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APRESENTAÇÃO

Do ponto de vista territorial, as ilhas são sistemas fecha-
dos que guardam registros claros das práticas herdadas 
de outras épocas, e que na espiral do tempo permitem 

que sejam feitas reelaborações e atualizações da cultura acumu-
lada por gerações de habitantes. De outra perspectiva, as ilhas 
também são ambientes onde o passado e o futuro se encontram, 
por meio de repertórios e tecnologias baseados na natureza. 

 Há cem anos, o isolamento impôs a produção de ener-
gia a partir de biomassa acumulada nas praias ou do movimento 
das marés na ilha de Cotijuba, assim como repertórios espaciais 
que consideram os movimentos das águas nas áreas das várzeas 
foram repassados de geração a geração na ilha do Combu. Hoje 
estas práticas estão na base de concepções socioterritoriais que 
apontam as tendências para o futuro possível, dado o contexto 
de mudanças climáticas, no qual se busca maior respeito aos li-
mites da natureza ou maior consciência sobre a teia que articula 
os humanos a outras formas de vida. 

 As peculiaridades desses sítios também favoreceu um 
longo histórico de apropriação da terra pautada pelo seu valor de 
uso, onde parcelas grandes de terra abrigaram famílias inteiras, 
sem cercas, e onde o local de moradia se confunde com o local 
de trabalho ou de lazer. Tudo bastante diferente do que ocorreu 
na Belém continental ao longo do século XX, onde a terra foi as-
sumida como mercadoria, dentro de um processo de alienação 
que afastou a população das circunstâncias socioambientais pró-
prias da região. 

 As ilhas sempre foram o local mais distante, sujeitas à cres-
cente assimilação das práticas da periferia do continente, estas 
trazidas por migrantes ou induzidas por políticas governamen-
tais, mas que são de grande interesse acadêmico porque ainda 
mantêm registros da coexistência entre as práticas insulares e as 
importadas do continente. E nesse emaranhado, mostram que 

 

processos de transformação das baixadas da Belém continental 
poderão ser repetidos nas ilhas, apesar das funções ecossistêmi-
cas e socioambientais que essas ínsulas desempenham. 

 Nesse processo de transposições entre dois mundos, a 
questão da herança dos filhos passou a ser pautada pela indivi-
dualização de parcelas imaginárias, e pelo aceite da comercia-
lização de frações por membros da família que não vivem no 
local, ou para construção de casas de final de semana, ou ainda, 
para aluguel durante o veraneio. E na medida em que a paisagem 
muda, regras e exigências que até então eram próprias da cidade 
são impostas aos habitantes das ilhas, dificultando a vida dos ha-
bitantes nativos.

 Uma encruzilhada se impõe! Tanto melhor a acessibi-
lidade (pela existência de ponte ou transporte público fluvial), 
maior é a abstração com que o mercado, órgãos de vigilância e 
agências de turismo tratam a realidade cotidiana, transformando 
movimento de pessoas em fluxos e números, que quando vistos 
por si, justificam o desaparecimento de quintais e – em um mo-
vimento em cadeia – também das hortas das famílias que forne-
cem verduras para escolas e feiras, ou cacau para restaurantes, 
que também mantêm pousadas na praia e se organizam para 
viabilizar roteiros turísticos comunitários. O leitor verá que os zo-
neamentos oficiais disponíveis não refletem as nuances da vida 
cotidiana nas ilhas de Belém, nem a complexidade das relações 
socioambientais que articulam ilhas e continente. 

 A insignificância de contribuições financeiras de usos nati-
vos para os cofres públicos facilita a justificativa de apoio a novos 
usos e tipologias (como hotéis, resorts e restaurantes), sem que 
sejam levadas em consideração as pressões desses novos usos 
sobre as margens dos rios, sobre as condições de saneamento 
versus a dependência de grupos sociais nativos de acesso a ter-
ra e água não contaminadas, ou que se perceba a cobrança de 
um padrão de “segurança” para instalações físicas, que promove 
o abandono de tecnologias mais acessíveis para manutenção e 
construção de estruturas por parte dos ilhéus, e que não é acom-
panhada por um aumento da segurança dos corpos das pessoas, 



 

sujeitas, por exemplo, a roubo de sua produção, ao atropelamen-
to por lanchas e jet-skis ou ao aumento da poluição. Não há com-
preensão de que os sistemas e técnicas praticados estão ligados 
à abundância de materiais e ao conhecimento de como manejá-
-los, e que novas cobranças e omissões levam à ascensão de no-
vos atores sociais e a um processo de substituição de habitantes 
nesses territórios. 

