
 

  



VOLUME IV 

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS DE FRANCO DA ROCHA 

 

LOCALIDADES 

FR54 – Estância Lago Azul (Viela Arco Verde) 

FR55 – Estância Lago Azul (Avenida Arco Íris) 

FR56 – Estância Lago Azul (Rua Guaraná) 

FR58 – Vila Zanela 

FR62 – Vila Carmela Leteria de Túlio / Pouso Alegre / Vila Nita 

FR63 – Vila Guarani / Parque Munhoz 

FR64 – Jardim Benintendi (Rua Ver. Sidney Simionato) 

FR65 – Jardim Progresso (Rua José César de Azevedo Soares) 

FR67 – Jardim Benintendi (Rua Dr. Wilson Gonçalves) 

FR68 – Jardim Progresso (Avenida Washington Luís) 

FR69 – Jardim Progresso (Rua Platão) 

FR70 – Jardim Progresso (Rua Ícaro) 

FR71 – Parque Lanel / Jardim Progresso (Rua Alexandre Herculano) 

FR72 – Vila Lemar / Jardim Progresso / Parque Monte Verde 

 



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

Nome: Estância Lago Azul Localidade: FR54 

Endereço de referência: Viela Arco Verde Latitude: 7421762,260 Longitude: 325171,685 

Foto de localização geral: FG-FR54 

 

CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE 

Polígono abrangendo área aproximada de 9,1 hectares. O relevo se caracteriza por morrotes altos, com amplitude máxima de 75 m, com substrato 

de filitos e/ou metassiltitos (cerca de 93%) e depósitos aluviais nos quatro fundos de vale que perfazem 7% da área. A declividade majoritária no 

polígono é maior que 45 %. Apresenta condição de baixa suscetibilidade a movimentos de massa em 89% do polígono e média em 11%. É uma 

localidade com ocupação urbana consolidada em apenas 12% e em consolidação em 72%. A vulnerabilidade social (IPVS) é muito alta em 97% e 

alta (área urbana) em 3%. Em um raio de 500 m, está implantado 1 equipamento de educação e nenhum de saúde. 

 

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

FR54_S1 

Deslizamento de 

talude de corte; 

Deslizamento de 

depósitos de 

encosta 

R2 6 

- Limpeza: retirada de bananeiras (25 m³); 

- Acessos (220 m); 

- Monitoramento com o objetivo de impedir talude de cortes 

na encosta; 

- Captação das águas dos telhados das edificações a 

montante na Av. Arco Íris. 

FR54_S2 

Deslizamento de 

depósito de 

encosta 

R3 1 

- Estrutura de contenção em L (20x3,50 m); 

- Limpeza (60 m³); 

- Proteção superficial com gramíneas (150 m²). 

FR54_S3 
Deslizamento de 

talude de corte 
R2 3 

- Limpeza: retirada de bananeiras (25 m³); 

- Captação das águas dos telhados das edificações da Viela 

Bela Vista; 

- Monitoramento. 

  



Foto Geral 

 

FG-FR54 

 

 



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

 
FO-FR54_S1_1 



FO_FR54_S1_2 



 
FI-FR54_S1_1 

 



 
FI-FR54_S1_2 

 



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

Nome: Estância Lago Azul Localidade: FR54 Setor: FR54_S1 

Referência de acesso: Avenida Arco Íris Latitude: 7421755,369 Longitude: 325333,348 

Equipe UFABC: Fernando Nogueira e Andre Cotting Data da vistoria: 13/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Concavidade delimitada no topo pela Avenida Arco Íris e Viela Arco Verde, com faixa de moradias mais consolidadas confrontantes às vias e, aos 
fundos destas, encosta côncava com inclinação superior a 30 graus, ocupada esparsamente na base. Todas as águas servidas e pluviais são lançadas 
direta e desorganizadamente na encosta. Uma construção, a meia encosta, está sendo edificada sobre aterro que já apresenta profundos sulcos 
erosivos escavados por essas águas lançadas. Há muitos depósitos de entulhos e aterros lançados na encosta. As moradias a jusante são bastante 
precárias, assentadas mediante taludes de corte e, em uma edificação utilizada como curral para bovinos, há registro de atingimento por deslizamento 
pretérito.  

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de depósitos de encosta 

Observações 

FC-FR54_S1-01 - Construção a meia encosta sofrendo ruptura do aterro subjacente pelo escoamento desorganizado de águas servidas e pluviais. 
FC-FR54_S1-02 - Construção a meia encosta sofrendo ruptura do aterro subjacente pelo escoamento desorganizado de águas servidas e pluviais. 
FC-FR54_S1-03 - Vista parcial do setor. Observar a grande concentração de bananeiras. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Limpeza: retirada de bananeiras (25 m³) R$ 6.683,25 

Acesso (220 m) R$ 223.465,00 

Monitoramento com o objetivo de impedir talude de cortes na encosta N/A 

Captação das águas dos telhados das edificações a montante na Av. Arco Íris N/A 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 83.589,84 

Total R$ 313,738,09 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR54_S1-01 - Construção a meia encosta sofrendo ruptura do aterro subjacente pelo escoamento desorganizado de águas servidas e pluviais. 



 

FC-FR54_S1-02 - Construção a meia encosta sofrendo ruptura do aterro subjacente pelo escoamento desorganizado de águas servidas e pluviais. 



 

FC-FR54_S1-03 - Vista parcial do setor. Observar a grande concentração de bananeiras. 

 

 



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

 
FO-FR54_S2 



 
FI-FR54_S2 

 



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

Nome: Estância Lago Azul Localidade: FR54 Setor: FR54_S2 

Referência de acesso: Viela Bela Vista Latitude: 7421854,257 Longitude: 324987,137 

Equipe UFABC: Fernando Nogueira e Andre Cotting Data da vistoria: 13/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Moradia assentada mediante talude de corte com cerca de 3 m de altura em trecho de encosta com inclinação superior a 30 graus. Possivelmente 
resultante do lançamento de material mobilizado na implantação do conjunto de moradias mais consolidadas a montante, observa-se aí grande 
quantidade de depósito superficial de aterro lançado. Na moradia, muito próxima ao talude de corte, pode-se ver o registro de atingimento recente por 
deslizamento desse material. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de depósito de encosta 

Observações 

FC-FR54_S2-01 - Moradia assentada muito próxima a talude de corte. 
FC-FR54_S2-02 - Vista parcial da encosta a montante, onde se observa grande quantidade de aterro lançado pelas edificações de montante. 
FC-FR54_S2-03 - Na parede aos fundos da moradia, registro de atingimento por deslizamento pretérito. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Estrutura de contenção em L (20x3,50 m) R$ 59.516,10 

Limpeza (60 m³) R$ 16.039,80 

Proteção superficial com gramíneas (150 m²) R$ 3.154,50 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 28.587,62 

Total R$ 107.298,02 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR54_S2-01 - Moradia assentada muito próxima a talude de corte. 



 

FC-FR54_S2-02 - Vista parcial da encosta a montante, onde se observa grande quantidade de aterro lançado pelas edificações a montante. 



 

FC-FR54_S2-03 - Na parede aos fundos da moradia, registro de atingimento por deslizamento pretérito. 

 

 



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

 
FO-FR54_S3 



 
FI-FR54_S3 

 



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

Nome: Estância Lago Azul Localidade: FR54 Setor: FR54_S3 

Referência de acesso: Viela Bela Vista Latitude: 7421730,249 Longitude: 324978,462 

Equipe UFABC: Fernando Nogueira e Andre Cotting Data da vistoria: 13/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Trecho de ocupação recente ao final da Viela Bela Vista, com moradias muito precárias assentadas mediante cortes de até 4 m. Não estão muito 
próximas aos taludes (2 a 3 m), mas observa-se aos fundos das edificações, registros de material mobilizado de deslizamento dos taludes de corte. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte 

Descrição de vulnerabilidades observadas 

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

Observações 

FC-FR54_S3-01 - Vista parcial do setor. 
FC-FR54_S3-02 - Vista parcial do setor, com moradia mais próxima ao talude de corte. 
FC-FR54_S3-03 - Observar depósito de material mobilizado em ruptura do talude de corte aos fundos da moradia. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Limpeza: retirada de bananeiras (40 m³) R$ 10.693,20 

Captação das águas dos telhados das edificações da Viela Bela Vista N/A 

Monitoramento N/A 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 3.883,77 

Total R$ 14.576,97 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR54_S3-01 - Vista parcial do setor. 



 

FC-FR54_S3-02 - Vista parcial do setor, com moradia mais próxima ao talude de corte. 



 

FC-FR54_S3-03 - Observar depósito de material mobilizado em ruptura do talude de corte aos fundos da moradia. 

 

 



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

Nome: Estância Lago Azul Localidade: FR55 

Endereço de referência: Avenida Arco Íris Latitude: 7421820,540 Longitude: 325582,450 

Foto de localização geral: FG-FR55 

 

CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE  
Polígono com área aproximada de 1,6 hectares. O relevo é constituído em 99% de morrotes altos, com amplitude de até 80 m, com substrato de filitos 
e/ou metassiltitos. O polígono abrange uma concavidade em forma de cabeceira de drenagem, um canal fluvial e uma porção convexa. A declividade 
majoritária no polígono é maior que 45%. Predomina a condição de baixa suscetibilidade (64% do polígono), mas há média suscetibilidade a 
movimentos de massa em 19% e alta em 17%. É uma localidade com ocupação urbana consolidada em 49% da área e cerca de 7% em consolidação. 
Há trechos desocupados e vegetados e, em geral, é baixo o grau de ordenamento territorial. No conjunto da área, ocorre a seguinte distribuição do 
IPVS: vulnerabilidade alta (área urbana - 25%) e vulnerabilidade muito alta (75%). Em um raio de 500 m, está implantado 1 equipamento de educação 
e nenhum de saúde. 

 

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

FR55_S1 
Deslizamento de talude de 

corte 
R2 2 

- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (35 m²); 

- Limpeza: projetado (11 m³); 

- Acessos (70 m). 

FR55_S2 
Deslizamento de talude de 

corte 
R2 3 

- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (28 m²); 

- Limpeza: projetado (9 m³); 

- Acessos (20 m); 

- Estruturação de via a montante. 

 

FR55_S3 
Deslizamento de talude de 

aterro 
R2 1 

- Canaleta (45 m); 

- Escada hidráulica (35 m). 

 

FR55_S4 

Deslizamento de taludes de 

corte; Deslizamentos de 

taludes de aterro; 

Deslizamentos de depósitos 

superficiais de encosta 

R3 13 

- Projeto e implantação de infraestrutura urbana; 

- Monitoramento e assistência técnica às novas edificações 

do setor. 

 

FR55_S5 
Deslizamento de talude de 

corte 
R2 2 

- Proteção superficial com gramíneas (80 m²); 

- Acessos (60 m); 

- Estruturação de via a montante. 



Foto Geral 

 

FG-FR55 

 



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

 
FO-FR55_S1 

 



 
FI-FR55_S1 

 



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

Nome: Estância Lago Azul Localidade: FR55 Setor: FR55_S1 

Referência de acesso: Avenida Arco Íris Latitude: 7422018,700 Longitude: 325798,233 

Equipe UFABC: Fernando Nogueira e Andre Cotting Data da vistoria: 08/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Duas moradias precárias em alvenaria, assentadas a meia encosta em inclinação em torno de 25 graus, mediante talude de corte com cerca de 4 m 
de altura. Possivelmente relacionada a escoamento de fluxos concentrados de águas pluviais lançados pela Av. Arco Íris na viela sem calçamento 
que leva até o setor, há uma cicatriz de deslizamento recente nesse talude, coberto por lona plástica na ocasião da vistoria. As edificações, ainda que 
precárias, estão assentadas a distância razoavelmente segura frente a deslizamentos possíveis no talude de corte (cerca de 2 m). 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte 

Observações 

FC-FR55_S1-01 - Vista do setor com foco na viela de acesso e trecho a montante. 
FC-FR55_S1-02 - Vista do setor com foco no talude de corte com cicatriz, recoberto por lona plástica.  

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (35 m²) R$ 5.230,40 

Limpeza: projetado (11 m³) R$ 2.940,63 

Acessos (70 m) R$ 71.102,50 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 28.792,15 

Total R$ 108.065,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR55_S1-01 - Vista do setor com foco na viela de acesso e trecho a montante. 



 

FC-FR55_S1-02 - Vista do setor com foco no talude de corte com cicatriz, recoberto por lona plástica. 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA  

 
FO-FR55_S2 



 
FI-FR55_S2 

 



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

Nome: Estância Lago Azul Localidade: FR55 Setor: FR55_S2 

Referência de acesso: Avenida Arco Íris Latitude: 7421924,080 Longitude: 325525,870 

Equipe UFABC: Fernando Nogueira e Andre Cotting Data da vistoria: 08/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Moradias assentadas a meia encosta convexa com inclinação superior a 30 graus, a jusante de rua não pavimentada, sem guias e sarjetas, mediante 
talude de corte com cerca de 5 m. As águas pluviais lançadas, de montante, pela Avenida Arco Íris somam-se às águas pluviais dos telhados sem 
calhas e às águas servidas lançadas pelas moradias mais consolidadas de montante e atingem de modo bastante concentrado a via sem 
pavimentação e sistema de drenagem. Há cicatriz de deslizamento no talude de corte, recoberto por lona plástica na ocasião da vistoria.  

