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RESUMO

O homem em meio a uma comunidade necessita de saneamento ambiental adequado para desenvolver melhor suas atividades mentais, sociais e 
físicas, entretanto este saneamento está diretamente ligado ao interesse que o poder público tem de disponibilizar esse serviço ao meio, sendo 
este, o que não acontece na comunidade ribeirinha Ilha das Onças. Este estudo tem como objetivo fazer uma relação de conhecimento e 
avaliação, de como essa falta de saneamento e interesse da prefeitura reflete na vida dos moradores da região. A metodologia utilizada priorizou 
a pesquisa com enfoque em questionários estruturados e realizados com as próprias famílias habitantes da região, o que permitiu uma análise de 
dados bastante condizente com a realidade do local e também possibilitando a identificação das principais mazelas, que giram em torno da 
dificuldade que os moradores têm em relação à água potável, quanto a falta de energia elétrica no local, que dificulta de forma significativa a 
renda das famílias, a falta de escolaridade que é reflete na ignorância em diversos assuntos e podendo comprometer a saúde dos mesmos, que 
devido a falta de saneamento ambiental veem em constante fragilidade. As conclusões apontam o local poderia ter uma condição financeira mais 
elevada e que uma parcela da comunidade possui um bom entendimento do impacto das atividades humanas no ambiente, entretanto, esta 
percepção não tem sido suficiente para levarão ao manejo adequado.Este trabalho tem como finalidade conhecer, analisar e diagnosticar os 
problemas relacionados à falta de ações de Saneamento Ambiental e suas consequências na comunidade Ilha das onças, caracterizando as 
condições de Saneamento Ambiental em que vive a comunidade, avaliando as soluções, identificando os malefícios causados pela falta de 
estrutura relacionada ao Saneamento Ambiental e apresentando possíveis quadros futuros para o local.O trabalho foi realizado na comunidade 
ribeirinha ilha das onças, no município de Barcarena-Pa, encontra-se a noroeste da capital Belém. O acesso à ilha e da somente por meio fluvial, 
sendo o canal do Rio Piranha, o mais importante da região, servindo de passagem para uma grande quantidade de embarcações que atravessam a 
ilha diariamente transportando passageiros e açaí, pois a região é uma grande produtora, que atende uma parte da região metropolitana de 
Belém.A população é constituída por aproximadamente 400 famílias. A partir deste número e considerando o nível de confiança de 95% e erro 
amostral de 5,0%, o tamanho da amostra necessária para realizar a pesquisa é de 92 famílias. Neste caso, foi trabalhada a aplicação da amostra 
sistemática, de forma que todas as localidades da ilha das onças tenham famílias entrevistadas. A aplicação do questionário foi um grande desafio 
a ser enfrentado no âmbito da pesquisa, por ser uma área de difícil acesso realizada por meios fluviais, as casas são longe uma das outras.
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