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Praia do Paraíso - Distrito de Mosqueiro

Descrição:  Setor de risco muito alto a erosão costeira,
caracterizado por conter três restaurantes na margem do topo da
falésia com aproximadamente 8m de altura (Figuras 1 e 2). O Setor
está sujeito a ação da maré, principalmente nos meses de janeiro a
março, quando são mais intensas na região. Essas marés juntamente
com a ação das ondas agem removendo e transportando solo da base
da falésia (Figura 3), e as chuvas, bem como o despejo das águas
servidas levam à erosão da parte superior da falésia, provocando
pequenos deslizamentos de terra, que podem atingir as edificações.
É possível observar sulcos na face desta, bem como árvores
inclinadas (Figura 4) e escadas de acesso de madeira destruídas
(Figura 5). Em 2016 não havia nenhuma obra de contenção (Setor
17), atualmente foi feito um muro de contenção (Figura 6), que
diminuiu risco, mas somente numa parte da falésia, o que deixa o
restante da encosta sujeita a ação das ondas e marés altas e portanto
com risco permanente de ser erodida.

_________________________________________________________________
Tipologia do Processo:  Erosão costeira/marinha, Deslizamento
planar

Quantidade de imóveis em risco:  3

Quantidade de pessoas em risco:   12

Grau de risco:   Muito Alto

________________________________________________________________
Sugestões de intervenção:

 • Monitoramento da área de risco durante o período de chuvas e
marés intensas;
 • Remoção temporária dos moradores que se encontram nas áreas
de risco durante o período de grandes marés (marés de sizígia e
equinociais);
 • Remoção em médio prazo dos imóveis e pessoas na área de risco
e fiscalização para que não haja ocupação de novas moradias na área
de risco.
 • Elaboração e execução de programas de conscientização dos
moradores com objetivo de evitar construções em áreas de risco e
APP.
 • Desenvolvimento de estudos geotécnicos e hidrológicos com a
finalidade de embasar futuros projetos e/ou obras de contenção nas
áreas de risco. E recuperação da vegetação
 nativa da orla como forma de proteger as falésias.
 • Monitoramento das taxas anuais de erosão da praia.
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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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