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte 

Observações 

FC-FR55_S2-01 - Vista do setor a partir de jusante 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (28 m²) R$ 4.184,32 

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

Acessos (20 m) R$ 20.315,00 

Estruturação de via a montante N/A 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 9.772,00 

Total R$ 36.677,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR55_S2-01 - Vista do setor a partir de jusante. 

 



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

 
FO-FR55_S3 



 
FI-FR55_S3 

 



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

Nome: Estância Lago Azul Localidade: FR55 Setor: FR55_S3 

Referência de acesso: Avenida Arco Íris Latitude: 7421955,151 Longitude: 325606,867 

Equipe UFABC: Fernando Nogueira e Andre Cotting Data da vistoria: 08/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Moradia a meia encosta, ainda em processo de construção, apresenta trinca expressiva na porção imediatamente a jusante da fundação do aterro 
subjacente.  

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de aterro 

Observações 

FC-FR55_S3-01 - Vista do setor com foco na porção do aterro subjacente à edificação onde se pode observar trinca de ruptura. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Canaleta (45 m) R$ 11.829,60 

Escada hidráulica (35 m) R$ 28.714,35 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 14.725,56 

Total R$ 55.269,51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR55_S3-01 - Vista do setor com foco na porção do aterro subjacente à edificação onde se pode observar trinca de ruptura. 

 



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

 
FO-FR55_S4 

 

 



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

Nome: Estância Lago Azul Localidade: FR55 Setor: FR55_S4 

Referência de acesso: Avenida Arco Íris Latitude: 7421699,173 Longitude: 325519,327 

Equipe UFABC: Fernando Nogueira e Andre Cotting Data da vistoria: 08/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Conjunto de moradias precárias ainda em fase de implantação, ocupando meia encosta com inclinação em torno de 30 graus. O desorganizado processo 
de ocupação do terreno desprovido de infraestrutura e com camada espessa de solo de alteração, utilizando cortes e aterros, resulta em: (1) lançamento 
de águas servidas e de vazamentos das redes irregulares de abastecimento, produzindo sulcos erosivos e saturação do solo, (2) lançamentos 
generalizados de solo removido dos cortes lançados na encosta, (3) aterros subjacentes mal compactados já apresentando trincamentos e (4) taludes 
de corte com grande potencialidade de ruptura em função da pouca coesão e frequente saturação do solo exposto. Há grande concentração de 
bananeiras no setor. 

Descrição do processo de instabilização 

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

Observações 

FC-FR55_S4-01 - Vista parcial do setor. 
FC-FR55_S4-02 - Outra vista parcial do setor. 
FC-FR55_S4-03 - Moradia em construção encaixada em talude de corte. 
FC-FR55_S4-04 - Trinca em talude de aterro. 

Grau de risco: R3-Alto Estimativa de n° de edificações no setor: 13 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Projeto e implantação de infraestrutura urbana N/A 

Monitoramento e assistência técnica às novas edificações do setor N/A 

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

Total N/A 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR55_S4-01 - Vista parcial do setor. 



 

FC-FR55_S4-02 - Outra vista parcial do setor. 



 

FC-FR55_S4-03 - Moradia em construção encaixada em talude de corte. 



 

FC-FR55_S4-04 - Trinca em talude de aterro. 

 

 



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

 
FO-FR55_S5 



 
FI-FR55_S5 

 



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

Nome: Estância Lago Azul Localidade: FR55 Setor: FR55_S5 

Referência de acesso: Avenida Arco Íris Latitude: 7421545,013 Longitude: 325414,895 

Equipe UFABC: Fernando Nogueira e Andre Cotting Data da vistoria: 08/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Duas moradias precárias, em madeirite, assentadas a jusante de encosta com inclinação superior a 25 graus, mediante talude de corte, que apresenta 
cicatriz de deslizamento. Segundo a moradora (Nivalda), aconteceu há dois anos, durante a execução do corte. 

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 

Sem foto de campo 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Proteção superficial com gramíneas (80 m²) R$ 1.682,40 

Acessos (60 m) R$ 60.945,00 

Estruturação de via a montante N/A 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 22.746,27 

Total R$ 85.373,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Nome: Estância Lago Azul Localidade: FR56 

Endereço de referência: Rua Guaraná Latitude: 7422425,427 Longitude: 325618,754 

Foto de localização geral: FG-FR56 

 

CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE  
Polígono com área aproximada de 1,6 hectares. O relevo é constituído em quase 90% de morrotes altos, com amplitude de até 81 m, com substrato 
de filitos e/ou metassiltitos. A declividade majoritária no polígono é da ordem de 15 a 30%, com trechos superiores a 45%. Predomina a condição de 
baixa suscetibilidade (75% do polígono), com média suscetibilidade a movimentos de massa em 25%. É uma localidade com ocupação urbana rarefeita 
na maior parte do polígono (60%), consolidada (15%) e em consolidação (17%). No conjunto da área, ocorre a seguinte distribuição do IPVS: 
vulnerabilidade média (23%), vulnerabilidade alta (área urbana - 67%). Em um raio de 500 m, não há equipamentos de educação ou de saúde. 

 

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

FR56_S1 

Deslizamento em 

encosta; 

Deslizamento em 

talude de corte 

R2 5 

- Estrutura de contenção (22 x 2,50 m); 

- Acessos (40 m); 

- Limpeza: retirada de bananeiras (208 m²); 

- Proteção superficial com gramíneas (130 m²). 

  



Foto Geral 

 

FG-FR56 

 



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

 

FO- FR56_S1 



 

FI_FR56_S1 

 



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

Nome: Estância Lago Azul Localidade: FR56 Setor: FR56_S1 

Referência de acesso: Avenida Arco Íris Latitude: 7422291,234 Longitude: 325608,581 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva Data da vistoria: 04/12/2020 

Diagnóstico do setor 

Trecho de encosta com inclinação em torno de 25 graus, coberta por gramíneas e bananeiras esparsamente, na qual se observam sucos erosivos 
indicando concentração de águas pluviais. Três edificações em obras e duas moradias mais a jusante foram assentadas por meio de cortes e aterros. 
Duas das edificações apresentam trincamento nas alvenarias.  

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento em encosta; Deslizamento em talude de corte 

Observações 

FC-FR56_S1-01 - Vista parcial do setor a partir de jusante. 
FC-FR56_S1-02 - Vista parcial do setor, contemplando as moradias em construção. Observar trincamentos nas alvenarias. 
FC-FR56_S1-03 - Detalhe de trincamentos em uma das construções. 
FC-FR56_S1-04 - Detalhe de trincamentos em outra construção. 
FC-FR56_S1-05 - Concentração de bananeiras. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Estrutura de contenção (22 x 2,50 m); R$ 46.762,65 

Acessos (40 m); R$ 40.630,00 

Limpeza: retirada de bananeiras (208 m²); R$ 55.604,64 

Proteção Superficial com gramíneas (130 m³); R$ 2.733,90 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 52.929,57 

Total R$ 198.660,76 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR56_S1-01 - Vista parcial do setor a partir de jusante. 



 

FC-FR56_S1-02 - Vista parcial do setor, contemplando as moradias em construção. Observar trincamentos nas alvenarias. 



 

FC-FR56_S1-03 - Detalhe de trincamentos em uma das construções. 



 

FC-FR56_S1-04 - Detalhe de trincamentos em outra construção. 



 

FC-FR56_S1-05 - Concentração de bananeiras. 

 

 



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

Nome: Vila Zanela Localidade: FR58 

Endereço de referência: Rua José Francisco Teixeira Latitude: 7418614,592 Longitude: 324102,340 

Foto de localização geral: FG-FR58 

 

CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE  
Polígono com área aproximada de 0,2 hectares, compreendendo um fundo de vale coberto por aluviões quaternários em 77% e, nos demais 23%, um 
morrote com amplitude de 22 m e declividade maior que 25%. Predomina a condição de baixa suscetibilidade em 75% do polígono, com alta 
suscetibilidade a movimentos de massa em 25%. É uma localidade com ocupação urbana consolidada e ordenamento territorial muito alto. No conjunto 
da área, o IPVS indica vulnerabilidade muito baixa. E um raio de 500 m, estão implantados 4 equipamentos de educação e um de saúde. 

 

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

FR58_S1 Erosão R2 1 

- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (150 

m²); 

- Limpeza: projetado (45 m³); 

- Canaleta (20 m); 

- Escada hidráulica (27 m). 

  



Foto Geral 

 

FG-FR58 

 

 



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

 
FO-FR58_S1 



 
FI-FR58_S1 

 



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

Nome: Vila Zanela Localidade: FR58 Setor: FR58_S1 

Referência de acesso: Rua José Francisco Teixeira Latitude: 7418608,227 Longitude: 324107,045 

Equipe UFABC: Fernando Nogueira e Leonardo Varallo Data da vistoria: 26/11/2020 

Diagnóstico do setor 

Uma pequena concavidade em talude com inclinação superior a 45 graus e cerca de 20 m de amplitude ao final da Rua José Bonifácio, com intenso 
processo erosivo instalado pelo lançamento concentrado de águas pluviais que escoam pela rua. A jusante, uma edificação em construção, alvo de 
eventual movimento de solo ou bloco de rochas mobilizado pelo processo erosivo. 

Descrição do processo de instabilização 

Erosão 

Observações 

FC-FR58_S1-01 - Vista do processo erosivo instalado ao final da Rua José Bonifácio. Observar tubulação de águas servidas lançando diretamente 
sobre o talude. 
FC-FR58_S1-02 - Edificação a jusante, sujeita à eventual ruptura de material na encosta. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (150 m²) R$ 22.416,00 

Limpeza: projetado (45 m³) R$ 12.029,85 

Canaleta (20 m) R$ 5.257,60 

Escada hidráulica (27 m) R$ 22.151,07 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 22.465,56 

Total R$ 84.320,08 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR58_S1-01 - Vista do processo erosivo instalado ao final da Rua José Bonifácio. Observar tubulação de águas servidas lançando diretamente 
sobre o talude. 



 

FC-FR58_S1-02 - Edificação a jusante, sujeita à eventual ruptura de material na encosta. 

 

 



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

Nome: Vila Carmela Leteria de Tulio / Pouso Alegre / Vila Nita Localidade: FR62 

Endereço de referência: Rua Francisco Borges Latitude: 7419092,601 Longitude: 324708,613 

Foto de localização geral: FG-FR62 

 

CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE  
Polígono com área aproximada de 26,9 hectares. O relevo é constituído em 99% de morrotes altos, com amplitude de até 84 m, com substrato de 
filitos e/ou metassiltitos. Em 3,5% do polígono, depósitos aluviais recentes (argilas, areias e cascalhos) cobrem o terreno. A declividade majoritária no 
polígono é da ordem de 15 a 30%, com trechos superiores a 45%.  Predomina a condição de baixa suscetibilidade (72% do polígono), com média 
suscetibilidade a movimentos de massa em 9,5% e alta em 18,5%. É uma localidade com ocupação urbana consolidada. No conjunto da área, ocorre 
a seguinte distribuição do IPVS: vulnerabilidade muito baixa (68%), vulnerabilidade baixa (13,5%), vulnerabilidade média (18,5%). Em um raio de 
500m, estão implantados 7 equipamentos de educação e um de saúde. 

 

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

FR62_S1 
Deslizamento de 

talude de corte 
R2 2 

- Monitoramento das condições do talude e vegetação a 

montante. 

FR62_S2 
Deslizamento de 

talude de corte 
R2 2 

- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (85 m²); 

- Limpeza: projetado (68 m³). 

FR62_S3 

Deslizamento de 

talude de corte 

 

R2 2 

- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (280 

m²); 

- Limpeza: projetado (84 m³); 

- Canaleta (30 m); 

- Escada hidráulica (15 m); 

- Estruturação de via a montante (sistema de drenagem). 

FR62_S4 

Deslizamento de 

depósito superficial de 

encosta; Deslizamento 

de talude de aterro 

R3 2 

- Limpeza (6 m³); 

- Estruturas de contenção escalonada: 2x (15x3,5 m). 

FR62_S5 

Deslizamento de 

talude de corte; 

Deslizamento de 

depósito superficial de 

encosta; Deslizamento 

de talude de aterro 

R2 5 

- Captação das águas dos telhados; 

- Monitoramento da condição da ocupação. 



FR62_S6 

Deslizamento de 

depósitos superficiais 

de encosta 

R2 1 

- Captação das águas dos telhados; 

- Monitoramento da condição da ocupação. 

FR62_S7 

Deslizamento de 

talude de corte; 

Deslizamento de 

depósito superficial de 

encosta 

R2 4 

- Captação das águas dos telhados; 

- Monitoramento da condição da ocupação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto Geral 

 

FG-FR62 

 

 



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

 
FO-FR62_S1S2S3S4 



 
FO-FR62_S3S5 



 
FI-FR62_S1S2S3S4 

 



 
FI-FR62_S3S5 

 



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

Nome: Vila Carmela Leteria de Tulio/Pouso Alegre/Vila Nita Localidade: FR62 Setor: FR62_S1 

Referência de acesso: Rua Bebedouro Latitude: 7419268,825 Longitude: 324653,281 

Equipe UFABC: Leonardo Varallo e Marília Leite Data da vistoria: 02/12/2020 

Diagnóstico do setor  

Duas moradias assentadas, mediante taludes de corte com cerca de 5 m de altura, a meia encosta com inclinação superior a 25 graus. Há vazamentos 
de tubulações e ausência de calhas nas moradias a montante, resultando em fluxos concentrados de águas servidas e pluviais no trecho de encosta 
a montante das casas. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte 

Observações 

FC-FR62_S1-01 - Vista do setor a partir da Rua Bebedouro. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Monitoramento das condições do talude e vegetação a montante N/A 

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

Total N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR62_S1-01 - Vista do setor a partir da Rua Bebedouro. 

