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Ilha Nova 

Descrição:  Sete casas de madeira à aproxiamdamente 5 m da
borda erosiva. Devido a localização das casas de frente para a Baía
de Guajará, acredita-se que a erosão seja intensa, pois nesta área os
ventos são mais fotes formando ondas, bem como as embarcações de
grande porte formam banzeiros maiores. Não foi possível aproximar
a lancha das moradias devido a profundidad do igarapé.

_________________________________________________________________
Tipologia do Processo:  Erosão costeira/marinha

Quantidade de imóveis em risco:  7

Quantidade de pessoas em risco:   33

Grau de risco:   Alto

________________________________________________________________
Sugestões de intervenção:

 1 - Manter a vegetação local.
 2 – Refazer a vegetação nas áreas onde a mesma foi retirada.
 3 - Obra de contenção imediata.
 4 - Não lançar água evitando assim a aceleração do processo
erosivo. 
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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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