 Será uma pena para toda a população metropolitana se 
esse processo acontecer antes que ocorra a decodificação de 
tecnologias sociais criadas pelas populações e movimentos so-
ciais nas ilhas de Belém, que não são sequer consideradas como 
relevantes, mas que permitiram o atendimento das necessida-
des dos moradores em paralelo a uma permanência humana de 
baixo impacto; ou que se compreenda o quanto as mudanças 
aceleradas poderão ser induzidas pela aplicação de normas e leis 
pensadas para a realidade continental, sem adaptações, antes 
mesmo que as pesquisas de base tecnológica possam dizer qual 
seria o parâmetro a ser tomado como básico para segurança em 
ambientes abertos, em um necessário processo de descoloniza-
ção do saber fazer; ou que pesquisas possam revelar a importân-
cia da produção de alimentos em circuitos curtos, especialmente 
daqueles que são base da identidade alimentar belenense (açaí, 
jambu, mandioca, frutas, temperos etc.). 

 Por essas e outras razões, esta publicação espera contri-
buir para que o diálogo entre ilhéus, setor público e setor priva-
do se torne mais qualificado. Espera-se mostrar o quanto não se 
conhece sobre a vida nas ilhas, e o quanto isso compromete a 
capacidade de regulação de processos e de atendimento da po-
pulação com serviços públicos. Ao mesmo tempo em que se es-
pera chamar a atenção para as lições de adaptação e resiliência 
que estão disponíveis nas ilhas, considerando que no século XXI 
não será mais possível orientar ações públicas e/ou privadas por 
interesses de mercado tão somente. 

 Os dados apresentados pela comunidade científica em 
2021, em especial para o Sexto Relatório de Avaliação (AR6) do 
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), 

divulgado em agosto deste ano (https://www.ipcc.ch/report/ar6/ 
wg1/), apontam que se quisermos sobreviver a este século tere-
mos que mudar o curso, e quem sabe a pesquisa sobre as ilhas 
seja o caminho mais curto para reconhecermos rotas possíveis. 
Nunca foi tão importante conhecer, proteger conhecimento, e 
questionar práticas estabelecidas. 

 Nesse sentido, este livro consolida o material de três Tra-
balhos de Conclusão de Curso, desenvolvidos por Romário Brito, 
Letícia Vicente e Rafaela Oliveira, que tive o prazer de orientar 
entre os anos de 2017 e 2019, dando seguimento a pesquisas 
realizadas desde 2006 sobre as ilhas, em Trabalhos de Conclusão 
de Curso e em Dissertações de Mestrado defendidos nos Progra-
mas de Pós-Graduação em Engenharia Civil e em Arquitetura e 
Urbanismo, que procuram, antes de mais nada, apresentar um 
território que guarda a face mais amazônica da capital do estado 
do Pará, e que por meio de suas práticas abre alas para tantos ou-
tros municípios situados em ambientes de várzea, ou em intenso 
contato com rios e a sociobiodiversidade da região. 

 Somos Arquitetos e Urbanistas convencidos de que a di-
cotomia entre cidade e campo, continente e ilhas, cidade e natu-
reza, é uma abstração que só interessa aos grupos sociais orien-
tados por interesses econômicos e políticos desarticulados das 
necessidades da vida cotidiana. Cada vez mais a perspectiva da 
gestão cuidadosa do território se impõe como a melhor estraté-
gia para preservar a vida no planeta em geral, e a coexistência de 
modos de vida dos diversos grupos sociais presentes na Amazô-
nia em particular, desde os trabalhadores ligados à concepção de 
vida urbana e industrial hegemônica, até ribeirinhos, indígenas, 
quilombolas, camponeses, extrativistas etc. que dependem do 
território para manter suas culturas e, com isso, proteger uma flo-
resta tão importante para o clima na América do Sul. 