 



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

Nome: Vila Carmela Leteria de Tulio/Pouso Alegre/Vila Nita Localidade: FR62 Setor: FR62_S2 

Referência de acesso: Rua Bebedouro Latitude: 7419263,859 Longitude: 324739,357 

Equipe UFABC: Leonardo Varallo e Marília Leite Data da vistoria:  02/12/2020 

Diagnóstico do setor 

Duas edificações com 3 pavimentos confrontantes à rua de acesso, assentadas mediante taludes de corte com 5 a 7 m de altura. Observam-se 
árvores inclinadas e cicatriz de deslizamento na encosta com inclinação superior a 25 graus.  

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte 

Observações 

FC-FR62_S2-01 - Vista do talude de corte no fundo de uma das edificações. 
FC-FR62_S2-02 - Muro de arrimo em construção na outra moradia. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (85 m²) R$ 12.702,40 

Limpeza: projetado (68 m³) R$ 18.178,44 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 11.215,92 

Total R$ 42.096,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR62_S2-01 - Vista do talude de corte no fundo de uma das edificações. 



 

FC-FR62_S2-02 - Muro de arrimo em construção na outra moradia. 

 

 



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

Nome: Vila Carmela Leteria de Tulio/Pouso Alegre/Vila Nita Localidade: FR62 Setor: FR62_S3 

Referência de acesso: Rua Vereador Antônio Alba Latitude: 7419320,963 Longitude: 324895,919 

Equipe UFABC: Leonardo Varallo e Marília Leite Data da vistoria: 02/12/2020 

Diagnóstico do setor 

Duas moradias confrontantes à rua de acesso, assentadas mediante taludes de corte com 5 a 7 m de altura, a jusante de trecho de encosta com 
inclinação superior a 30 graus. Parte das águas pluviais que escoam pela Rua Bebedouro, a montante, são lançadas desorganizadamente por esse 
trecho da encosta. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte 

Observações 

FC-FR62_S3-01 - Vista do talude de corte no fundo de uma das edificações. 
FC-FR62_S3-02 - No trecho de encosta a montante das casas, observam-se sinais de fluxos concentrados de águas pluviais lançados a partir da Rua 
Bebedouro. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (280 m²) R$ 41.843,20 

Limpeza: projetado (84 m³) R$ 22.455,72 

Canaleta (30 m) R$ 7.886,40 

Escada hidráulica (15 m) R$ 12.306,15 

Estruturação de via a montante (sistema de drenagem) N/A 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 30.687,30 

Total R$ 115.178,77 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR62_S3-01 - Vista do talude de corte no fundo de uma das edificações. 



 

FC-FR62_S3-02 - No trecho de encosta a montante das casas, observam-se sinais de fluxos concentrados de águas pluviais lançados a partir da Rua 
Bebedouro. 

 



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

Nome: Vila Carmela Leteria de Tulio/Pouso Alegre/Vila Nita Localidade: FR62 Setor: FR62_S4 

Referência de acesso: Rua Bebedouro Latitude: 7419291,305 Longitude: 324852,025 

Equipe UFABC: Leonardo Varallo e Marília Leite Data da vistoria: 02/12/2020 

Diagnóstico do setor 

Sobrado confrontante à Rua Vereador Antônio Alba, assentada mediante talude de corte com cerca de 3 m, tendo a montante uma faixa estreita de 
encosta com muito lixo, entulhos e aterro lançado pela edificação confrontante à Rua Bebedouro. Essa edificação de montante lança também águas 
servidas e pluviais do telhado sem calhas e das tubulações, afetando também o aterro subjacente, que apresenta indicadores de instabilidade (trincas).   

Descrição do processo de instabilização  

Deslizamento de depósito superficial de encosta; Deslizamento de talude de aterro 

Descrição de vulnerabilidades observadas 

Desorganização espacial e/ou adensamento excessivo das edificações na área vistoriada, afetando fluxos de drenagem superficial. 

Observações 

FC-FR62_S4-01 - Vista da estreita faixa de encosta a montante, com acúmulo de lixo, entulho e aterro lançado. 
FC-FR62_S4-02 - Estruturas improvisadas e insuficientes de contenção do talude de aterro da edificação de montante. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Limpeza (6 m³) R$ 1.603,98 

Estruturas de contenção escalonada: 2x (15x3,5 m) R$ 89.274,15 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 33.006,94 

Total R$ 123.885,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR62_S4-01 - Vista da estreita faixa de encosta a montante, com acúmulo de lixo, entulho e aterro lançado. 



 

FC-FR62_S4-02 - Estruturas improvisadas e insuficientes de contenção do talude de aterro da edificação de montante. 

 

 



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

Nome: Vila Carmela Leteria de Tulio/Pouso Alegre/Vila Nita Localidade: FR62 Setor: FR62_S5 

Referência de acesso: Rua Caçapava Latitude: 7419378,474 Longitude: 324984,618 

Equipe UFABC: Leonardo Varallo e Marília Leite Data da vistoria: 02/12/2020 

Diagnóstico do setor 

Moradias assentadas mediante taludes de corte de 2 m de altura e talude de aterro em faixa de encosta entre as Ruas José Primo Lerussi, a montante, 
e Caçapava, a jusante, com inclinação superior a 25 graus. Observam-se, nos espaços vazios da encosta, entre as edificações, vazamentos de 
tubulações, fluxos concentrados de águas pluviais e servidas lançadas pelos telhados sem calhas e tubulações e diversos pontos com acúmulos 
superficiais de lixo, entulhos e aterros lançados. 

Descrição do processo de instabilização  

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

Observações 

FC-FR62_S5-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Caçapava 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Captação das águas dos telhados N/A 

Monitoramento da condição da ocupação N/A 

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

Total N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR62_S5-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Caçapava 

 



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

 
FO-FR62_S6 

 

 

 



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

Nome: Vila Carmela Leteria de Tulio/Pouso Alegre/Vila Nita Localidade: FR62 Setor: FR62_S6 

Referência de acesso: Rua Leonor Bueno Latitude: 7419249,634 Longitude: 324900,271 

Equipe UFABC: Leonardo Varallo e Marília Leite Data da vistoria: 02/12/2020 

Diagnóstico do setor 

Moradia confrontante à Rua Leonor Bueno assentada mediante talude de corte com cerca de 3 m de altura, a jusante de faixa da encosta com 
inclinação maior que 25 graus onde há muito lixo, entulhos e aterros lançados. As águas pluviais, somadas às que escoam da Rua Flórida, descem 
pela encosta desorganizadamente, podendo mobilizar os depósitos superficiais ali lançados.  

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de depósitos superficiais de encosta 

Observações 

Sem foto de campo 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Captação das águas dos telhados N/A 

Monitoramento da condição da ocupação N/A 

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

Total N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

 
FO-FR62_S7 

 

 

 



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

Nome: Vila Carmela Leteria de Tulio/Pouso Alegre/Vila Nita Localidade: FR62 Setor: FR62_S7 

Referência de acesso: Rua Pinhal Latitude: 7419145,518 Longitude: 324545,440 

Equipe UFABC: Leonardo Varallo e Marília Leite Data da vistoria: 02/12/2020 

Diagnóstico do setor 

Quatro moradias confrontantes à rua, assentadas a jusante de taludes de corte com altura entre 5 e 7 m. Na encosta a montante, com inclinação 
superior a 25 graus, pode-se observar o lançamento desorganizado de águas servidas e pluviais, muito lixo e aterro lançado. 

Descrição do processo de instabilização 

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

Observações  

FC-FR62_S7-01 - Vista parcial do talude de corte aos fundos das moradias. 
FC-FR62_S7-02 - Evidências de fluxos concentrados de águas servidas e pluviais escoando pela encosta. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Captação das águas dos telhados N/A 

Monitoramento da condição da ocupação N/A 

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

Total N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR62_S7-01 - Vista parcial do talude de corte aos fundos das moradias. 



 

FC-FR62_S7-02 - Evidências de fluxos concentrados de águas servidas e pluviais escoando pela encosta. 

 

 



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

Nome: Vila Guarani / Parque Munhoz Localidade: FR63 

Endereço de referência: Rua Primo Lerussi Latitude: 7419173,029 Longitude: 325173,674 

Foto de localização geral: FG-FR63 

 

CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE  
Área com cerca de 11,2 hectares, relevo constituído na totalidade por morrotes altos, com amplitude de até 82 m e substrato de filitos e/ou metassiltitos. 
A declividade majoritária no polígono varia de 15 a 30%, com pontos superiores a 45%.  A suscetibilidade a movimentos de massa é baixa em 53% 
do polígono e média em 47%.  É uma localidade com ocupação urbana consolidada, médio ordenamento territorial em ¾ da localidade e muito alta 
no quarto restante. Os indicadores de IPVS apontam vulnerabilidade muito baixa de 98% e baixa de 2%. Em um raio de 500 m, estão implantados 1 
equipamento de saúde e 4 equipamentos de educação. 

 

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

FR63_S1 
Deslizamento de 

talude de corte 
R2 7 

- Canaleta (75 m); 

- Escada hidráulica (30 m). 

  



Foto Geral 

 

FG-FR63 

 

 



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

 
FO-FR63_S1 



 
FI-FR63_S1 

 

 



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

Nome: Vila Guarani/Parque Munhoz Localidade: FR63 Setor: FR63_S1 

Referência de acesso: Rua Tapuias Latitude: 7419098,103 Longitude: 325084,504 

Equipe UFABC: Fernando Rocha e Leonardo Varallo Data da vistoria: 29/11/2021 

Diagnóstico do setor 

Moradias confrontantes à rua, assentadas mediante taludes de corte com até 6 m de altura, em encosta vegetada com inclinação próxima a 25 graus. 
Observa-se na encosta indicadores de fluxos concentrados de águas pluviais. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte 

Observações 

FC-FR63_S1-01 - Vista do setor a partir da Rua Tapuias. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Canaleta (75 m) R$ 19.716,00 

Escada hidráulica (30 m) R$ 24.612,30 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 16.100,04 

Total R$ 60.428,34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR63_S1-01 - Vista do setor a partir da Rua Tapuias. 



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

Nome: Jardim Benintendi Localidade: FR64 

Endereço de referência: Rua Vereador Sidney Simionato Latitude: 7419064,690 Longitude: 324106,902 

Foto de localização geral: FG-FR64 

 

CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE  
Polígono com área de aproximadamente 11,6 hectares, conformando uma concavidade em forma de cabeceira de drenagem em anfiteatro, com 
relevo de morrotes altos com amplitude de até 65 m, sustentados por filitos e/ou metassiltitos. A declividade majoritária no polígono é da ordem de 15 
a 30%, com trechos pontuais superiores a 45%. Apresenta baixa suscetibilidade a movimentos de massa em 77% do polígono e média em 23%. É 
uma localidade com ocupação urbana consolidada e ordenamento territorial muito alto. Na totalidade da área o IPVS indica vulnerabilidade muito 
baixa. Em um raio de 500 m, estão implantados 6 equipamentos de educação e um de saúde. 

 

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

FR64_S1 
Deslizamento de 
talude de corte; 

Erosão 

R2 3 

- Estruturas de contenção escalonada com distanciamento de 

2 m entre as estruturas: 2 x (15x3,5 m); 

- Concreto projetado/ tela grampeada argamassada (75 m²); 

- Limpeza: projetado (38 m³). 

  



Foto Geral 

 

FG-FR64 

 



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

 
FO-FR64_S1 



 
FI-FR64_S1 

 



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

Nome: Jardim Benintendi Localidade: FR64 Setor: FR64_S1 

Referência de acesso: Rua Vereador Sidney Simionato Latitude: 7419089,831 Longitude: 324233,825 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva Data da vistoria: 02/12/2020 

Diagnóstico do setor 

Três edificações confrontantes à rua, que foi implantada à meia encosta com inclinação maior que 25 graus. As moradias estão assentadas em 
terrenos mais suaves, de topo, mas próximas à crista de taludes de corte com cerca de 10 m de altura, que expõem foliação do metassedimento 
mergulhando subverticalmente. Observa-se cicatriz de deslizamento no corte do terreno desocupado (à venda) entre as casas, com o material 
mobilizado ainda no sopé. O muro frontal a uma das edificações está sendo solapado por processo erosivo que também pode ser notado nas 
escadarias de acesso. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte; Erosão 

Observações 

FC-FR64_S1-01 - Vista parcial do setor na porção mais a leste. 
FC-FR64_S1-02 - Observar estrutura foliar do metassedimento com mergulho subvertical. 
FC-FR64_S1-03 - Vista geral do setor. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Estruturas de contenção escalonada com distanciamento de 2 m (60 m²) R$ 89.274,15 

Concreto projetado/ tela grampeada argamassada (75 m²) R$ 11.208,00 

Limpeza: projetado (38 m³) R$ 10.158,54 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 40.184,70 

Total R$ 150.825,39 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR64_S1-01 - Vista parcial do setor na porção mais a leste. 



 

FC-FR64_S1-02 - Observar estrutura foliar do metassedimento com mergulho subvertical. 



