
   

Mercator - Revista de Geografia da UFC

E-ISSN: 1984-2201

edantas@ufc.br

Universidade Federal do Ceará

Brasil

de Oliveira Silva, Simone Cristina

EVOLUÇÃO GEOAMBIENTAL DO COMPLEXO DA PONTA D´AREIA, SÃO LUÍS, MARANHÃO

Mercator - Revista de Geografia da UFC, vol. 10, núm. 23, septiembre-diciembre, 2011, p. 245

Universidade Federal do Ceará

Fortaleza, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273621468023

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2736
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273621468023
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=273621468023
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2736&numero=21468
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273621468023
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2736
http://www.redalyc.org


24524242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424245555555555555555555555555

Mercator, Fortaleza, v. 10, n. 23, p. 241-245, set./dez. 2011.  2011.

Teses e Dissertações

EVOLUÇÃO GEOAMBIENTAL DO COMPLEXO DA PONTA D’AREIA,                                      
SÃO LUÍS, MARANHÃO

Msc. Simone Cristina de Oliveira Silva
 Programa Pós-Graduação em Geografi a da Universidade Federal do Cesrá

posgeo@ufc.br

Áreas junto à costa estão cada vez mais valorizadas, sendo elas detentoras de grande parte da população mundial. No Brasil, a 
situação não é diferente, principalmente quando se trata do nordeste, que além de um rico litoral conta com o clima para atrair cada 
vez mais pessoas. Essa grande quantidade de pessoas traz consigo mudanças no ambiente, e quando se trata de ambientes costeiros, 
deve-se lembrar o quão frágil ele é e que vive em constante mudança. O trabalho mostra essas mudanças ocorridas no litoral de São 
Luís- Maranhão na praia da Ponta d‟Areia, Laguna da Jansen e parte de São Marcos denominando esse sistema de Complexo da 
Ponta d‟Areia e analisando sua evolução em um intervalo de 40 anos, mostrando intervenções, problemas ambientais e respostas 
dadas pelo sistema, e assim relacionando acontecimentos originados por ação humana e a resposta da natureza. A seguir são propostas 
medidas que diminuam os impactos da ação humana nessa área.

Palavras-chave: Impactos ambientais, geomorfologia costeira, geoprocessamento

Coastal areas are worth more every day, and are where most of the people in the world are. In Brazil, is a similar situation, mainly 
in northeast, where the weather is one more attractive. All these people bring change to this environment, which is one of the most 
fragile and is always changing. This work shows the coastal changes in São Luis city, located in Maranhão state, Brazil, in Ponta 
d‟Areia‟s and part of São Marcos beach and Jansen Lagoon, calling this system Complexo da Ponta d‟Areia, and analyzing it‟s 
evolution in a 40 year timeline, environmental problems, urbanization, and human interventions and natural answers. Some ideas 
for minimizing the impacts of human act.
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