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Final da Praia da Baía do Sol - Distrito de Mosqueiro

Descrição:  Setor de risco alto à inundação gradual, caracterizado
por conter aproximadamente 11 imóveis construídos sobre uma área
(Figuras 1,3,4 e 5) que sofre influência da maré. Nas marés diárias, a
água chega a atingir uma distância de cinco metros das casas (Figura
2), entretanto no período chuvoso, associado às marés de sizígia
(maiores marés altas e as menores marés baixas, causadas por efeitos
lunares) as casas são atingidas, causando muitas vezes danos
materiais aos moradores. Foi verificado o descarte de lixo, dejetos e
água servida diretamente na água e no solo (Figura 6) associado à
falta de conhecimento sobre a questão ambiental e saneamento
básico, causando assim poluição dos mesmos, o que pode provocar
doenças de veiculação hídrica.

_________________________________________________________________
Tipologia do Processo:  Inundação

Quantidade de imóveis em risco:  11

Quantidade de pessoas em risco:   44

Grau de risco:   Alto

________________________________________________________________
Sugestões de intervenção:

 • Relocação dos moradores da área de risco em locais seguros,
fora da influência da inundação;
 • Implantação de políticas de controle urbano para evitar
construções e ocupações em áreas de preservação permanente
(APP), como margens e leitos de rio;
 • Realização de programas educativos, com o objetivo de evitar a
ocupação de áreas impróprias para construção, devido o risco
geológico e também conscientizar sobre o descarte e a coleta seletiva
de lixo.
 

Google Earth Image @2018 / Airbus @2018 Google

Notas: 
1 - As informações con das nesta prancha se baseiam exclusivamente em observações de campo e avaliações qualita vas;
2 - As sugestões apresentadas não dispensam, em nenhuma hipótese, a realização de estudos e projetos específicos que indiquem a
viabilidade e a melhor forma de intervenção a ser implantada em determinada área de risco geológico;
3 - Recomenda-se que qualquer intervenção estrutural deve ser embasada por estudos geológico-geotécnicos e/ou hidrológicos;
4 - O grau de risco e geometria dos setores são dinâmicos, o que torna necessário a atualização periódica do trabalho.
5 - Esse trabalho está em conformidade com os Obje vos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).
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