 

FC-FR64_S1-03 - Vista geral do setor. 

 



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

Nome: Jardim Progresso Localidade: FR65 

Endereço de referência: Rua José Cesar de Azevedo Soares Latitude: 7419484,314 Longitude: 324503,875 

Foto de localização geral: FG-FR65 

 

CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE  
Polígono com área aproximada de 7,4 hectares, relevo de morrotes altos, com amplitude de até 70 m e substrato de filitos e/ou metassiltitos, 
abrangendo uma concavidade em forma de cabeceira de drenagem.  A declividade majoritária está entre 15 e 30%, com alguns trechos maiores que 
45%.  Predomina a condição de baixa suscetibilidade em 75% do polígono, mas há média suscetibilidade a movimentos de massa em 2% e alta em 
23%. É uma localidade com ocupação urbana consolidada e ordenamento territorial muito alto. No conjunto da área, predomina IPVS com 
vulnerabilidade média (97,5%) e com 2,5% de vulnerabilidade muito baixa. Em um raio de 500 m, estão implantados 4 equipamentos de educação e 
um de saúde. 

 

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

FR65_S1 
Deslizamento de 

talude de corte 
R2 1 

Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (90 m²). 

FR65_S2 

Deslizamento de 

encosta; Deslizamento 

de talude de corte; 

deslizamento de talude 

de aterro 

R2 4 

Acessos (30 m); 

Captação das águas dos telhados; 

Monitoramento com o objetivo de impedir avanço das 

edificações sobre o aterro. 

FR65_S3 
Deslizamento de 

talude de corte 
R2 2 

Estrutura de contenção (45x3,50 m); 

Acessos: calçamento e guia alta (45 m). 

FR65_S4 

Deslizamento de 

depósitos de encosta; 

Deslizamento de 

talude de aterro; 

Deslizamento de 

talude de corte 

R2 15 

Captação das águas dos telhados; 

Monitoramento com o objetivo de impedir o avanço das 

edificações em direção à linha de drenagem; 

FR65_S5 
Erosão; Deslizamento 

de talude de corte 
R2 1 

Proteção superficial com gramíneas (55 m²). 

 

 



Foto Geral 

 

FG-FR65 

 



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

 
FO-FR65_S1S2 



 
FI-FR65_S1S2

 



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

Nome: Jardim Progresso Localidade: FR65 Setor: FR65_S1 

Referência de acesso: Rua José Cesar de Azevedo Soares Latitude: 7419512,139 Longitude: 324591,609 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva Data da vistoria: 02/12/2020 

Diagnóstico do setor 

Moradia assentada mediante talude de corte com cerca de 15 m de altura ao final da via, onde se configura um pequeno largo na base de uma encosta 
côncava em anfiteatro, com inclinação superior a 25 graus. As águas servidas e pluviais são lançadas diretamente neste trecho de pequena amplitude 
e alta declividade da vertente.  

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte 

Observações  

FC-FR65_S1-01 - Vista frontal do setor (moradia com pavimento superior em construção). 
FC-FR65_S1-02 - Vista do talude de corte aos fundos da moradia. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (90 m²) R$ 13.449,60 

Limpeza: projetado (27 m³) R$ 7.217,91 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 7.506,44 

Total R$ 28.173,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR65_S1-01 - Vista frontal do setor (moradia com pavimento superior em construção). 



 

FC-FR65_S1-02 - Vista do talude de corte aos fundos da moradia. 

 



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

Nome: Jardim Progresso Localidade: FR65 Setor: FR65_S2 

Referência de acesso: Rua René Descartes Latitude: 7419464,039 Longitude: 324529,142 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva Data da vistoria:  02/12/2020 

Diagnóstico do setor 

Quatro moradias assentadas a jusante de taludes de corte com mais de 10 m de altura, em vertente de pequena amplitude (entre a rua de acesso e, 
a rua de montante) e mais de 25 graus de inclinação. As moradias também utilizaram de aterros subjacentes para implantação e acesso, pois estão 
no final da via sem infraestrutura de drenagem nem pavimentação. As águas pluviais e servidas lançadas da Rua José Cesar de Azevedo Soares, a 
montante, e dos telhados das moradias do setor, escoam concentradamente, resultando em sulcos erosivos no talude de aterro a jusante das casas 
e carregamento de solo na vertente a montante, potencializando deslizamentos. As tubulações de abastecimento de água apresentam vazamentos. 

Descrição do processo de instabilização 

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

Observações 

FC-FR65_S2-01 - Vista parcial do setor a partir da rua de montante. 
FC-FR65_S2-02 - Vista geral do setor com foco no talude de aterro no final da Rua René Descartes. 
FC-FR65_S2-03 - Sulcos erosivos no aterro subjacente. 
FC-FR65_S2-04 - Processo erosivo associado ao lançamento de águas pluviais pelos telhados sem calha e pelo lançamento de águas servidas. 
FC-FR65_S2-05 - Vista de talude de corte aos fundos das edificações. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Acessos (30 m) R$ 30.472,50 

Captação das águas dos telhados N/A 

Monitoramento com o objetivo de impedir avanço das edificações sobre o aterro N/A 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 11.067,61 

Total R$ 41.540,11 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

FC-FR65_S2-01 - Vista parcial do setor a partir da rua de montante. 



 

FC-FR65_S2-02 - Vista geral do setor com foco no talude de aterro no final da Rua René Descartes. 



 

FC-FR65_S2-03 - Sulcos erosivos no aterro subjacente. 



 

FC-FR65_S2-04 - Processo erosivo associado ao lançamento de águas pluviais pelos telhados sem calha e pelo lançamento de águas servidas. 



 

FC-FR65_S2-05 - Vista de talude de corte aos fundos das edificações. 

 



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

 
FO-FR65_S1S3 



 
FI-FR65_S1S3 

 



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

Nome: Jardim Progresso Localidade: FR65 Setor: FR65_S3 

Referência de acesso: Rua José Cesar de Azevedo Soares Latitude: 7419406,200 Longitude: 324527,689 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva Data da vistoria: 02/12/2020 

Diagnóstico do setor 

Quatro moradias ocupando a concavidade superior da cabeceira de drenagem em anfiteatro, encabeçada pela Rua José Cesar de Azevedo Soares 
que, nesse trecho em curva circundante do setor, deixa as moradias em soleira negativa. Por conta disso, ocupam trecho de escoamento concentrado 
de águas pluviais e servidas lançadas das moradias e vias a montante. Cerca de 15 m a jusante, há um canal fluvial canalizado parcialmente.   

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte 

Observações 

FC-FR65_S3-01 - Vista parcial do setor a partir da rua de montante  
FC-FR65_S3-02 - Vista parcial do setor a partir da rua de montante. 
FC-FR65_S3-03 - Vista parcial do setor a partir da rua de montante. 
FC-FR65_S3-04 - Vista parcial do setor a partir da rua de montante. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Estrutura de contenção (45x3,50 m); R$ 133.911,23 

Acessos: calçamento e guia alta (45 m) R$ 45.708,75 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 65.237,97 

Total R$ 244.857,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR65_S3-01 - Vista parcial do setor a partir da rua de montante. 



 

FC-FR65_S3-02 - Vista parcial do setor a partir da rua de montante. 



 

FC-FR65_S3-03 - Vista parcial do setor a partir da rua de montante. 



 

FC-FR65_S3-04 - Vista parcial do setor a partir da rua de montante. 

 



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

 
FO-FR65_S4 

 

 



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

Nome: Jardim Progresso Localidade: FR65 Setor: FR65_S4 

Referência de acesso: Rua José Cesar de Azevedo Soares Latitude: 7419485,152 Longitude: 324476,005 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva Data da vistoria: 02/12/2020 

Diagnóstico do setor  

Conjunto de moradias ocupando terreno a jusante da Rua José Cesar de Azevedo Soares, onde a encosta suaviza, com inclinação na faixa entre 17 
e 25 graus, em direção ao canal fluvial tamponado parcialmente. As moradias empregaram cortes e aterros para implantação, são bastante precárias 
e sem infraestrutura e acumulam no entorno considerável quantidade de lixo e entulhos. As águas pluviais e servidas são lançadas 
desorganizadamente no terreno.  O canal fluvial, tamponado em partes, encontra-se a cerca de 10 m, em média, das moradias. 

Descrição do processo de instabilização  

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

Descrição de vulnerabilidades observadas 

Precariedade construtiva, desorganização espacial 

Observações 

FC-FR65_S4-01 - Vista parcial do setor. 
FC-FR65_S4-02 - Vista parcial do setor, com destaque para a desorganização espacial e acúmulo de entulhos. 
FC-FR65_S4-03 - Vista parcial de outro trecho do setor. 
FC-FR65_S4-04 - O canal fluvial tamponado ao fundo do vale encaixado. 

Grau de risco: 2-Médio Estimativa de n° de edificações no setor: 15 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Captação das águas dos telhados N/A 

Monitoramento com o objetivo de impedir o avanço das edificações em direção à 
linha de drenagem 

N/A 

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

Total de remoção N/A 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR65_S4-01 - Vista parcial do setor  



 

FC-FR65_S4-02 - Vista parcial do setor, com destaque para a desorganização espacial e acúmulo de entulhos. 



 

FC-FR65_S4-03 - Vista parcial de outro trecho do setor. 



 

FC-FR65_S4-04 - O canal fluvial tamponado ao fundo do vale encaixado. 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA  

 
FO-FR65_S5 



 
FI-FR65_S5 

 



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

Nome: Jardim Progresso Localidade: FR65 Setor: FR65_S5 

Referência de acesso: Rua José Cesar de Azevedo Soares Latitude: 7419415,292 Longitude: 324476,908 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva Data da vistoria: 02/12/2020 

Diagnóstico do setor  

Moradia assentada a montante de taludes de corte em bermas, que vêm sofrendo processo erosivo, descalçando e instabilizando a escadaria de 
acesso e solapando o muro frontal. 

Descrição do processo de instabilização  

Erosão; Deslizamento de talude de corte 

Observações 

FC-FR65_S5-01 - Vista frontal do setor. 
FC-FR65_S5-02 - Escadaria instabilizada pelo processo erosivo. 

Grau de risco: 2-Médio Estimativa de n° de edificações no setor: 1 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Proteção superficial com gramíneas (55 m²) R$ 1.156,65 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 420,10 

Total R$ 1.576,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR65_S5-01 - Vista frontal do setor. 



 

 

FC-FR65_S5-02 - Escadaria instabilizada pelo processo erosivo. 

 



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

Nome: Jardim Benintendi Localidade: FR67 

Endereço de referência: Rua Dr Wilson Gonçalves Latitude: 7419268,359 Longitude: 324239,384 

Foto de localização geral: FG-FR67 

 

CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE  

Polígono com área aproximada de 3,5 hectares, com relevo constituído na totalidade por morrotes altos, com amplitude máxima de 50 m e declividade 
majoritária no polígono entre 30 e 45% O substrato rochoso é constituído por filitos e/ou metassiltitos. Apresenta baixa suscetibilidade a movimentos 
de massa na totalidade. Trata-se de uma ocupação consolidada, com ordenamento territorial alto e vulnerabilidade social (IPVS) baixa em 97% e alta 
(área urbana) nos restantes 3%. Em um raio de 500 m, estão implantados 5 equipamentos de educação e 1 de saúde. 

 

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

FR67_S1 
Deslizamento de 

encosta 
R2 2 

- Canaleta (52 m); 

- Escada hidráulica (30 m). 

  



Foto Geral 

 

FG-FR67 

 

 



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

 
FO-FR67_S1 



 
FI-FR67_S1 

 



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

Nome: Jardim Benintendi Localidade: FR67 Setor: FR67_S1 

Referência de acesso: Rua Doze de Outubro Latitude: 7419185,991 Longitude: 324299,808 

Equipe UFABC: Marília Leite e Lucas Rangel Data da vistoria: 23/02/2021 

Diagnóstico do setor 

Duas moradias ao final da Rua 12 de Outubro ocupando a base de uma pequena cabeceira de drenagem. As edificações estão a jusante de uma 
encosta de pequena amplitude e inclinação maior que 25 graus, densamente vegetada. Uma das moradias está assentada a meia encosta e, a de 
jusante, assentada mediante talude de corte, é bastante frágil estruturalmente.  

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de encosta 

Descrição de vulnerabilidades observadas 

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

Observações 

FC-FR67_S1-01 - Vista do setor. 
FC-FR67_S1-01 - Uma moradia assentada a meia encosta e, outra, mais a jusante e escondida pelo muro frontal, é muito frágil estruturalmente. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Canaleta (52 m) R$ 13.669,76 

Escada hidráulica (30 m) R$ 24.612,30 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 13.904,04 

Total R$ 52.186,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR67_S1-01 - Vista do setor. 



 

FC-FR67_S1-01 - Uma moradia assentada a meia encosta e, outra, mais a jusante e escondida pelo muro frontal, é muito frágil estruturalmente. 