Belém, 29 de dezembro de 2021
Ana Cláudia Duarte Cardoso
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PARTE I
APRESENTAÇÃO DO AMBIENTE 

INSULAR DE BELÉM

 Esta iniciativa é uma consolidação da pesquisa realizada 
por Letícia Vicente, Rafaela Oliveira e Romario Brito, para seus 
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), realizados na Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo[1], da Universidade Federal do Pará, 
sob orientação da professora Ana Cláudia Cardoso. As pesquisas 
se desenvolveram entre os anos de 2017 e 2019, com financia-
mento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPQ), e articulados com outras iniciativas do Gru-
po de Pesquisa Urbanização e Natureza na Amazônia - URBA-
NA[2]. 

 O livro busca divulgar os resultados de pesquisa para as 
comunidades envolvidas, para outros estudantes, para agentes 
do poder público e para a sociedade em geral. Trata-se de uma 
obra de divulgação para dar visibilidade para as soluções, arranjos 
e configurações espaciais de grupos sociais que estão em con-
tato mais próximo com o rio, as várzeas e a mata, e mostrar que 
ali existe uma maneira de produzir assentamentos humanos que 
guarda um saber muito antigo, uma cultura transmitida por gera-
ções sobre como se relacionar e viver com o bioma amazônico, 
e que tudo isso está disponível em nosso ambiente metropolita-
no. Destacamos que este saber é muito precioso em um tempo 
de múltiplas crises - ambiental, sanitária, política e econômica, 
quando estudos oficiais revelam que as práticas de urbanização 
difundidas até as primeiras décadas do século XXI contribuíram 
para perda de biodiversidade, para agravamento do aquecimen-
to global e da exclusão social, na medida em que os impactos 
dessas transformações são sempre mais duros sobre os grupos 
que mais dependem da natureza. 

 O livro apresenta um panorama sobre a realidade insular 
de Belém, com foco nas ilhas do Combu e de Cotijuba, aborda 
aspectos do território, os tipos de economia praticados, o acesso 
às políticas públicas e às infraestruturas, os conflitos e os desa-
fios existentes e as potencialidades locais. Destaca-se também 
que, em paralelo com problemas e demandas observadas nas 
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ilhas, apresenta-se uma relação de tecnologias possíveis 
de aplicação nesses locais e algumas recomendações dos 
pesquisadores. 

 O compartilhamento deste conhecimento sobre 
a realidade insular de Belém é uma contribuição para a 
redução das muitas formas de invisibilidade que os ilhéus 
sofrem, expressas, por exemplo, na dificuldade para a 
obtenção de dados oficiais que reflitam a realidade nas 
ilhas. Os dados disponíveis são contraditórios e desatua-
lizados, o que destaca a importância das pesquisas de 
campo que deram suporte para os TCCs, constituídas de 
entrevistas, da observação direta, da elaboração de cro-
quis, para esclarecer e aprofundar o conhecimento dis-
ponível na literatura existente. Espera-se descortinar para 
o leitor práticas socioespaciais e socioambientais das co-
munidades estudadas nas ilhas de Belém, tendo em vista 
a importância de suas práticas nesses ambientes, onde 
há vegetação abundante, que tanto contribui para regu-
lar o microclima da capital, e de onde saem ingredientes 
tão preciosos para a nossa mesa e a nossa identidade ali-
mentar.

A Belém insular
 O município de Belém destaca-se por possuir 
65,14% do seu território situado na parte insular, com-
posta de 39 a 42 ilhas de acordo com a variação do nível 
da água (BELÉM, 2012). Estima-se que mais de dezesse-
te encontram-se habitadas, com predomínio das baixas 
densidades populacionais. A população total da parte in-
sular de Belém, segundo o censo de 2010, era de 71.963 
habitantes (IBGE, 2010), o que correspondia a 5,16% da 
população municipal. As quatro ilhas mais populosas são 
Mosqueiro, Caratateua (Outeiro), Cotijuba e Combu, res-
pectivamente (IBGE, 2010).
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 Como características gerais, Silva (2010) aponta que as 
ilhas de Belém apresentam preservação de grande parte vegeta-
da, presença humana em pontos localizados (com destaque para 
os moradores ribeirinhos) e o extrativismo como fonte expressiva 
de subsistência e de renda. A parte insular de Belém possui uma 
dinâmica fortemente ligada ao rio e aos terrenos de várzea. As 
áreas de várzea são grandes faixas marginais aos rios, periodica-
mente cobertas pelas suas águas, correspondendo a 1,5% das 
porções de terras amazônicas (CANTO, 2007). As comunidades 
que habitam as paisagens de várzea se adequam às dinâmicas 
desse ambiente para garantir sua moradia, sustento, bem-estar, 
transporte e todas as atividades necessárias para a sua manuten-
ção e desenvolvimento. 
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Elaboração: Elis Brazil 

