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RESUMO

A presente pesquisa teve o intuito de avaliar o estado de conservação da Área de Proteção Ambiental de Algodoal-Maiandeua-Maracanã-PA. A 
ilha de Maiandeua, que na língua tupi significa "Mãe da Terra", está localizada no nordeste do estado do Pará, a 147 km de Belém, capital do 
estado, e pertence ao município de Maracanã. A ilha é divida em quatro vilas: Algodoal, Fortalezinha, Camboinha e Mocooca, sendo Algodoal a 
maior entre as quatro. A economia da ilha é baseada na pesca e no turismo. Iniciou-se o processo da criação da APA (Área de Proteção Ambiental) 
de Maiandeua em 1989, devido à demanda popular para a preservação das belezas e recursos naturais da ilha, principalmente pelo crescimento 
da atividade turística, que já acontecia desde a década de 1950.  Atualmente, a poluição marinha e costeira tem sido amplamente estudada em 
diversas partes do mundo, por se tratar de um problema ambiental, econômico e de saúde pública. A ausência de políticas públicas (saneamento 
básico, infraestrutura, educação etc) é também um sério problema enfrentado na Ilha de Maiandeua, além da gestão ineficiente dos recursos 
ambientais e financeiros no município. O objetivo da pesquisa foi verificar o estado de conservação da ilha e avaliar possíveis diferenças na 
percepção ambiental dos usuários das Ilhas de Algodoal-Maiandeua frente à problemática do lixo marinho, confrontando a opinião dos turistas 
das ilhas com a dos moradores do local, na tentativa de avaliar a relação entre o tipo de uso e as implicações de suas atitudes perante a temática. 
A pesquisa foi do tipo quantitativa, consistindo em um levantamento, por meio de questionário do tipo estruturado. O público participante da 
pesquisa foram 30 turistas que visitam as ilhas no período de veraneio (mês de julho e início de agosto) e 30 moradores da vila de Algodoal, Ilha 
de Maiandeua, e da Praia de Princesa, Ilha de Algodoal, Maracanã/PA, no período de julho a agosto de 2015. Com a pesquisa, foi possível 
observar que a maioria dos turistas, na época de veraneio, consideram a Ilha Algodoal-Maiandeua “limpa” (90%), enquanto que  apenas 30% dos 
moradores consideram a praia “limpa” e 36,67%, consideram a ilha “suja”. Para os entrevistados, o lixo mais encontrado na ilha foi o plástico, 
para os turistas 36,67% e moradores 23,33%. Assim, a alta incidência de plásticos no ambiente, e principalmente no marinho, é reflexo de sua 
larga utilização em atividades humanas, principalmente por serem resistentes e de baixo custo, sendo descartáveis. Além de serem leves e 
flutuantes, permitindo sua fácil dispersão entre os ambientes, até regiões distantes por exemplo, em áreas de mangue. Em relação ao maior 
problema que o lixo poderia causar, 30% dos turistas e moradores indicaram a “poluição marinha” como a principal problemática resultante. Em 
relação à importância da educação ambiental, 30% dos turistas relataram que ações de educação ambiental teriam o objetivo de “evitar a 
poluição” e para 30% dos moradores, “oferecer qualidade de vida”. Sendo assim, na pesquisa realizada, foi possível perceber ainda, a ausência de 
um órgão ambiental que faça a fiscalização das Ilhas de Algodoal-Maiandeua durante todo o ano. Constatou-se, no entanto, a presença do 
IDEFLOR, o qual se faz presente somente no período do veraneio, o que dificulta um maior controle quanto à questão ambiental. Foi possível 
observar ainda, a deficiência na coleta dos resíduos, o que tem se apresentado como outro agravante para a poluição das ilhas de Algodoal-
Maiandeua. Diante dos problemas observados, turistas e moradores divergem quanto ao quesito da limpeza das ilhas, tendo em vista que a 
maioria dos turistas consideram as ilhas limpas no veraneio enquanto os moradores, em sua maioria, as consideram sujas. Visando a redução da 
disposição inadequada dos resíduos sólidos nas ilhas de Algodoal-Maiandeua para diminuir os impactos ambientais, uma das formas de ação seria 
a maior presença do poder público através de políticas mais eficientes e da c
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