 



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

Nome: Jardim Progresso Localidade: FR68 

Endereço de referência: Rua Atílio Latitude: 7419872,548 Longitude: 324598,015 

Foto de localização geral: FG - FR68 

 

CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE  

Polígono com cerca de 11,2 hectares, conformando uma concavidade com cabeceira de drenagem. O relevo é constituído por morrotes altos, com 
amplitude de até 78 m e substrato de filitos e/ou metassiltitos. A declividade majoritária no polígono é superior a 45%.  A suscetibilidade a movimentos 
de massa é baixa em 81% do polígono, média em 7% e alta em 12%. É uma localidade com ocupação urbana consolidada, muito alto ordenamento 
territorial e alta densidade construtiva em 62,5% da área, o restante não está ocupado por urbanização. Os indicadores de IPVS apontam 
vulnerabilidade baixa de 2%, muito baixa de 1% e 97% de vulnerabilidade alta (área urbana). 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 Alternativa(s) de intervenção 

FR68_S1 

Deslizamento de 
depósito de 

encosta; 
Deslizamento de 

encosta.  

R2 7 

- Canaleta (45 m); 

- Escada hidráulica (18 m); 

- Limpeza: retirada de bananeiras; retirada de entulho (46 m³); 

- Proteção superficial com gramíneas (350 m²). 

FR68_S2 

Deslizamento de 
talude de corte, 
Deslizamento de 
talude de aterro 

R2 1 

- Retirada de bananeiras (24 m³); 

- Estruturas de contenção escalonadas: 2x (12 x 3,5 m); 

- Canaleta (15 m); 

- Escada hidráulica (17 m). 

FR68_S3 
Deslizamento de 

encosta 
R2 2 

- Estruturação de via a montante; 

- Captação das águas do telhado das casas a montantes do 

setor; 

- Monitoramento. 

FR68_S4 
Erosão/solapamento 

de talude de aterro 
R3 1 

- Estrutura de contenção: muro de gabião ao longo da margem 

(30 x 2 m); 

- Limpeza (6 m³); 

- Reforço estrutural da edificação. 

  



Foto Geral 

 

FG-FR68 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA  

 
FO-FR68_S1 



 
FI-FR68_S1 

 



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

Nome: Jardim Progresso Localidade: FR68 Setor: FR68_S1 

Referência de acesso: Rua Platão Latitude: 7419906,740 Longitude: 324410,929 

Equipe UFABC: Marília Leite e Lucas Rangel Data da vistoria: 23/02/2021 

Diagnóstico do setor 

Conjunto de moradias implantadas mediante taludes de corte e de aterro em trecho de encosta entre as Ruas Platão e Máximo Gorki, com inclinação 
superior a 25 graus. Desde o terreno vazio confrontante com a Rua Máximo Gorki, todo o setor apresenta grande quantidade de lixo, entulho, solo 
solto e o solo de alteração da encosta quanto porções de aterro lançado pelas obras de implantação das moradias. Há uma grande moita de bambu 
e, a jusante desta, uma cicatriz de deslizamento. Águas servidas e pluviais são lançadas diretamente na encosta. Observou-se, durante a vistoria, 
que obra de contenção e drenagem foi implantada em trecho do setor, mas as águas são lançadas desorganizadamente na encosta. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de depósito de encosta; Deslizamento de encosta 

Observações 

FC-FR68_S1-01 - Terreno a montante do setor, confrontante à Rua Máximo Gorki, com grande quantidade de entulho. 

FC-FR68_S1-02 - Vista parcial do setor a partir de montante, com destaque para o acúmulo de entulho.  

FC-FR68_S1-03 - Obra de contenção e drenagem implantada a meia encosta. 

FC-FR68_S1-04 - Drenagem incompleta da obra recente lança águas pluviais e servidas diretamente na encosta. 

FC-FR68_S1-05 - Vista parcial do setor, com destaque para os depósitos superficiais de encosta.  

FC-FR68_S1-06 - Lixo, entulho e aterro, depósitos superficiais em vários pontos da meia encosta. 

FC-FR68_S1-07 - Contenção com pneus tendo a jusante solo pouco coeso sendo mobilizado pelos fluxos desorganizados de águas superficiais. 

FC-FR68_S1-08 - Talude de corte com cicatriz a jusante de grande touceira de bambus. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Canaleta (45 m) R$ 11.829,60 

Escada hidráulica (18 m) R$ 14.767,38 

Limpeza: retirada de bananeiras; retirada de entulho (46 m³) R$ 12.297,18 

Proteção superficial com gramíneas (350 m²) R$ 7.360,50 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 16.799,69 

Total R$ 63.054,35 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR68_S1-01 - Terreno a montante do setor, confrontante à Rua Máximo Gorki, com grande quantidade de entulho.  



 

FC-FR68_S1-02 - Vista parcial do setor a partir de montante, com destaque para o acúmulo de entulho.  



 

FC-FR68_S1-03 - Obra de contenção e drenagem implantada a meia encosta. 



 

FC-FR68_S1-04 - Drenagem incompleta da obra recente lança águas pluviais e servidas diretamente na encosta. 



 

FC-FR68_S1-05 - Vista parcial do setor, com destaque para os depósitos superficiais de encosta.  



 

FC-FR68_S1-06 - Lixo, entulho e aterro, depósitos superficiais em vários pontos da meia encosta. 



 

FC-FR68_S1-07 - Contenção com pneus tendo a jusante solo pouco coeso sendo mobilizado pelos fluxos desorganizados de águas superficiais.  



 

FC-FR68_S1-08 - Talude de corte com cicatriz a jusante de grande touceira de bambus. 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA  

 
FO-FR68_S2 



 
FI-FR68_S2 

 



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

Nome: Jardim Progresso Localidade: FR68 Setor: FR68_S2 

Referência de acesso: Rua Platão Latitude: 7419910,097 Longitude: 324457,254 

Equipe UFABC: Marília Leite e Lucas Rangel Data da vistoria: 23/02/2021   

Diagnóstico do setor 

Moradia assentada a meia encosta com inclinação superior a 25 graus, mediante talude de corte com cerca de 3 a 4m de altura e de aterro. Águas 
pluviais e servidas escoam concentradamente na encosta. A montante, há grande concentração de bananeiras. A laje que cobre o aterro a jusante 
da casa está parcialmente rompida e oca por baixo por ausência de drenagem.  

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de talude de aterro 

Observações 

FC-FR68_S2-01 - Vista do setor a partir de jusante. 

FC-FR68_S2-02 - Talude de corte aos fundos da moradia. 

FC-FR68_S2-03 - Laje na porção de jusante da moradia, cobrindo talude de aterro, rompida parcialmente e solapada por baixo. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Limpeza: retirada de bananeiras (24 m³) R$ 6.415,92 

Estruturas de contenção escalonadas: 2x (12 x 3,5 m) R$ 71.419,32 

Canaleta (15 m) R$ 3.943,20 

Escada hidráulica (17 m) R$13.946,97 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 34.767,47 

Total R$ 130.492,88 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR68_S2-01 - Vista do setor a partir de jusante. 



 

FC-FR68_S2-02 - Talude de corte aos fundos da moradia. 



 

FC-FR68_S2-03 - Laje na porção de jusante da moradia, cobrindo talude de aterro, rompida parcialmente e solapada por baixo. 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA  

 
FO-FR68_S3 

 

 



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

Nome: Jardim Progresso Localidade: FR68 Setor: FR68_S3 

Referência de acesso: Rua Domingos Nogueira da Silva Latitude: 7419785,662 Longitude: 324630,669 

Equipe UFABC: Marília Leite e Lucas Rangel Data da vistoria: 23/02/2021 

Diagnóstico do setor 

Duas moradias assentadas na base de encosta com inclinação em torno de 30 graus, mediante taludes de corte com 3 a 4 m de altura. No espaço 
entre as duas, há uma grande cicatriz de deslizamento, com escombros da edificação atingida pelo deslizamento. Observam-se na encosta sinais de 
escoamento concentrado de águas servidas e pluviais lançadas pelas moradias de montante. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de encosta 

Observações 

FC-FR68_S3-01 - Vista parcial do setor, com destaque para os escombros de uma edificação atingida por deslizamento. 

FC-FR68_S3-02 - Vista parcial do setor, com destaque para a encosta vegetada e as moradias de montante. 

FC-FR68_S3-03 - Detalhe dos escombros da edificação atingida por deslizamento. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Estruturação de via a montante N/A 

Captação das águas do telhado das casas a montantes do setor N/A 

Monitoramento N/A 

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

Total N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR68_S3-01 - Vista parcial do setor, com destaque para os escombros de uma edificação atingida por deslizamento. 



 

FC-FR68_S3-02 - Vista parcial do setor, com destaque para a encosta vegetada e as moradias de montante. 



 

FC-FR68_S3-03 - Detalhe dos escombros da edificação atingida por deslizamento. 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA  

 
FO-FR68_S4 



 
FI-FR68_S4 

 



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

Nome: Jardim Progresso Localidade: FR68 Setor: FR68_S4 

Referência de acesso: Avenida Washington Luis Latitude: 7419822,161 Longitude: 324758,065 

Equipe UFABC: Marília Leite e Lucas Rangel Data da vistoria: 23/02/2021 

Diagnóstico do setor 

Moradia precária, sem fundação adequada, assentada sobre aterro na base da encosta, próxima à margem de um córrego. Em episódios de enchente 
e inundação, as águas do córrego atingem a moradia e estão solapando a base de partes da edificação, que apresentam trincamentos na alvenaria. 
Segundo a moradora, o banheiro já foi derrubado por esse processo. 

Descrição do processo de instabilização 

Erosão/solapamento de talude de aterro. 

Descrição de vulnerabilidades observadas 

Fragilidade estrutural da edificação 

Observações 

FC-FR68_S4-01 - Vista do setor, com moradora relatando a ação do processo de solapamento da moradia por inundações e ação de águas fluviais 
sobre a base das edificações.  
FC-FR68_S4-02 - Trincamento na alvenaria. 
FC-FR68_S4-03 - Vista do setor a partir de montante.   

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Estrutura de contenção: muro de gabião ao longo da margem (30x2 m) R$ 51.013,80 

Limpeza (6 m³) R$ 1.603,98 

Reforço estrutural da edificação N/A 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 19.110,78 

Total R$ 71.728,56 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

FC-FR68_S4-01 - Vista do setor, com moradora relatando a ação do processo de solapamento da moradia por inundações e ação de águas fluviais 

sobre a base das edificações.  



 

FC-FR68_S4-02 - Trincamento na alvenaria. 



 

FC-FR68_S4-03 - Vista do setor a partir de montante. 

 

 



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

Nome: Jardim Progresso Localidade: FR69 

Endereço de referência: Rua Platão Latitude: 7419785,815 Longitude: 324283,896 

Foto de localização geral: FG-FR69 

 

CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE  

Polígono abrangendo concavidade com área aproximada de 4,5 hectares, configurando cabeceira de drenagem com nascente de córrego que corta 
a área. O relevo se caracteriza por morrotes altos, com amplitude de até 74 m, com substrato de filitos e/ou metassiltitos. A declividade majoritária é 
superior a 45 %. Apresenta a condição de baixa suscetibilidade em 38% do polígono e alta suscetibilidade a movimentos de massa em 62%. É uma 
localidade com ocupação urbana consolidada, muito alto ordenamento territorial e alta densidade habitacional no trecho ocupado. Apresenta IPVS 
predominantemente com vulnerabilidade muito baixa e baixa (99,8%) e vulnerabilidade alta (áreas urbanas) de apenas 0,2%. Em um raio de 500 m, 
estão implantados 2 equipamentos de saúde e 4 equipamentos de educação. 

 

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

FR69_S1 

Deslizamento de talude 

de corte; Deslizamento 

de talude de aterro 

R3 3 

- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (320 m²); 

- Limpeza: projetado (96 m³); 

- Canaleta (35 m); 

- Escada hidráulica (30 m). 

FR69_S2 

Deslizamento de talude 

de corte; 

Erosão/solapamento de 

talude de aterro 

R3 2 

- Limpeza (40 m³); 

- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (330 m²); 

- Limpeza: projetado (99 m³); 

- Escada hidráulica (25 m);  

- Acessos (45 m). 

FR69_S3 

Deslizamento de talude 

de corte; Deslizamento 

de talude de aterro; 

Ruptura de muro 

R3 4 

- Estrutura de contenção (45,5 m²).  

FR69_S4 

Deslizamento de 

encosta; Deslizamento 

de talude de corte; 

Ruptura de muro 

R2 6 

- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (280 m²); 

- Limpeza: projetado (84 m³); 

- Canaletas (20 m); 

- Escada hidráulica (28m). 

 

 



Foto Geral 

 

FG-FR69 

 

 



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

 
FO-FR69_S1S2S3S4 



 
FI-FR69_S1S2S3S4_1 

 



 

 
FO-FR69_S1S2S3S4_2 



FI-FR69_S1S2S3S4_2 

 



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

Nome: Jardim Progresso Localidade: FR69 Setor: FR69_S1 

Referência de acesso: Rua Eça de Queiroz Latitude: 7419787,697 Longitude: 324226,591 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva Data da vistoria: 01/12/2020 

Diagnóstico do setor 

Três moradias assentadas a meia encosta, um pouco a jusante da Rua Eça de Queiroz, mediante taludes de corte e de aterro. A encosta a jusante 
das bases das 3 edificações apresenta inclinação superior a 30 graus e está coberta por gramíneas. Nos pisos e muros observam-se indícios de 
movimentação do aterro subjacente. O lançamento das águas servidas e pluviais pelas moradias de montante e pelas moradias do setor é 
desorganizado e produz instabilidade tanto nos taludes de corte quanto no solo que suporta as fundações a jusante das moradias. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de talude de aterro 

Observações 

FC-FR69_S1-01 - Vista geral do setor. 
FC-FR69_S1-02 - Trecho de muro rompido em uma das casas. 
FC-FR69_S1-03 - Lançamento de águas servidas e pluviais diretamente na encosta. 
FC-FR69_S1-04 - Vista do setor a partir de jusante. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (320 m²) R$ 47.820,80 

Limpeza: projetado (99 m³) R$ 25.663,68 

Canaleta (35 m) R$ 9.200,80 

Escada hidráulica (30 m) R$ 24.612,30 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 38.970,48 

Total R$ 146.268,06 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR69_S1-01 - Vista geral do setor. 