Belém insular e continental



 No contexto de várzea, o cotidiano humano está ligado 
cultural, social e economicamente às características do meio am-
biente, das condições climáticas e da água. Esta molda até o de-
senho do espaço e seus limites. De acordo com Sternberg (1998, 
p. 15), a ação da água, seus movimentos de enchente, são os mais 
importantes fenômenos da natureza neste meio, pois afetam a 
forma de ocupação do solo.
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Fonte: Rodrigues (2006) adaptada por Brito (2019, p.24)

Fonte: Rodrigues (2006) adaptada por Brito (2019, p.25)

Esquema de relevo da ilha do Combu

Esquema dos períodos de inundações e vazantes na ilha do Combu 

  Quando a água submerge ou deixa enxutos os terrenos, 
influencia na extensão das terras utilizáveis, na duração do perío-
do e em como as pessoas podem aproveitá-las. Desse modo, as 
comunidades ribeirinhas de várzea vivem em sintonia com o rio, 
elas se tornam junto à natureza uma estrutura orgânica. “Nessas 
con dições, água-terra-organização social se tornam algo indisso-
ciável”. (CANTO, 2007. p. 153).

Forma de ocupação do território
 As comunidades presentes na porção insular de Belém se 
diferenciam conforme o tipo de ocupação e uso do solo, em rural 
e urbana. Nas áreas rurais inseridas em ambiente de várzea, habi-
tam comunidades que se distribuem linearmente ao longo do rio. 
Existem pontos de ocupação isolados (rodeados por maciços de 
vegetação) onde ocorre a aglomeração de algumas residências, 
em geral, pertencentes  a um mesmo núcleo familiar. Nesses 
pontos, as casas são ligadas por terra ou através de estivas, e não 
necessariamente existe a política de cercamento ou loteamento, 
a exemplo do que acontece no regime de propriedade privada. 
Existem delimitações de porções de terra apropriadas pelas fa-
mílias que são identificadas a partir de elementos naturais, como 
árvores ou igarapés. Esse tipo de arranjo é presente em diversas 
localidades ribeirinhas, como é possível ver no esquema de uma 
vila do município de Afuá, no Estado do Pará.
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Vegetação nativa e casas em palafita na ilha do Combu Fonte: fotos de Thales Miranda (2017)



 A casa em palafita [3] estende a terra sobre a água. O rio 
é um corpo vivo que integra ativamente as práticas cotidianas. 
É fonte de alimento, meio de conexão, transporte, lazer. Não é 
um espaço passivo ou para contemplação como acontece em 
contextos turísticos ou intensamente transformados pela urba-
nização, como ocorre em muitas cidades brasileiras. A terra não 
é apenas espaço para moradia, mas também abriga outros usos 
de produção e socialização. O quintal permite a extração imedia-
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Esquema de ocupação de uma vila em Afuá (PA)

Fonte:  Vicente e Cardoso (2020, p. 104)

ta de alguns produtos, quer seja para consumo de 
alimentos e bebidas (como o limão para temperar 
o peixe, ou as frutas para o suco), quer seja para a 
retirada de ervas medicinais. Em conexão com o 
quintal está a mata, que na parte insular constitui 
um espaço de produção (prática de extrativismo 
de coleta) comum. O padrão de ocupação pode 
ser resumido da seguinte maneira: o rio, a moradia 
(assentamento fixo, facilmente mensurável) e o 
espaço de produção/coleta, que excede em muito 
o tamanho da área de moradia, e por isso não é tão 
facilmente mensurável, apesar de entre os mora-
dores existir consenso sobre as áreas destinadas a 
cada um. Esse sistema pode corresponder ao sis-
tema territorial que foi descrito por Loureiro (2014) 
como    rio – mata – roça – quintal.
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Esquema rio-mata-roça-quintal 

Fonte:  desenho de Romário Brito (2020) 



 Na parte insular urbana,  ou em processo de urbanização, 
que ocupam áreas de terra firme, já é possível perceber ocupa-
ções similares às existentes na parte periférica continental de Be-
lém. Em terra firme, os adensamentos construtivo e populacio-
nal são bem maiores, quando comparados com a área de várzea, 
e por isso há menos vegetação e área disponível para práticas de 
agricultura, extrativismo, criação de animais (formas tradicionais 
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Vista de cima de uma área de ocupação ribeirinha 
na ilha do Maracujá, no Acará (PA).

