização geral: FG-FR89
CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE
Polígono abrangendo área aproximada de 16,4 hectares. O relevo se caracteriza por morrotes altos, com amplitude de até 83 m e substrato de filitos
e/ou metassiltitos, em quase 93% da área e planícies e terraços fluviais nos fundos de vale (3% da área). A declividade majoritária no polígono é
superior a 45%. Apresenta condição de baixa suscetibilidade a movimentos de massa em 28% do polígono, média suscetibilidade igualmente em 28%
e alta suscetibilidade a movimentos de massa em 44%. É uma localidade com ocupação urbana em consolidação, ordenamento territorial médio e
IPVS indicando vulnerabilidade alta (área urbana) em cerca de 58% e muito alta em cerca de 42%. Em um raio de 500 m, não há nenhum equipamento
de saúde nem de educação.
ID do Setor

FR89_S1

FR89_S2

FR89_S3

Tipo de Processo
Deslizamento de
talude de corte;
Deslizamento de
talude de aterro;
Deslizamento de
depósitos de encosta
Deslizamento de
talude de corte
Ruptura da
edificação;
Deslizamento de
encosta;
Deslizamento de
talude de corte

Grau de Risco

Nº de Moradias

R3

3

R3

1

R4

1

Alternativa(s) de intervenção
- Estrutura de contenção (8x3,5 m);
- Acessos (60 m);
- Requalificação das edificações de madeira (2).

- Estrutura de contenção em L (15x3,5 m);
- Acessos (20 m).
- Remoção de moradia (1).

Foto Geral

FG-FR89

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

FO-FR89_S1

FI-FR89_S1

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

Localidade: FR89

Setor: FR89_S1

Referência de acesso: Rua Sabiá Laranjeira

Latitude: 7418931,361

Longitude: 326233,652

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 05/11/2020

Diagnóstico do setor
Trecho de encosta com inclinação em torno de 25 graus com ocupação recente de três moradias extremamente precárias, assentadas mediante
taludes de corte com cerca de 3 m de altura e sobrepondo-se a talude de aterro. Não há sistemas de drenagem superficial e as águas pluviais e
servidas são lançadas desorganizadamente no solo exposto. Observam-se também acúmulo de aterro lançado, lixo e entulhos.
Descrição do processo de instabilização
Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de talude de aterro; Deslizamento de depósitos de encosta
Descrição de vulnerabilidades observadas
Evidências de fragilidade construtiva, de instabilidade estrutural ou de degradação significativa da edificação; Moradores idosos, crianças,
deficientes, dependentes químicos ou alcoólicos; Inexistência de infraestrutura básica.
Observações
FC-FR89_S1-01 - Vista parcial do setor, com foco na precariedade extrema da edificação.
FC-FR89_S1-02 - Moradia precária a jusante de talude de corte, com tubulação de abastecimento de água apresentando vazamento.
FC-FR89_S1-03 - Observar a fragilidade construtiva e o assentamento sobre talude de aterro mal consolidado.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 3
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 23.806,44
Estrutura de contenção (8x3,5 m)
R$ 60.945,00
Acessos (60 m)
N/A
Requalificação das edificações de madeira (2)
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 30.781,72
Total
R$ 115.533,16

Fotos de campo

FC-FR89_S1-01 - Vista parcial do setor, com foco na precariedade extrema da edificação.

FC-FR89_S1-02 - Moradia precária a jusante de talude de corte, com tubulação de abastecimento de água apresentando vazamento.

FC-FR89_S1-03 - Observar a fragilidade construtiva e o assentamento sobre talude de aterro mal consolidado.

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

FO-FR89_S2

FI-FR89_S2

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

Localidade: FR89

Setor: FR89_S2

Referência de acesso: Rua Canário

Latitude: 7418961,089

Longitude: 326940,707

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 05/11/2020

Diagnóstico do setor
Moradia de instalação recente, muito precária, assentada mediante corte e aterro no talvegue natural de escoamento de águas pluviais de encosta
com cerca de 25 graus. Não há qualquer infraestrutura no entorno da edificação, isolada nessa porção inapta da encosta.
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; Ausência de infraestrutura básica.
Observações (incluindo descrição de fotos obtidas no local):
FC-FR89_S2-01 - Vista do setor, com foco no talude de corte muito próximo à moradia.
FC-FR89_S2-02 - Moradia precária assentada no talvegue da concavidade, por onde escoam concentradas as águas pluviais.
Grau de risco: R3-Alto
Estimativa de n° de edificações no setor: 1
Indicação de intervenção
Custo (Reais)
R$ 44.637,08
Estrutura de contenção em L (15x3,5 m)
Acesso (20 m)
R$ 20.315,00
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)
R$ 23.590,59
Total
R$ 88.542,67

Fotos de campo

FC-FR89_S2-01 - Vista do setor, com foco no talude de corte muito próximo à moradia.

FC-FR89_S2-02 - Moradia precária assentada no talvegue da concavidade, por onde escoam concentradas as águas pluviais.

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

FO-FR89_S3

FI-FR89_S3

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

Localidade: FR89

Setor: FR89_S3

Referência de acesso: Rua Sabiá Laranjeira

Latitude: 7419004,894

Longitude: 326379,829

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Leonardo Varallo

Data da vistoria: 05/11/2020

Diagnóstico do setor
Edificação extremamente precária assentada mediante talude de corte e aterro em encosta com inclinação em torno de 25 graus. Aparentemente não
é utilizada como moradia e apresenta muita instabilidade estrutural. Recomenda-se a remoção como medida de prevenção de reocupação.
Descrição do processo de instabilização
Ruptura da edificação; Deslizamento de encosta; Deslizamento de talude de corte
Descrição de vulnerabilidades observadas
Instabilidade da edificação, precariedade construtiva extrema
Observações
FC-FR89_S3-01 – Vista geral do setor.
Grau de risco: R4-Muito 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-FR89_S3-01 - Vista geral do setor.