 

FC-FR69_S1-02 - Trecho de muro rompido em uma das casas. 



 

FC-FR69_S1-03 - Lançamento de águas servidas e pluviais diretamente na encosta. 



 

FC-FR69_S1-04 - Vista do setor a partir de jusante. 

 



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

Nome: Jardim Progresso Localidade: FR69 Setor: FR69_S2 

Referência de acesso: Rua Eça de Queiroz Latitude: 7419816,820 Longitude: 324234,544 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva Data da vistoria:  01/12/2020 

Diagnóstico do setor 

Duas moradias assentadas a meia encosta, um pouco a jusante do setor FR69_S1, mediante taludes de corte e de aterro. A encosta a jusante das 
bases das edificações apresenta inclinação superior a 30 graus e está coberta por gramíneas. As fundações das edificações a jusante estão expostas 
e solapadas. Embora possa se observar um sistema de calhas e de lançamento de águas pluviais e servidas que afasta as águas do talude solapado, 
esse equipamento de drenagem foi implantado em uma das casas após o processo ter se instalado. Ambas as moradias têm suas fundações de 
jusante muito próximas a trecho com declividade acentuada e concavidade que possibilita concentração dos fluxos de água e erosão remontante.  

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte; Erosão/solapamento de talude de aterro 

Observações 

FC-FR69_S2-01 - Vista geral do setor. Observar sistema de calhas e de lançamento de águas recentemente implantado em uma das casas e 
fundações expostas. 
FC-FR69_S2-02 - Vista lateral do setor. Observar sistema de calhas e de lançamento de águas recentemente implantado em uma das casas e 
fundações expostas. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Limpeza (38,5 m³) R$ 10.292,21 

Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (330 m²) R$ 49.315,20 

Limpeza: projetado (99 m³) R$ 26.465,67 

Escada hidráulica (25 m)  R$ 20.510,25 

Acessos (45 m) R$ 45.708,75 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 55.312,48 

Total R$ 207.604,56 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR69_S2-01 - Vista geral do setor. Observar sistema de calhas e de lançamento de águas recentemente implantado em uma das casas e 

fundações expostas. 



 

FC-FR69_S2-02 - Vista lateral do setor. Observar sistema de calhas e de lançamento de águas recentemente implantado em uma das casas e 

fundações expostas. 

. 



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

Nome: Jardim Progresso Localidade: FR69 Setor: FR69_S3 

Referência de acesso: Rua Eça de Queiroz Latitude: 7419839,895 Longitude: 324235,514 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva Data da vistoria: 01/12/2020 

Diagnóstico do setor  

Moradias assentadas a meia encosta no talude da cabeceira de drenagem, possivelmente onde estava a nascente do córrego que escoa um pouco 
mais a jusante, mediante taludes de corte e de aterro. O adensamento das edificações impede a localização precisa da nascente, mas ela deve 
contribuir para instabilidade eventual nessa porção da encosta. A montante delas, um grande muro de arrimo construído de blocos apresenta 
embarrigamento e trincas, possivelmente por pressão de águas servidas e pluviais lançadas desorganizadamente. Há, a montante do muro, uma 
caixa de visita do sistema de drenagem, possivelmente conduzindo as águas da nascente. No entanto, esse acúmulo de águas pode estar ajudando 
a instabilizar o muro. Ao lado esquerdo do muro, um talude abrupto, com solo exposto, expõe a fundação de um muro divisório da casa de montante. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de talude de aterro; Ruptura de muro 

Observações 

FC-FR69_S3-01 - Vista parcial do setor. 
FC-FR69_S3-02 - Vista a partir de jusante do muro de contenção, que apresenta embarrigamento e trincas. 
FC-FR69_S3-03 - Caixa de visita com acúmulo de águas, possivelmente associadas à emergência das águas subsuperficiais (nascente que alimenta 
o córrego a jusante). 
FC-FR69_S3-04 - Talude de corte abrupto, com solo exposto e desprotegido. 
FC-FR69_S3-05 - Vista lateral do muro embarrigado. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Estrutura de contenção (45 m²)   R$ 38.685,47 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 14.050,56 

Total R$ 52.736,03 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR69_S3-01 - Vista parcial do setor. 



 

FC-FR69_S3-02 - Vista a partir de jusante do muro de contenção, que apresenta embarrigamento e trincas. 



 

FC-FR69_S3-03 - Caixa de visita com acúmulo de águas, possivelmente associadas à emergência das águas subsuperficiais (nascente que alimenta 

o córrego a jusante). 



 

FC-FR69_S3-04 - Talude de corte abrupto, com solo exposto e desprotegido. 



 

FC-FR69_S3-05 - Vista lateral do muro embarrigado. 

 



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

Nome: Jardim Progresso Localidade: FR69 Setor: FR69_S4 

Referência de acesso: Rua Platão Latitude: 7419856,415 Longitude: 324257,647 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva Data da vistoria: 01/12/2020 

Diagnóstico do setor 

Conjunto de moradias ocupando a meia encosta da cabeceira de drenagem em anfiteatro, tendo a montante o largo em que se encontram as Ruas 
Eça de Queiroz e Platão. O setor delimita a área mais frágil do anfiteatro, por ser a faixa de evolução remontante da cabeceira, por onde os fluxos de 
águas pluviais escoam mais concentrados e cuja ocupação deve ter se sobreposto a surgências de águas subsuperficiais que contribuem para o 
córrego logo a jusante. É um ambiente extremamente úmido, com presença de taiobas e bananeiras. Um muro de contenção implantado no setor 
apresenta trincamentos. As moradias não têm calhas e as águas servidas e pluviais são lançadas diretamente na encosta, que tem inclinação em 
torno de 30 graus. Observa-se também muito vazamento das tubulações. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de encosta; Deslizamento de talude de corte; Ruptura de muro 

Observações 

FC-FR69_S4-01 - Vista parcial do setor. Observar a umidade do ambiente, que se reflete nas alvenarias e a desordem das tubulações. 
FC-FR69_S4-02 - Muro de arrimo embarrigado e trincado a montante de uma moradia. 
FC-FR69_S4-03 - Vista de trecho da encosta. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (280 m²) R$ 41.843,20 

Limpeza: projetado (84 m³) R$ 22.455,72 

Canaletas (20 m) R$ 5.257,60 

Escada hidráulica (28 m) R$ 22.971,48 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 33.606,17 

Total R$ 126.134,17 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR69_S4-01 - Vista parcial do setor. Observar a umidade do ambiente, que se reflete nas alvenarias e a desordem das tubulações. 



 

FC-FR69_S4-02 - Muro de arrimo embarrigado e trincado a montante de uma moradia. 



 

FC-FR69_S4-03 - Vista de trecho da encosta. 

 



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

Nome: Jardim Progresso Localidade: FR70 

Endereço de referência: Rua Ícaro Latitude: 7419889,251 Longitude: 323936,658 

Foto de localização geral: FG-FR70 

 

CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE  
Polígono com área de aproximadamente 4,5 hectares, com relevo de morrotes altos com amplitude de até 55 m, sustentados por filitos e/ou 
metassiltitos. Em pouco mais de 8% da área, nos fundos de vale, estão expostos sedimentos aluviais recentes. A declividade majoritária no polígono 
é maior que 45 %.  A suscetibilidade a movimentos de massa é baixa em 41,5% do polígono, média em 5% e alta em 53,5%. É uma localidade com 
ocupação urbana ainda em consolidação 28% e consolidada em 62%. Predomina na área IPVS com vulnerabilidade muito baixa 99,9%. Em um raio 
de 500 m, estão implantados 2 equipamentos de educação e 3 de saúde. 

 

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

FR70_S1 
Deslizamento de 

talude de aterro 
R2 1 

- Canaleta (75 m); 

- Escada hidráulica (67 m). 

FR70_S2 

Deslizamento de 

encosta; 

Deslizamento de 

talude de corte 

R3 5 

- Concreto projetado/ tela grampeada argamassada (850 m²); 

- Limpeza: projetado (255 m³). 

FR70_S3 
Deslizamento de 

talude de corte 
R2 3 

- Pavimento asfáltico (155 m²); 

- Acessos (20 m). 

  



Foto Geral 

 

FG-FR70 

 



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

 
FO-FR70_S1S2S3 



 
FI_FR70_S1S2S3 

 



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

Nome: José Palma/Ataliba Ferreira da Silva Localidade: FR70 Setor: FR70_S1 

Referência de acesso: Rua Terra Roxa Latitude: 7419872,920 Longitude: 323975,097 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva Data da vistoria: 02/12/2020 

Diagnóstico do setor 

Sobrado assentado à meia encosta com inclinação em torno de 25 graus, mediante corte e aterro e confrontante à via, apresenta rachaduras em 
vários pontos da escadaria de acesso e do muro de contenção frontal, aparentemente bem construídos, podendo indicar processo de movimentação 
do aterro subjacente.  

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de aterro 

Observações 

FC-FR70_S1-01 - Um dos pontos de trincamento no muro de contenção em frente à casa. 
FC-FR70_S1-02 - Outro ponto de trincamento no muro de contenção em frente à casa. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Canaleta (75 m) R$ 19.716,00 

Escada Hidráulica (67 m) R$ 54.967,47 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 27.125,04 

Total R$ 101.808,51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR70_S1-01 - Um dos pontos de trincamento no muro de contenção em frente à casa. 



 

FC-FR70_S1-02 - Outro ponto de trincamento no muro de contenção em frente à casa. 

 



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

Nome: José Palma/Ataliba Ferreira da Silva Localidade: FR70 Setor: FR70_S2 

Referência de acesso: Rua Terra Roxa Latitude: 7419905,231 Longitude: 323979,951 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva Data da vistoria: 02/12/2020 

Diagnóstico do setor 

Cinco moradias precárias assentadas à meia encosta, em trecho com inclinação superior a 25 graus, mediante taludes de corte de até 7 m e aterro. 
Nessa vertente, de maior amplitude, observa-se uma grande cicatriz de deslizamento que, segundo relatos, atingiu uma das moradias de jusante. 
Observam-se trincamentos em algumas moradias. Águas pluviais e servidas são lançadas desorganizadamente na encosta, produzindo sulcos 
erosivos em vários trechos, indicando solo superficial relativamente espesso. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de encosta; Deslizamento de talude de corte 

Observações 

FC-FR70_S2-01 - Um Vista parcial do setor a partir da Rua Terra Roxa. 
FC-FR70_S2-02 - Vista da encosta de relativa amplitude e alta declividade, onde observa-se uma cicatriz de deslizamento. 

Grau de risco: R3-Alto Estimativa de n° de edificações no setor: 5 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Concreto projetado/ tela grampeada argamassada (850 m²) R$ 127.024,00 

Limpeza: projetado (255 m³) R$ 68.169,15 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 70.894,15 

Total R$ 266.087,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR70_S2-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Terra Roxa. 



 

FC-FR70_S2-02 - Vista da encosta de relativa amplitude e alta declividade, onde se observa uma cicatriz de deslizamento. 

 



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

Nome: José Palma/Ataliba Ferreira da Silva Localidade: FR70 Setor: FR70_S3 

Referência de acesso: Rua Ícaro Latitude: 7419814,178 Longitude: 323827,009 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva Data da vistoria: 02/12/2020 

Diagnóstico do setor 

Moradias assentadas na porção inferior da vertente, onde a inclinação é inferior a 20 graus a jusante da Rua Ícaro, já próximas à linha férrea. Todas 

elas estão muito próximas a bases de taludes de corte, mediante os quais foram implantadas, com altura em torno de 5 a 8 m. Embora a encosta 

esteja coberta por capim, pode-se observar escoamentos concentrados de águas pluviais vindas da rua. Observa-se também algumas cicatrizes de 

deslizamento em taludes de corte. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte 

Observações 

FC-FR70_S3-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Ícaro, para localização. 
FC-FR70_S3-02 - Edificações assentadas a jusante de taludes de corte. 
FC-FR70_S3-03 - Talude de corte com pequenas cicatrizes de deslizamento. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Pavimento asfáltico (155 m²) R$ 6.510,00 

Acessos (20 m) R$ 20.315,00 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 9.742,84 

Total R$ 36.567,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR70_S3-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Ícaro, para localização. 



 

FC-FR70_S3-02 - Edificações assentadas a jusante de taludes de corte. 



 

FC-FR70_S3-03 - Talude de corte com pequenas cicatrizes de deslizamento. 

 



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

Nome: Parque Lanel/Jardim Progresso Localidade: FR71 

Endereço de referência: Rua Alexandre Herculano Latitude: 7420136,970 Longitude: 324258,856 

Foto de localização geral: FG-FR71 

 

CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE  
Polígono côncavo com área aproximada de 15,0 hectares, com relevo constituído na totalidade por morrotes altos, com amplitude de até 86 m e 
substrato de filitos e/ou metassiltitos e, em trechos mais afetados pelo tectonismo, podem ocorrer filonitos com dobramentos e pequenos falhamentos. 
A declividade majoritária no polígono é superior a 45%. Apresenta baixa suscetibilidade a movimentos de massa em cerca de 60% do polígono e 
média suscetibilidade em 46%. Trata-se de uma ocupação urbana consolidada, com ordenamento territorial muito alto. De acordo com o IPVS, 
apresenta vulnerabilidade baixa em 4%, média em 14%, alta (área urbana) em 50% e vulnerabilidade muito alta em 32%. Em um raio de 500 m, estão 
implantados 6 equipamentos de educação e um de saúde. 