Fonte:   Captura da imagem de drone feita por Beatriz Andrade. 
Elaboração: Letícia Vicente

de obtenção do sustento ou complementação da renda). 
Isso nem sempre foi assim, pois na terra firme os quintais 
também eram espaços de horta, mas a tendência recente 
é a do parcelamento e redução gradativa da dimensão dos 
lotes. O padrão construtivo também diverge da realidade 
ribeirinha tradicional, mais ligada às construções de madei-
ra e trapiches, pois na parte urbanizada das ilhas o uso de 
casas de alvenaria é recorrente. Os assentamentos urbanos 
ligam-se bem mais às estradas/rodovias do que ao rio, e 
percebe-se a política de loteamento e cercamento, ainda 
que na condição de posse. Esse padrão de assentamento 
pode ser encontrado em parcelas das ilhas de Mosqueiro, 
Caratateua e Cotijuba.

Urbanização das ilhas
Três ilhas passam por processo de urbanização mais intenso: 
Mosqueiro, Caratateura (Outeiro) e Cotijuba. Mosqueiro, assim 
como muitas ilhas da região estatuarina próximas a Belém, tem 
registros históricos de ocupação original Tupinambá (TAVARES 
et al., 2008). Dergan (2005) destaca que a partir do século XIX 
ocorreu o surgimento de casas de veraneio, criando uma lógica 
turística, com práticas diferentes das populações tradicionais que 
já habitavam a ilha. Dessa nova lógica, surgiu a demanda de in-
tegração da parte insular à continental e, em 1976, uma ligação 
rodoviária estabelecida – por meio da PA 391 (Rodovia Augusto 
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Evolução do parcelamento do solo na parte sul da ilha de Cotijuba

Fonte:  Oliveira (2019, p.47)



Meira Filho) e de uma ponte entre a ilha e o conti-
nente, facilitando o acesso da população, aumen-
tando a pressão imobiliária e modificando a relação 
entre ser humano-natureza em Mosqueiro (TA-
VARES et al., 2008). A ilha hoje mistura moradias 
populares, conjuntos habitacionais (ex.: Minha Casa 
Minha Vida), uma Comunidade Remanescente de 
Quilombo, Territórios de Reforma Agrária e usos 
sazonais ligados às segundas residências de uso 
turístico, que alteram a dinâmica local em fins de 
semana, feriados e férias.

 A ilha de Caratateua (hoje mais conhecida como Outei-
ro) possui histórico de ocupação inicial também Tupinambá, que 
posteriormente assumiu um caráter camponês e periférico, abri-
gando pessoas pobres que buscavam obter seu sustento através 
da natureza. De 1893 a 1902 a ilha foi local de Projeto de Colo-
nização promovido pelo estado e abrigou imigrantes nacionais 
e estrangeiros, funcionando inicialmente como hospedaria e 
posteriormente foi loteada para práticas agrícolas. O projeto foi 
abandonado e a população remanescente permaneceu vivendo 
do agroextrativismo até que em 1986 a ilha foi ligada ao conti-
nente pela ponte Enéas Pinheiro (BARBOSA et al., 2012). A co-
nexão com a Av. Augusto Montenegro acelerou o processo de 
urbanização na ilha; em 1984 a população urbana correspondia 
a 3,6% da população e em 1994 a 23,4% (BENTES et al., 2017). 
Como exemplo do avanço da pressão imobiliária em Caratateua, 
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Chalé histórico na ilha de Mosqueiro; Ponte de ligação entre a ilha de Mosqueiro e o continente; 
Casa dentro do Território de Reforma Agrária Mártires de Abril.
Fonte:  Disponível em: https://mapio.net/pic/p-9609141/. Acesso em 08 de set. de 2021; fotos de Letícia Vicente (2021)

