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INTRODUÇÃO 

A diversidade natural presente no estuário amazônico é considerada impar, em relação a 

outros tipos de ecossistemas da região. Nele estão presentes e interagindo, o rio amazonas e o oceano 

atlântico, formando a maior reserva biológica do mundo. Porem, a ocupação humana em ilhas estuarinas 

tem comprometido seu ecossistema e por conseqüência a qualidade de vida da população que lá habitam. 

Por isso, é crescente na sociedade a preocupação com a conservação dessas ilhas. E 

tal preocupação pode ser percebida pelos esforços que a comunidade científica e civil vem envidando na 

realização de trabalhos que permitam um melhor conhecimento das diferentes realidades existentes. 

A inadequada ocupação do solo se constitui num dos maiores agravantes das áreas 

urbanas e de seu entorno. É o que vem acontecendo com as áreas de expansão da cidade de Belém, tanto 

em sua porção continental como nas insulares. Dentre estas, ressalta-se a ilha de Cotijuba, objeto deste 

estudo, a terceira maior ilha da região e mais procurada para o ecoturismo das quarenta e três ilhas que 

rodeiam a península, onde esta a cidade de Belém em suas partes oeste, norte e sul. 

Sabe-se que muitas das ilhas adjacentes a cidade de Belém, não possuem um estudo 

de ordenação do espaço litoral e não estão preparadas, estrategicamente, para receber alto adensamento 

populacional e tampouco exploração sem manejo.  

Alem disso, o uso dos recursos naturais, sem a devida conscientização e sem 

planejamento pode modificar o território definitivamente. Já que, segundo Viana et al. (2006), as atitudes 

desenvolvidas pelas comunidades, sem a conscientização e/ou  presença de uma autoridade legal, trazem 

consigo implicações ambientais bastante significativas com poder de alteração dessa paisagem.   

 Portanto, o presente trabalho aborda sucintamente a percepção do que foi observado 

das ações antrópicas na ilha de Cotijuba e as conseqüências socioambientais existentes. 
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OBJETIVOS 

Conhecer os principais problemas ambientais e as conseqüências socioambientais na 

ilha de Cotijuba, Belém do Pará. 

 

METODOLOGIA 

CARACTERIZAÇÃO DA ILHA DE COTIJUBA 

 

 
Figura 1: Mapa da ilha de Cotijuba e suas adjacências 

Fonte: http://www.belem.pa.gov.br/portal/new/mapas/mapa%20cotijuba.jpg 

 

A ilha de Cotijuba (figura 1) tem uma extensão de 18 km² e uma população de 

aproximadamente 216,6 hab/km². Esta localizada a 33 km ao norte da cidade de Belém, entre as baias de 

Guajara e Marajó e as ilhas de Paquetá e Jutuba. Situa-se na faixa equatorial, aproximadamente, a 160 km 

do Equador geográfico a 1.28`03” lat. Sul. e a 48.29´18” Long. Oeste (SÁNCHEZ, 2005). 

Segundo ainda Sanchez (2005), os moradores, em sua maioria, sobrevivem de 

atividades ligadas essencialmente a terra (agricultura), ao rio (pesca), ao ecoturismo e prestação de serviços 

como hotéis, bares e restaurantes. 

PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

Foram realizadas três viagens a Cotijuba, para reconhecimento “in loco” dos problemas 

existentes na Ilha, com visitas aos principais locais de acesso e concentração populacional. Além de 

entrevistas com moradores e turistas, onde foram ouvidas mais de 20 (vinte) pessoas sobre os principais 

problemas existentes e os locais onde se encontram. 

Essas visitas propiciaram na análise dos seguintes impactos socioambientais: Uso e 

ocupação do solo, lixo e saneamento básico.  

 

http://www.belem.pa.gov.br/portal/new/mapas/MAPA%20COTIJUBA.jpg
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para o melhor entendimento, os resultados serão descritos da seguinte forma: 

LIXO 

 
Figura 2: Acumulo de lixo na Avenida Magalhães Barata, principal via de acesso a ilha. 

   Fonte: Breno Silva (2009) 

 

Um dos impactos perceptíveis ao chegar à ilha de Cotijuba foi o excesso de barulho 

emitido pelas caixas de som dos bares, caracterizando como poluição sonora que, segundo Kitamura (1995), 

pode causar ao ouvinte diferentes reações como estresse, alterações mentais e emocionais, que podem se 

manifestar por irritabilidade e excitabilidade. Porém, foi à presença de lixo doméstico e de pneus, que mais 

chamou atenção. Eles foram vistos por todo percurso depositados em lugares desapropriados e a céu aberto 

acabando com a estética paisagística proposta por uma ilha. 

Tal deposição causou incomodo em todos os que passam pelo local, principalmente aos 

turistas que ao chegar à ilha depara-se com lixo espalhado demasiadamente pelas vias de acesso, na 

margem do rio e boiando na superfície da água (figura 2 e 3). 

Dentre os problemas do lixo, estão, os físicos, ao ser acumulado às margens de cursos 

d’água, canais e encostas, pode provocar seu assoreamento e o deslizamento de tais encostas. Já no que se 

refere aos agentes biológicos quanto ao mau acondicionamento do lixo ou quanto a serem depositado a céu 

aberto, constitui-se em foco de proliferação de vetores transmissores de doença. 

Apesar da associação dos moradores locais, pedir que aos moradores que não joguem o 

lixo nas vias de acesso e no rio, o problema é agravado com a falta lixeira suficientemente para suprir a 

demanda do local e pela falta de conscientização dos moradores. 