 

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

FR71_S1 

Deslizamento de talude 

de corte; Deslizamento 

de talude de aterro 

R3 4 

- Limpeza (12 m³); 

- Limpeza: projetado (24 m³); 

- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (80 m²); 

- Acessos (45 m); 

- Inspeção sobre a vulnerabilidade estrutural da edificação a 

montante. 

FR71_S2 

Deslizamento de 

encosta; Deslizamento 

de talude de corte  

R3 1 

- Remoção de moradia (1); 

- Estruturação de via a montante (Continuação da R. Alexandre 

Herculano). 

FR71_S3 

Deslizamento de talude 

de corte; Deslizamento 

de talude de aterro; 

Deslizamento de 

encosta 

R2 5 

- Acessos (55 m); 

- Monitoramento; 

- Captação das águas dos telhados das edificações a montante 

do setor; 

- Estruturação de via a jusante (Continuação da R. Alexandre 

Herculano). 

FR71_S4 

Deslizamento de talude 

de corte; Deslizamento 

de encosta 

R2 27 

- Monitoramento da encosta; 

- Captação das águas dos telhados das edificações a montante. 

FR71_S5 Deslizamento de corte R3 2 
- Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (320 m²); 

- Limpeza: projetado (96 m³). 



Foto Geral 

 

FG-FR71 

 

 



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

 
FO-FR71_S2S3 



 
FI-FR71_S1S2 

 



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

Nome: Parque Lanel/Jardim Progresso Localidade: FR71 Setor: FR71_S1 

Referência de acesso: Rua Alexandre Herculano Latitude: 7420049,058 Longitude: 324399,917 

Equipe UFABC: Marília Leite e Lucas Rangel Data da vistoria: 10/02/2021 

Diagnóstico do setor  

Moradias muito precárias ocupando base e meia encosta de vertente com inclinação superior a 30 graus, com substrato de filonito (metassedimento 
afetado por intensificação da movimentação tectônica, mostrando dobramentos e pequenos falhamentos e representando faixa de fragilidade 
geotécnica). A rocha exposta em taludes de corte se mostra pouco alterada. Todas as moradias foram implantadas mediante taludes de corte com 
até 3 m de altura e taludes de aterro. Observam-se cicatrizes de deslizamentos e lançamento desorganizado de águas servidas e pluviais pelas 
moradias a montante. Há grande precariedade de acesso, de infraestrutura de drenagem e saneamento e das edificações. Todas as edificações da 
meia encosta estão sofrendo processo de erosão nas suas fundações. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de talude de aterro 

Descrição de vulnerabilidades observadas 

Grande precariedade de acesso, de infraestrutura de drenagem e saneamento e das edificações. 

Observações 

FC-FR71_S1-01 - Vista geral do setor a partir de jusante. 
FC-FR71_S1-02 - Vista parcial do setor. Observar precariedade de acesso, de infraestrutura e das edificações. Observar também cicatriz de 
deslizamento coberta por lona plástica. 
FC-FR71_S1-03 - Detalhe da rocha exposta (filonito) em talude de corte, com pequenos dobramentos (crenulações) e falhamentos. 
FC-FR71_S1-04 - Vista parcial do setor. Observar precariedade de acesso e alta declividade da encosta. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Limpeza (12 m³) R$ 3.207,96 

Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (80 m²) R$ 20.921,60 

Limpeza: projetado (24 m³) R$ 6.415,92 

Acessos (45 m) R$ 45.708,75 

Inspeção sobre a vulnerabilidade estrutural da edificação a montante N/A 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 27.695,54 

Total R$ 103.949,77 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR71_S1-01 - Vista geral do setor a partir de jusante. 



 

FC-FR71_S1-02 - Vista parcial do setor. Observar precariedade de acesso, de infraestrutura e das edificações. Observar também cicatriz de 
deslizamento coberta por lona plástica. 



 

FC-FR71_S1-03 - Detalhe da rocha exposta (filonito) em talude de corte, com pequenos dobramentos (crenulações) e falhamentos. 



 

FC-FR71_S1-04 - Vista parcial do setor. Observar precariedade de acesso e alta declividade da encosta. 

 



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

Nome: Parque Lanel/Jardim Progresso Localidade: FR71 Setor: FR71_S2 

Referência de acesso: Rua Alexandre Herculano Latitude: 7420090,346 Longitude: 324406,751 

Equipe UFABC: Marília Leite e Lucas Rangel Data da vistoria: 10/02/2021  

Diagnóstico do setor 

Moradia assentada mediante talude de corte com cerca de 3 m a jusante da via não pavimentada e sem sistemas de drenagem superficial. A edificação 
ocupa o talvegue de uma linha de escoamento superficial de águas servidas e pluviais que coleta contribuições desde os fundos da escola (com frente 
à Rua José de Alencar) a montante da Rua Alexandre Herculano, passando por esta via e atingindo a encosta a montante da moradia. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de encosta; Deslizamento de talude de corte 

Observações 

FC-FR71_S2-01 - Vista da moradia e do trecho de encosta a jusante da Rua Alexandre Herculano. 
FC-FR71_S2-02 - Vista da moradia a partir da Rua Alexandre Herculano. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Estruturação de via a montante (Continuação da R. Alexandre Herculano) N/A 

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

Indicação de remoção 

Remoção de moradia (1) R$ 89.000,00 

Total R$ 89.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR71_S2-01 - Vista da moradia e do trecho de encosta a jusante da Rua Alexandre Herculano. 



 

FC-FR71_S2-02 - Vista da moradia a partir da Rua Alexandre Herculano. 

 



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

Nome: Parque Lanel/Jardim Progresso Localidade: FR71 Setor: FR71_S3 

Referência de acesso: Rua Alexandre Herculano Latitude: 7420165,551 Longitude: 324437,862 

Equipe UFABC: Marília Leite e Lucas Rangel Data da vistoria: 10/02/2021 

Diagnóstico do setor  

Moradias precárias assentadas mediante cortes e aterros em concavidade com inclinação superior a 30 graus. Pode-se observar nas moradias do 
setor e nas de montante, o lançamento desorganizado de águas pluviais e servidas diretamente na encosta, vazamentos de tubulações de 
abastecimento e sulcos resultantes de concentração de fluxos de águas na encosta. 

Descrição do processo de instabilização 

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

Descrição de vulnerabilidades observadas 

Desorganização espacial e/ou adensamento excessivo das edificações na área vistoriada, afetando fluxos de drenagem superficial. 

Observações 

FC-FR71_S3-01 - Vista parcial do setor. 
FC-FR71_S3-02 - Trecho com evidências de fluxos concentrados de águas pela encosta. 
FC-FR71_S3-03 - Uma das moradias lançando águas servidas e pluviais diretamente no talude de aterro. 
FC-FR71_S3-04 - Vazamento de caixa d'água na encosta. 
FC-FR71_S3-05 - Outra vista parcial do setor. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Acessos (55 m) R$ 55.866,25 

Monitoramento N/A 

Captação das águas dos telhados das edificações a montante do setor N/A 

Estruturação de via a jusante (Continuação da R. Alexandre Herculano) N/A 

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

Total R$ 76.156,87 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR71_S3-01 - Vista parcial do setor. 



 

FC-FR71_S3-02 - Trecho com evidências de fluxos concentrados de águas pela encosta. 



 

FC-FR71_S3-03 - Uma das moradias lançando águas servidas e pluviais diretamente no talude de aterro. 



 

FC-FR71_S3-04 - Vazamento de caixa d'água na encosta. 



 

FC-FR71_S3-05 - Outra vista parcial do setor. 

 



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

 
FO-FR71_S4 

 

 



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

Nome: Parque Lanel/Jardim Progresso Localidade: FR71 Setor: FR71_S4 

Referência de acesso: Rua Honoré de Balzac Latitude: 7420172,217 Longitude: 324309,015 

Equipe UFABC: Marília Leite e Lucas Rangel Data da vistoria: 10/02/2021 

Diagnóstico do setor 

Conjunto de moradias assentadas ao pé da encosta vegetada com inclinação superior a 30 graus mediante taludes de corte com até 10 m de altura. 
Há diversas cicatrizes de deslizamento nesse talude de corte e, ao menos em duas das moradias foram colhidos relatos de ocorrências com 
atingimento e danos, uma delas com óbito em 1988. No entanto, observa-se um setor de moradias sólidas e consolidadas, possivelmente mais 
resilientes a deslizamentos que nas condições pretéritas das ocorrências. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de encosta 

Observações 

FC-FR71_S4-01 - Vista parcial do setor. 
FC-FR71_S4-02 - Vista parcial do setor. 

Grau de risco: R2-Médio Estimativa de n° de edificações no setor: 27 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Monitoramento da encosta N/A 

Captação das águas dos telhados das edificações a montante N/A 

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

Total  N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR71_S4-01 - Vista parcial do setor. 



 

FC-FR71_S4-02 - Vista parcial do setor. 

 



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

 
FO-FR71_S5 



 
FI-FR71_S5 

 



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

Nome: Parque Lanel/Jardim Progresso Localidade: FR71 Setor: FR71_S5 

Referência de acesso: Rua Alexandre Herculano Latitude: 7419910,241 Longitude: 324900,334 

Equipe UFABC: Marília Leite e Lucas Rangel Data da vistoria: 10/02/2021 

Diagnóstico do setor 

Duas moradias assentadas mediante taludes de corte e de aterro à meia encosta de uma pequena concavidade com inclinação superior a 30 graus. 
Há concentração de águas servidas e pluviais lançadas pelas moradias de montante. Uma das moradoras relatou deslizamento que arrastou sua 
caixa d’água.  

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte 

Observações 

FC-FR71_S5-01 - Vista geral do setor. 
FC-FR71_S5-02 - Vista a partir de montante da concavidade onde estão assentadas as moradias.  
FC-FR71_S5-03 - Em uma das moradias, colheu-se relato de deslizamento que arrastou a caixa d’água. 
FC-FR71_S5-04 - Vista frontal do setor. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Concreto projetado / Tela grampeada argamassada (320 m²) R$ 47.820,80 

Limpeza: projetado (96 m³) R$ 25.663,68 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 26.689,56 

Total R$ 100.174,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 

 

 

FC-FR71_S5-01 - Vista geral do setor. 



 

FC-FR71_S5-02 - Vista a partir de montante da concavidade onde estão assentadas as moradias.  



 

FC-FR71_S5-03 - Em uma das moradias, colheu-se relato de deslizamento que arrastou a caixa d’água. 



 

FC-FR71_S5-04 - Vista frontal do setor. 

 



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

Nome: Vila Lemar/Jardim Progresso/Parque Monte Verde Localidade: FR72 

Endereço de referência: Rua Emile Zola Latitude: 7419910,417 Longitude: 325035,369 

Foto de localização geral: FG - FR72 

 

CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE  

Polígono abrangendo microbacia com área aproximada de 12,9 hectares, configurando concavidade com canal fluvial que o corta de SW para NW. O 

relevo se caracteriza por morrotes altos, com amplitude de até 65 m, com substrato de filitos e/ou metassiltitos. A declividade majoritária no polígono 

é da ordem de 15 a 30%, com alguns trechos superiores a 45%. Apresenta 52% de baixa suscetibilidade e 48% de média suscetibilidade a movimentos 

de massa. É uma localidade com ocupação urbana consolidada. No conjunto da área, ocorre a seguinte distribuição do IPVS: vulnerabilidade baixa 

em 26%, vulnerabilidade alta (área urbana) em 74%. Em um raio de 500 m, estão implantados 1 equipamento de saúde e 6 equipamentos de educação 

 

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

FR72_S1 

Deslizamento de taludes 

de corte; Deslizamentos 

de taludes de aterro 

R3 6 

- Estrutura de contenção (18 x 4 m); 

- Pavimento Asfáltico (220 m²); 

- Acessos (65 m). 

FR72_S2 

Deslizamento de talude 

de corte; Deslizamento 

de talude de aterro 

R2 7 

- Concreto projetado/Tela grampeada argamassada (205 m²); 

- Limpeza: projetado (62 m³);  

- Acessos (12 m); 

- Captação de água dos telhados; 

- Monitoramento com o objetivo de impedir o avanço das 

edificações em direção à linha de drenagem. 

FR72_S3 
Deslizamento de talude 

de corte 
R2 21 

- Captação de águas dos telhados; 

- Monitoramento com o objetivo de impedir avanço das 

edificações em direção à linha de drenagem. 

FR72_S4 

Deslizamento de 

encosta; Deslizamento 

de talude de corte 

R2 3 

- Estrutura de contenção (10 x 2,5 m); 

- Proteção superficial com gramíneas (75 m²); 

- Canaleta (22 m); 

- Escada hidráulica (27 m). 

FR72_S5 

Deslizamento de talude 

de corte; Deslizamento 

de talude de aterro 

R2 3 

- Canaleta (42 m); 

- Escada hidráulica (56 m). 