destacam-se a criação de conjuntos habitacionais, moradias po-
pulares e também de um condomínio fechado de alto padrão 
implantado em 2012 em uma Zona de Interesse Ambiental. A 
campanha publicitária da venda destacava a “harmonia” e “in-
tegração com a natureza”, enquanto constituía um loteamento 
fechado, voltado para população de alta renda, sem articulação 
alguma com o entorno e com os ilhéus (SILVA et al., 2012) e que 
derrubou toda a mata antes de sua implantação. Outro processo 
percebido a partir da conexão com o continente foi o início da 
exploração de minério classe II (para construção civil) na ilha, tra-
zendo danos ambientais (SILVA, 2010).
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Anúncio publicitário para venda de lotes em 
condomínio fechado na ilha de Caratateua

Imagens de satélite que mostram o impacto do desmatamento no local

2010 2012

 Fonte: Disponível em: http://alphavillebelempa.blogspot.com/. Acesso em 10 de jul. 
2018 Adaptado por Karina Pamplona

 Fonte: Imagens do Google Earth (2010 e 2012). Adaptado por Karina Pamplona



 Um terceiro exemplo de local que sofre com a pres-
são turística e imobiliária é a ilha de Cotijuba, cujo histórico 
de ocupação será mais bem detalhado neste livro. Cotijuba 
foi escolhida como local de estudo pelo acesso unicamente 
fluvial, e sobreposição de usos históricos, de ocupação espon-
tânea somada com engenho, educandário, colônia agrícola. A 
partir da década de 2000, com a instalação da energia elé-
trica, a população da ilha mais que dobrou, tornando-se um 
local atrativo pela disponibilidade de terra e moradia barata, 
bem como local propício ao turismo pelo apelo cênico de suas 
praias de rio. A ilha é acessível por barco a partir do trapiche 
localizado em Icoaraci (distrito de Belém) pelo mesmo preço 
de uma passagem regular de ônibus urbano municipal.

 Outro exemplo de processo de urbanização das ilhas, 
é o caso da ilha do Combu, pois, ainda que em área rural do 
município, percebe-se o aumento da pressão urbana devido à  
regularidade de transporte, do aumento do turismo, da comer-
cialização da posse da terra para pessoas de fora da comuni-
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Embarque de passageiros no trapiche de Icoaraci. Fonte:  Foto de Letícia Vicente (2019)

dade para construção de restaurantes e segundas residências. 
Essas conversões de uso geram impactos socioambientais di-
versos (erosão, ruído, poluição, violência) e, a longo prazo, po-
dem causar mudanças irreversíveis à ilha.

 Percebe-se que grande parte dos conflitos e problemas 
que a iIlha do Combu enfrenta podem ser separados em dois 
grandes eixos: 
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I. A deficiência de serviços de saneamento adequados 
ao contexto local, pois há inadequação de certas provi-
sões públicas ao lugar e a falta de algumas tecnologias 
físicas e sociais apropriadas ao contexto ribeirinho e 
ao ambiente de várzea, comprometendo  o bem-estar 
dos ilhéus e as dinâmicas ecológicas desse território. 

II A disputa da ilha entre moradores e agentes exter-
nos que podem colocar em risco a preservação do 
modo de vida ribeirinho e do ecossistema de várzea 
presente no Combu.

Embarcação em alta velocidade no furo igarapé Combu criando ondas que aceleram o 
processo de erosão. Fonte:  Foto de Thales Miranda (2017)



 A relação de proximidade dessa ilha com o centro de Be-
lém e a exuberância da sua natureza provoca um crescente apelo 
para as práticas turísticas na ilha. O turismo no Combu apresenta 
um aspecto du alista: por um lado, ele promove benefícios eco-
nômicos para alguns moradores do lugar e, por outro, aumenta 
a disputa por terra e por espaço para a construção de estabele-
cimentos destinados a esse tipo de serviço. O turismo de massa 
afeta as práticas tradicionais e a qualidade de vida das comunida-
des e traz prejuízos ambientais.

