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( ) Ausencia
( ) Presensa

Checklist

Tipos

Responsável
( ) Governamental
( ) Privada

( ) Em bom estado
( ) Deteriorada

( ) Medida estrutural ; () Medida não estrutural
Estruturas: 

( ) Muro de proteção; ( ) Enrocamento; ( ) Gabião, ( ) Espigão

Outros: _______

Sistema de Posicionamento Global (GPS) 
+ 

Câmera Fotográfica Digital

Auxílio

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO À EROSÃO COSTEIRA NA
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Walmira Ferreira Lopes¹; Milena Marília Nogueira de Andrade²

INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

METODOLOGIA

Área de Estudo

Métodos utilizados

RESULTADOS

DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

BIBLIOGRAFIA

A zona costeira é conhecida por ser um espaço dinâmico, acometendo-a diversos
usos. Todavia, a frequente ocupação urbana desse espaço territorial resulta na
intensificação de processos naturais, como a erosão costeira. Esse evento causa
uma série de transtornos à população que reside próximo e, sobretudo, ao meio
ambiente. E, como forma de mitigar os impactos provenientes da ocupação em
áreas de risco à erosão existem as chamadas medidas mitigadoras estruturais e
não estruturais, sendo a primeira uma das opções para manter a estabilidade do
ambiente, quando tratando de riscos à erosão.

Identificar medidas de mitigação à erosão costeira na praia 
do Paraíso, ilha de Mosqueiro (Pará, Brasil).

A ilha de Mosqueiro, localiza-se a cerca de 80 quilômetros da cidade de
Belém, capital do estado, considerada a maior ilha do município, contendo 15
praias de água doce, dentre elas a praia do Paraíso, ponto de destino turístico
da população local.

A metodologia utilizada para essa pesquisa dá destaque ao uso de
Checklist com informações sobre medidas mitigadoras.

Presente;
Muro de proteção;
Individual privada; 
Em bom estado.

Presente;
Muro de proteção;
Governamental; 
Em bom estado.

Presente;
revestimento com
pedras (Gabião);
Individual privada; 
Deteriorado.

Presente;
Muro de proteção;
Individual privada; 
Em bom estado.

Mapa de coleta de dados de mitigação à erosão costeira in loco

As obras estruturais presentes na área de estudo foram do tipo muro (muro de
arrimo convencional (P2 e P3), muro de arrimo com contrafortes (P1) e gabião
(P1). Embora as mesmas sejam importantes para evitar o avanço da erosão,
entende-se que é necessário que haja uma atenção maior quanto ao uso de
alternativas de proteção convencional, pois há alternativas inovadoras, que em
termos de proteção, são eficazes, menos danosa ao meio ambiente e menor custo.

P1 P2

P3

Tendo em vista a importância de medidas estruturais de mitigar a erosão
costeira presentes na área, é importe também aliar medidas não-estruturais
como fiscalização, zoneamento de áreas e educação ambiental, pois  são ações
de prevenção importantes que reduzem a vulnerabilidade local e
consequentemente o risco de erosão costeira.
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