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Descrição: A área vistoriada encontra-se sobre os 
sedimentos arenosos da formação Itararé, que possui um 
alto potencial de erosão induzido. Neste caso, a remoção 
da vegetação nativa local, expôs o solo a ação das águas, 
e as mesmas iniciaram o processo de erosão, criando 
ravinas que evoluíram para  avoçoroca existente no local. 
Na imagem principal, é possível ver que a ausência de 
vegetação e controle das águas superficiais, levará dentro 
de alguns anos a criação de outros pontos de grande 
erosão, uma vez que já existem sulcos instalados. Algumas 
residências já foram removidas da região, sendo 
necessário a continuidade deste processo. Nas margens 
da voçoroca é possível ver a grande quantidade de 
árvores inclinadas (Figura 3), muros inclinados e trincas no 
solo. Grande quantidade de l ixo descartado 
irregularmente (Figuras 1, 3 , 4 e 5). As dimensões 
aproximadas desta voçoroca (parte mais erodida e 
profunda)são: 10m de altura x 30m de largura x 800m de 
comprimento).
 
Tipologia do Processo: Voçoroca (Instalado)

Grau de Risco: Alto

Quantidade de imóveis em risco: 40
Quantidade de pessoas em risco: 160

Legenda Delimitação  do setor risco Sentido da drenagem Indicativos de processos erosivos

Áreas com processos erosivos (sulcos e ravinamentos)

Sugestões de Intervenções     

Remoção imediata das famílias em risco remanescente 
de solapamento das margens da voçoroca e demolição 
das residências nas áreas indicadas;
Estudos com profissionais adequados (Engº Geotécnico), 
visando a melhor maneira de conter o avanço da 
voçoroca;
Obras de contenção adequadas ao longo da encosta, 
incluindo sistema de drenagem de topo e base do talude, 
além de drenagem das águas pluviais nas vias de acesso 
(com acompanhamento de especial ista- Engº 
Geotécnico);
Obras de melhorias na infraestrutura urbanística, como, 
pavimentação de ruas e implantação de sistema eficiente 
de drenagens de águas pluviais e correto destinamento 
até as drenagens naturais;
Revegetação das áreas de margens e do terreno vizinho a 
voçoroca, que contribui para o escoamento veloz da 
água superficial, criando sulcos erosivos, que futuramente 
podem vir a ser novas voçorocas ou ampliar a já existente 
caso nenhuma ação seja tomada;
Conscientização da população sobre os riscos de 
construções do tipo corte-aterro feitas de forma incorreta e 
sem conhecimentos técnicos;
Implantação de políticas de controle urbano para inibir 
futuras construções e ocupações em áreas de risco;
Formação de líderes comunitários para apoiar a Defesa 
Civil Municipal;
Palestras visando uma conscientização ambiental e em 
relação as áreas de risco do município;
Instalação de pluviômetros para monitoramento e alerta 
em alguns pontos estratégicos do município.

Residências a serem removidas
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Lixo e voçoroca (ao fundo)

Descarte irregular de lixo em área de proteção

Descarte irregular de lixo 
e árvores inclinadas
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