 Associado às práticas de lazer, há também interesse na 
aquisição de terras na ilha do Combu devido à sua localização 
estratégica em relação ao cen tro da cidade, com fácil travessia 
pelo rio, e à sua natureza majori tariamente preservada. Apesar 
dessa ilha ser uma Área de Proteção Ambiental, ela também 
sofre pressões com a comercialização da terra, estimulada pela 
desobediência das designações de uso para o território; pela fal-
ta de instrumentos mais específicos e adequados para orientar 
a ocupação e uso do solo, em nível local; pelo crescente apelo 
ao turismo na região; pelo enfraquecimento do engajamento co-
munitário; pelo incentivo à urbanização das ilhas metropolitanas, 
mais visível em outras localida des.

 A abundância de espaços aparentemente disponíveis na 
ilha pode ser apropriada de forma predatória para a criação de 
sítios, proprieda des de veraneio ou para reserva de terras para 
futuros empreendimen tos, tudo com a finalidade de proporcio-
nar tranquilidade e qualidade de vida aos seus potenciais novos 
ocupantes – uma parcela da população alheia ao modo de vida 
ribeirinho. 

 Sabe-se que as negociações de terra com pessoas que 
não são das comunidades locais aumentaram muito com a distri-
buição da energia elétrica. Houve compras de pequenos terrenos 
por forasteiros. Estes se fixam na ilha e aos poucos aumen tam o 
tamanho da sua propriedade para fazer sítios ou constroem es-
tabelecimentos comerciais para receber turistas. As terras ven-
didas no Combu para pessoas de fora da ilha são menores e não 
obedecem aos arran jos que foram estabelecidos pelos morado-
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res historicamente. Mesmo que ainda não haja completa desca-
racterização do padrão ribeirinho, percebe-se que tem se tor-
nado comum a venda de “pedaços” de terra às margens do rio, 
pelos moradores mais antigos para forasteiros.

Tipos de economias praticados
 São diversas as estratégias de subsistência e geração de 
renda nas comunidades do meio insular. Extrativismo de coleta, 
pesca artesanal e agricultura familiar coexistem com empregos 
formais e atividades informais nos setores de comércio e servi-
ços, mais presentes em ilhas que já passam por um processo de 
urbanização. Silva (2010, p.97) destaca na parte insular do mu-
nicípio de Belém “a produção do pescado, do camarão, do açaí, e 
em pequena escala, a produção de frutas, de macaxeira, de pro-
dutos da horticultura e do carvão”. Destaca-se nas ilhas a extração 
do açaí e o palmito. Entretanto, nota-se a diminuição da extração 
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Fonte: https://pa.mgfimoveis.com.br/venda-pa-belem-vendese-terreno-na-ilha-do-
-combu-77693901. Acesso em: 27 de set. de 2021



do palmito da palmeira do açaí, devido à valorização do preço do 
fruto, que ganha destaque na gastronomia nos mercados local 
e externo. Outros produtos populares entre os ilhéus são o ca-
cau (nas ilhas da parte sul), o carvão vegetal (produzido nas co-
munidades de terra firme como na ilha de Cotijuba) e a madeira 
(FÓRUM DAS ILHAS, 2012).

 A pesca e os produtos extraídos são utilizados para con-
sumo próprio e vendidos juntos com outros insumos (como o 
açaí) em feiras e mercados na parte continental de Belém, e/ou 
nas próprias ilhas, como é o caso de Cotijuba, que possui feira lo-
cal. Na agricultura destaca-se o manejo de árvores frutíferas e de 
hortaliças. As plantações são realizadas em pequena escala, em 
geral próximas às residências.

 O turismo também aparece como atividade economia de 
destaque na parte insular. De forma mais antiga têm-se o exem-
plo da ilha de Mosqueiro, e de forma mais recente as ilhas de Ca-
ratateua, Cotijuba e Combu. Observa-se por um lado uma ação 
turística predatória, que cria danos socioambientais (poluição 
sonora, poluição hídrica, desenraizamento da cultura local, ex-
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Fontes: Fotos deLetícia Vicente (2018); Elis Brazil (2019); Letícia Vicente (2019); Raquel Oliveira (2018)

Feira do Cajueiro na ilha de Mosqueiro; Caroços de açaí em paneiros esperando para o em-
barque no trapiche da ilha de Cotijuba; Plantação de jambu em terreno de agricultores na 

ilha de Cotijuba; Vista das embarcações na comunidade do Cajueiro, na ilha de Mosqueiro.

pulsão dos antigos moradores para criação de novos empreen-
dimentos vinculados a pessoas externas). Por outro lado, verifi-
cam-se também tentativas locais de articulação para o turismo 
de base comunitária.

