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RESUMO

O presente trabalho visa determinar quais os principais problemas socioambientais ocasionados na comunidade da ilha do Maracujá, no 
município do Acará/PA e tem como objetivos específicos caracterizar a situação socioambiental da comunidade; verificar os principais problemas 
ambientais encontrados na comunidade e identificar quais as doenças de saúde pública, mais encontradas na comunidade da Ilha do Maracujá no 
município de Acará/PA. Na metodologia, a área de estudo foi na Ilha do Maracujá, localizada no município de Acará/PA. A coleta de dados foi 
realizada, através de visitas “in loco”, onde foi feito o levantamento da realidade socioambiental do local, através de observações visuais, 
entrevistas e aplicação de questionários para 50 famílias ribeirinhas. No período de outubro, novembro e dezembro de 2015, em horários 
alternados. O questionário abordou, cerca de 12 perguntas objetivas direcionadas quanto à identificação e inserção no meio físico e 
socioambiental; descrição e caracterização do meio natural; estrutura produtiva e habitacional. Nos resultados foi observado que a 
predominância do sexo feminino entre os moradores é de 55 %. A faixa etária, percebe-se um numero maior de pessoas na faixa adulta o que 
representa um perfil de população ativa economicamente. Na atividade econômica, 60 % dos moradores trabalham de forma autônoma, 
principalmente da venda de açaí, cujo produto é à base da sobrevivência das famílias. E muitos recursos têm-se esgotado como a pesca, e as 
palmeiras que produzem as palhas (bubaçu, palheira, jupati), por força da pressão do mercado. Na escolaridade, nota-se que 65% dos moradores 
possui ensino fundamental incompleto e de 20% com ensino médio completo, e 15% de moradores analfabetos. Visto que, não existem escolas 
com ensino médio nas proximidades da Ilha, onde os mesmos têm dificuldades ao acesso às escolas na Capital (Belém-PA). O lixo, a falta de 
saneamento e poluição da água são os mais presentes visivelmente observados na Ilha. As crianças e adultos não podem consumir a água do rio 
ou mesmo se utilizar desta para o banho, pois facilmente estarão sujeitos a doenças gastrointestinais e micoses. Segundo os moradores, algumas 
doenças de veiculação hídrica foram relatadas, como os casos de febre tifoide, leptospirose e dengue. Diariamente, membros de várias famílias 
precisam se deslocar para “encher” vários baldes. Realizando próximo ao Porto do Açaí e Porto da Palha, situado à beira do rio Guamá junto ao 
bairro do Jurunas, em Belém. Outros buscam água nos poços da terra firme na localidade de Santa Quitéria, Boa Vista do Acará, longe das ilhas e 
em propriedades particulares. Verificou-se, também, uma inviabilidade da pesca, em virtude, da poluição da água cada vez mais imprópria para o 
consumo. O lixo se caracteriza pela coleta irregular, o despejo em locais inapropriados, com falta de lixeiras adequadas, a queima e o enterro de 
resíduos na área. O principal destino do lixo domiciliar é a queima, umas das práticas adotadas pela grande maioria dos moradores entrevistados. 
Concluiu-se que existe um grande descaso com as questões ambientais na ilha por parte dos moradores. Principalmente, por se tratarem de 
pessoas com uma situação econômica baixa e sem acesso às informações básicas relevantes ao meio ambiente. Logo, é importante a participação 
efetiva da comunidade local quanto à resolução destes problemas ambientais, pois, à medida que ela se sinta como parte integrante do meio, 
ocorrerá uma prevenção e uma redução quanto as melhores condições físicas do ambiente.
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