A coleta desse lixo por parte da prefeitura de Belém também agrava a questão do 

acumulo do lixo. Segundo a senhora Alba Barbosa, vice-presidente da associação dos moradores da ilha, a 

prefeitura vai uma ou duas vezes na semana para retirar o lixo. Porém, não é suficiente para suprir a 

demanda do local. 
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Figura 3: a) Resíduos sólidos depositados nos corpos hídricos e b) Resíduos sólidos nas praias 

turísticas 
Fonte: Breno Silva (2009) 

 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO  

A associação dos moradores tem o controle da ocupação na ilha dos empreendimentos 

e moradias. Porém, cada morador tem completa autonomia de usar como bem pretender suas terras, surge 

então os problemas. 

A Limpeza dos quintais, principalmente pelos moradores distantes do centro comercial, 

que vai da Avenida Magalhães barata até a praia do “Vai – quem - quer”, é feita basicamente pela queima da 

matéria orgânica constituída por lixo e folhas das arvores. Além disso, foram encontradas moradias que 

cultivam Mandioca na proximidade da Avenida (figura 4). 

A extração de areia em áreas privadas (figura 4) foi um dos grandes problemas 

encontrados devido a interferência direta e indireta sobre as características ambientais da área, como a 

remoção da cobertura vegetal. Bauermeister e Macedo (1994) consideram a atividade extrativista de areia 

uma grande causadora de problemas ambientais e onde se concentram as mais graves transformações da 

paisagem. Tem sido crescente a amplitude das modificações decorrentes da ação antrópica no meio natural, 

em virtude da exploração irresponsável dos recursos naturais decorrente dos modelos econômicos em vigor. 

As fumaças em grande escala provenientes da queima florestal seja para cultivo ou para 

construção de moradias foram constantes em todo o percurso da equipe, causando um desconforto pela má 

qualidade do ar (figura 4). 

3a 3b 
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Figura 4: a) Queima da vegetação e b) Retirada da areia sem manejo adequado 

Fonte: Breno Silva (2009)                             

 

Foram encontrados resíduos de construção e demolição (figura 5) sem o devido 

acondicionamento em plena via publica de passagem de pedestres que também é das charretes - tratores 

que levam os turistas para as praias, causando bloqueio da passagem, atrapalhando toda uma logística 

causando problemas de estética. 

 

 
Figura 5: Resíduos de construção lançados em plena via de acesso 

Fonte: Breno Silva (2009) 
 

Castro (2003) justifica essa ação devido à escassa presença do poder publico e a falta 

de conhecimento sobre as leis e normas vigentes, sobre a questão dos resíduos de construção e demolição 

(RCD). Como conseqüência disso, as destinações ocorrem de forma irregulares e são consideradas um 

problema grave e caracterizam-se principalmente por constituírem-se de entulho gerado em pequenas 

reformas.  

A falta de ordenamento das barracas e boxes de vendas de hortaliças, carnes e peixes 

(figura 6), também foram percebidas. Que sem nenhum cuidado higiênico são vendidos próximos a áreas de 

locomoção de pedestre e veículos recebendo constantemente partículas de poeiras. Alem da falta de 

cuidados como luvas e tocas na manipulação dos alimentos. 

 

4a 4b 
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Figura 6: a) Barracas de vendas de hortaliças e b) boxes de venda de produtos alimentícios 

Fonte: Breno Silva (2009) 
 

SANEAMENTO BÁSICO 

Conforme Phillipi Jr. e Malheiros (2005), entre os sistemas de saneamento do meio, o 

saneamento básico assume papel de destaque, em decorrência da capacidade de impacto na prevenção e 

controle de doenças de veiculação hídrica e aquelas relacionadas a resíduos sólidos.  

O saneamento básico desejável é aquele que apresenta Sistema de Abastecimento de 

Água Potável, Sistema de Coleta e Tratamento de Águas Residuárias, Sistema de Limpeza Pública e Sistema 

de Drenagem Urbana. Atualmente na ilha, existem apenas duas caixas d’água para o abastecimento dos 

moradores, porem apenas uma, que esta localizada no centro do núcleo urbano, esta funcionando e atende 

apenas aos moradores da área central.  

A água da caixa d’água e de poços são tratos por hipoclorito que são distribuídos 

gratuitamente na unidade de saúde da própria ilha.  

A ilha Cotijuba é muito carente de infraestrutura, não possui sistema público de 

esgotamento sanitário e muitas casas possuem poço artesiano e fossa séptica que não é o meio adequado 

para o armazenamento dos resíduos domésticos em solos arenosos e de lençóis freáticos considerados 

rasos. Esse fato pode levar a poluição das águas subterrâneas de boa qualidade.  

6a 6b 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebe-se que os moradores e muito turistas não estão agindo de forma desejável para 

a contenção dos problemas ambientais discriminados por este trabalho. Não foi percebido um devido 

cuidado com o acondicionamento do lixo, que por esta razão são encontrados em toda a extensão das 

praias, ruas/avenidas e, freqüentemente, boiando na água que acabam atraindo insetos, ratos, cachorros, 

criando odores desagradáveis e causar doenças. 

Não foram percebidas também, políticas públicas eficazes para melhorar a qualidade de 

vida dos moradores locais, apenas políticas imediatistas. A falta de conscientização da maioria dos 

moradores é agravada pelo manuseio dos alimentos incorretos, do uso e ocupação do solo desordenado, 

entre outros. 

Tais problemas podem ser agravados se a principal economia da ilha, o turismo, entrar 

em decadência pela diminuição da ida dos turistas. 

A sugestão que se dá nesse trabalho é para aplicação de ações cujos objetivos seria de 

sensibilizar e conscientizar as pessoas para o problema, responsabilizar os órgãos públicos responsáveis 

pela preservação do meio ambiente; criar junto aos moradores ações de educação ambiental permanentes 

não só nas praias e escolas, mas sim em toda a comunidade local. 
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