  



Foto Geral 

 

FG FR72 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA  

 
FO_FR72_S1S2 



 
FI_FR72_S1S2_ME 

 



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

Nome: Vila Lemar/Jardim Progresso/Parque Monte Verde Localidade: FR72 Setor: FR72_S1 

Referência de acesso: Rua Canárias Latitude: 7419737,154 Longitude: 325104,848 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva Data da vistoria: 02/12/2020 

Diagnóstico do setor 

Moradias assentadas mediante cortes e aterros em cabeceira de concavidade delimitada pela curva de cruzamento das Ruas Canárias e Madagascar, 
com inclinação superior a 25 graus. Da rua, observam-se a jusante cicatrizes de deslizamento que provocaram a ruptura da via, associadas claramente 
à concentração de águas pluviais (atualmente mitigada, aparentemente, por filetes de proteção asfáltica). O depósito de encosta desses deslizamentos 
vem sofrendo sulcamento erosivo. Os taludes de corte a montante das edificações expõem as estruturas do metassiltito mergulhando em sentido 
desfavorável à segurança. As moradias apresentam trincamentos nas paredes, pisos, muros de contenção e nos aterros sobre os quais estão 
assentadas. Observam-se também fundações expostas e descalçadas por processos erosivos em algumas das edificações do setor. Há ainda vários 
acúmulos de lixo, entulhos e aterros lançados a jusante das moradias. Águas servidas e pluviais são lançadas desorganizadamente das tubulações 
e telhados. 

Descrição do processo de instabilização  

Deslizamento de taludes de corte; Deslizamentos de taludes de aterro 

Descrição de vulnerabilidades observadas 

Ineficiência do sistema de drenagem da rua a montante 

Observações 

FC-FR72_S1-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Canárias. 
FC-FR72_S1-02 - Vista do cruzamento das Ruas Canárias e Madagascar, a montante do setor, com foco na cicatriz de ruptura. 
FC-FR72_S1-03 - Vista parcial do setor. 
FC-FR72_S1-04 - Vista parcial do setor. 
FC-FR72_S1-05 - Trincamento de laje de edificação. 
FC-FR72_S1-06 - Descalçamento de parte da edificação e parede com marcas indicativas de atingimento por deslizamento. 
FC-FR72_S1-07 - Fundação exposta e entulhos lançados em uma das edificações. 
FC-FR72_S1-08 - Talude de corte aos fundos das moradias, com estrutura rochosa desfavorável à segurança. 
FC-FR72_S1-09 - Descontinuidade estrutural da edificação, possivelmente resultante de movimentação do aterro subjacente. 
FC-FR72_S1-10 - Aterro lançado, com trincamento, lixo e entulhos na encosta a jusante das moradias. 

Grau de risco: R3-Alto Estimativa de n° de edificações no setor: 6  

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Estrutura de contenção (18 x 4 m) R$ 61.216,56 

Pavimento Asfáltico (220 m²) R$ 9.240,00 

Acessos (65 m) R$ 66.023,75 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 49.569,65 

Total R$ 186.049,96 



Fotos de campo 

 

FC-FR72_S1-01 - Vista parcial do setor a partir da Rua Canárias. 



 

FC-FR72_S1-02 - Vista do cruzamento das Ruas Canárias e Madagascar, a montante do setor, com foco na cicatriz de ruptura. 



 

FC-FR72_S1-03 - Vista parcial do setor. 



 

FC-FR72_S1-04 - Vista parcial do setor. 



 

FC-FR72_S1-05 - Trincamento de laje de edificação. 



 

FC-FR72_S1-06 - Descalçamento de parte da edificação e parede com marcas indicativas de atingimento por deslizamento. 



 

FC-FR72_S1-07 - Fundação exposta e entulhos lançados em uma das edificações. 



 

FC-FR72_S1-08 - Talude de corte aos fundos das moradias, com estrutura rochosa desfavorável à segurança. 



 

FC-FR72_S1-09 - Descontinuidade estrutural da edificação, possivelmente resultante de movimentação do aterro subjacente. 



 

FC-FR72_S1-10 - Aterro lançado, com trincamento, lixo e entulhos na encosta a jusante das moradias. 

 



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

Nome: Vila Lemar/Jardim Progresso/Parque Monte Verde Localidade: FR72 Setor: FR72_S2 

Referência de acesso: Rua Copérnico Latitude: 7419787,009 Longitude: 325055,382 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva Data da vistoria:  02/12/2020 

Diagnóstico do setor 

Sete moradias imediatamente a jusante da Rua Madagascar, próximo ao cruzamento com a Rua Canárias que compõe a cabeceira da concavidade 
em anfiteatro de encosta com mais de 25 graus de inclinação. Todas foram assentadas mediante taludes de corte com alturas variando de 3 a 10 m 
e aterro. Observa-se cicatrizes de deslizamento nos taludes de corte, associados ao escoamento de águas pluviais a partir da rua (onde se vê instalada 
uma elevação emergencial de cimento para mitigar esse fluxo). Também utilizaram aterro subjacente para a implantação das moradias, há 
trincamentos desses taludes de aterro em vários pontos e reflexos de movimentação com trincamento em paredes e pisos.  

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de talude de aterro 

Observações 

FC-FR72_S2-01 - Vista parcial do setor e do cruzamento das Ruas Madagascar e Canárias.  
FC-FR72_S2-02 - Vista parcial do setor. 
FC-FR72_S2-03 - Talude de corte com cicatriz de deslizamento, recoberta por lona plástica. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Concreto projetado/Tela grampeada argamassada (205 m²) R$ 30.635,20 

Limpeza: projetado (62 m³) R$ 16.574,46 

Acessos (12 m) R$ 12.189,00  

Captação de água dos telhados N/A 

Monitoramento com o objetivo de impedir o avanço das edificações em direção à 
linha de drenagem 

N/A 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 21.573,59 

Total R$ 80.972,25 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 
 

 

FC-FR72_S2-01 - Vista parcial do setor e do cruzamento das Ruas Madagascar e Canárias. 



 

FC-FR72_S2-02 - Vista parcial do setor. 



 

FC-FR72_S2-03 - Talude de corte com cicatriz de deslizamento, recoberta por lona plástica. 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA  

 
FO_FR72_S1S3 



 
FI_FR72_S1S3 

 

 



 

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

Nome: Vila Lemar/Jardim Progresso/Parque Monte Verde Localidade: FR72 Setor: FR72_S3 

Referência de acesso: Rua Canárias Latitude: 7419773,924 Longitude: 325126,880 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva Data da vistoria:  02/12/2020 

Diagnóstico do setor 

Moradias já consolidadas, assentadas a jusante da Rua Canárias, mediante talude de corte e de aterro, em vertente lateral da cabeceira de drenagem 
em anfiteatro “fechado” com inclinação superior a 25 graus. O escoamento das águas pluviais que descem da Avenida das Saudades e das ruas a 
jusante chega bastante concentrado na rua, que dispõe de guias e sarjetas insuficientes para conduzi-lo. Algumas das edificações estão sofrendo 
processo erosivo bem avançado, solapando suas fundações, por ausência de calhas e sistemas de drenagem das águas servidas e pluviais, assim 
como por vazamentos de tubulações de abastecimento. Há muito lixo e entulho a jusante. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de talude de aterro 

Observações 

FC-FR72_S3-01 - Vista parcial do setor. 
FC-FR72_S3-02 - Vista parcial do setor. 
FC-FR72_S3-03 - Exposição de fundação de moradia por lançamento desorganizado de águas servidas e pluviais.  
FC-FR72_S3-04 - Exposição de fundação de moradia por lançamento desorganizado de águas servidas e pluviais. 
FC-FR72_S3-05 - Vista parcial do setor, com depósito de lixo e entulho lançado na encosta. 

Grau de risco: R2-Médio Estimativa de n° de edificações no setor: 21 

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Captação de águas dos telhados N/A 

Monitoramento com o objetivo de impedir avanço das edificações em direção à 

linha de drenagem 

N/A 

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

Total N/A 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 
 

 
FC-FR72_S3-01 - Vista parcial do setor. 



 

FC-FR72_S3-02 - Vista parcial do setor. 



 

FC-FR72_S3-03 - Exposição de fundação de moradia por lançamento desorganizado de águas servidas e pluviais.  

 



 

FC-FR72_S3-04 - Exposição de fundação de moradia por lançamento desorganizado de águas servidas e pluviais. 

 



 

FC-FR72_S3-05 - Vista parcial do setor, com depósito de lixo e entulho lançado na encosta. 

 



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – FRANCO DA ROCHA 

 
FO_FR72_S4 



 
FI_FR72_S4 

 



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

Nome: Vila Lemar/Jardim Progresso/Parque Monte Verde Localidade: FR72 Setor: FR72_S4 

Referência de acesso: Rua Emile Zola Latitude: 7420039,348 Longitude: 325122,714 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva Data da vistoria:  02/12/2020 

Diagnóstico do setor 

Três moradias assentadas na porção superior da cabeceira de drenagem delimitada, a montante, pelo cruzamento das Ruas Ana Sierra Diniz e Willian 
Harvey, em trecho com inclinação superior a 25 graus. Na moradia assentada mais a montante, observa-se uma cicatriz recente de deslizamento de 
solo na encosta e o talude de corte sobreposto por aterro, a jusante da edificação, está protegido por lona plástica por apresentar indícios de 
movimentação. As águas pluviais e servidas são lançadas diretamente sobre a encosta. Ao nível da Rua Emile Zola, um muro de blocos apresenta 
trincas e “embarrigamento” por pressão de movimento de solo do talude. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de encosta; Deslizamento de talude de corte 

Observações 

FC-FR72_S4-01 - Vista da moradia assentada a montante, com cicatriz de deslizamento e instabilização do talude de corte. 
FC-FR72_S4-02 - Observar ruptura de talude de corte e deslizamento de encosta a jusante a moradia 
FC-FR72_S4-03 - Detalhe de talude de corte ao nível da rua. 
FC-FR72_S4-04 - Vista parcial do setor ao nível da Rua Emile Zola, com destaque para o muro de blocos com trincamentos e “embarrigado”. 
FC-FR72_S4-05 - Detalhe do muro de blocos com trincamentos e “embarrigado”. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Estrutura de contenção (10 m largura x 2,5 m altura) R$ 21.255,75 

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

Canaleta (22 m) R$ 5.783,36 

Escada hidráulica (27 m) R$ 22.151,07 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 18.438,73 

Total R$ 69.206,16 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 
 

 

FC-FR72_S4-01 - Vista da moradia assentada a montante, com cicatriz de deslizamento e instabilização do talude de corte. 



 

FC-FR72_S4-02 - Observar ruptura de talude de corte e deslizamento de encosta a jusante a moradia. 



 

FC-FR72_S4-03 - Detalhe de talude de corte ao nível da rua.  



 

FC-FR72_S4-04 - Vista parcial do setor ao nível da Rua Emile Zola, com destaque para o muro de blocos com trincamentos e “embarrigado”.  



 

FC-FR72_S4-05 - Detalhe do muro de blocos com trincamentos e “embarrigado”. 

 



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

Nome: Vila Lemar/Jardim Progresso/Parque Monte Verde Localidade: FR72 Setor: FR72_S4 

Referência de acesso: Rua Osvaldo de Andrade Latitude: 7419910,241 Longitude: 324900,334 

Equipe UFABC: Lucas Rangel e Rafael Silva Data da vistoria:  02/12/2020 

Diagnóstico do setor 

Três moradias assentadas confrontantes a rua, já quase ao nível do canal fluvial da Rua Adolfo Bloch, a jusante de encosta com inclinação superior 
a 25 graus. Todas utilizaram cortes e aterro para a implantação. Uma delas apresenta vários trincamentos na alvenaria do piso e de muro e paredes, 
indicando movimentação no aterro subjacente. Há trechos dos taludes de corte com cicatrizes de deslizamento. Observam-se lançamentos 
desorganizados de águas servidas e pluviais, por vazamento de tubulações de abastecimento, ausência de calhas nos telhados e lançamento de 
águas servidas diretamente na encosta das casas a montante, na Rua Oswaldo de Andrade. 

Descrição do processo de instabilização 

Deslizamento de talude de corte; Deslizamento de talude de aterro 

Observações 

FC-FR72_S5-01 - Vista parcial do setor. 
FC-FR72_S5-02 - Vista parcial do setor. 
FC-FR72_S5-03 - Fragilidade construtiva em uma das edificações.  
FC-FR72_S5-04 - Trincamento em piso de uma das moradias, que também apresenta iguais evidências de movimentação nas muretas deste 
terraço. 
FC-FR72_S5-05 - Vista aos fundos de uma das moradias, com o talude de corte e rachaduras nas paredes. 

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

Indicação de intervenção Custo (Reais) 

Canaleta (42 m) R$ 11.040,96 

Escada hidráulica (56m) R$ 45.942,96 

Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI) R$ 20.696,56 

Total R$ 77.680,48 

 

 

 

 

 

 



Fotos de campo 
 

 

FC-FR72_S5-01 - Vista parcial do setor.  



 

FC-FR72_S5-02 - Vista parcial do setor. 



 

FC-FR72_S5-03 - Fragilidade construtiva em uma das edificações.  



 

FC-FR72_S5-04 - Trincamento em piso de uma das moradias, que também apresenta iguais evidências de movimentação nas muretas deste terraço.  



 

FC-FR72_S5-05 - Vista aos fundos de uma das moradias, com o talude de corte e rachaduras nas paredes. 

 

 