Ilhas e indicadores ambientais
 Por configurarem mais de 65% da extensão terrestre do 
território do município de Belém[4] (BELÉM, 2012) e contarem 
com grande massa vegetada, as ilhas apresentam um indicador 
ambiental positivo. O ambiente insular apresenta cerca de 80% 
de sua área ainda vegetada, o que possui implicações climatoló-
gicas (temperatura, sensação de conforto) para todo o território 
municipal, mas principalmente nessas áreas, que apresentam 
temperaturas médias de solo cerca de 4ºC mais baixas quando 
comparadas ao centro da cidade (MOREIRA; VITORINO, 2017).

 Além da melhoria climatológica, as ilhas desempenham 
bem funções ligadas ao ciclo hidrológico. A parte insular apre-
senta solo predominante de várzea, que consiste em uma área 
de movimentação do rio em seu ciclo de secas e cheias, ou seja, 
integra-se a este como um único sistema. A várzea desempenha 
funções de drenagem, pois consiste em área de absorção (reser-
vatório natural), que já está incorporada como espaço a ser oficial-
mente respeitado em diversas cidades do Norte Global (SPIRN, 
1995). A ocupação da várzea com densidades construtivas eleva-
das requer canalização do rio, processo desencadeado por ação 
das populações mais vulneráveis, que perdem a conexão simbó-
lica com este meio, e que ocupam áreas ambientalmente frágeis 
por não conseguirem acesso às áreas que são elegíveis para urba-
nização convencional, por sua vez controladas por um mercado 
de terras que não tem compromisso social e ambiental; nessas 
circunstâncias, a população sofre as consequências de enchentes 
cada vez maiores, pois a várzea transforma-se em área de risco, 
como ocorreu em diversos bairros formados sobre várzeas, na 
periferia do centro da Belém continental - as baixadas. A pre-
servação das parcelas insulares que possuem ocupações que se 
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relacionam ao modo de vida ribeirinho ou rural contribui social, 
econômica, cultural e ambientalmente para a Região Metropoli-
tana de Belém pelos seguintes motivos:

 Proximidade com o centro 
metropolitano
 A presença de populações tradicionais (ou que se entre-
laçam amplamente com a natureza) em um município que co-
manda uma região metropolitana, como é o caso de Belém, pos-
sui vantagens e desvantagens, que podem ser trabalhadas pelo 

Permite a manutenção dos moradores no seu local de 
origem, devido à presença de recursos necessários para 
sua subsistência, evitando a migração e, consequente-
mente, um crescimento da população continental sem 
regramento;

Preserva a diversidade de formas de habitar a região me-
tropolitana, em especial, o espaço predominantemente 
natural;

Mantém atividades econômicas como o extrativismo e 
a agricultura familiares e o turismo de base comunitária, 
auxiliando no desenvolvimento de uma economia local 
diversificada e ba seada em atividades que envolvam a 
preservação do ambiente natural;

A manutenção dos ambientes naturais (várzea, floresta) 
é necessária pois fornece recursos que inclusive susten-
tam hábitos alimentares historicamente consolidados 
por ilhéus e de quem vive no continente;

Mantém dinâmicas naturais: a ventilação, os ciclos da 
chuva, a infiltração da água da chuva no solo e amenida-
des térmicas;

Contribui para a manutenção da biodiversidade regional.
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planejamento territorial. A condição que traz pontos positivos e 
negativos é a mesma: a localização, a proximidade com um cen-
tro urbano dinâmico. Por um lado as ilhas são vistas como área 
de expansão urbana, como já ocorre em Mosqueiro, Caratateua 
e Cotijuba, e pode vir a acontecer em outras ilhas, a exemplo do 
Combu, que já sofre pressão por conversão de usos. Por outro 
lado, a proximidade com um centro metropolitano diminui difi-
culdades enfrentadas por comunidades com maior grau de isola-
mento. Os moradores das ilhas encontram no continente supor-
te para venda de produtos da agricultura e extrativismo de coleta, 
ao mesmo tempo em que possuem acesso facilitado a serviços 
variados, como atendimento médico especializado, educação, 
comércio, entre outros. Por outro lado, verifica-se o trajeto inver-
so de pessoas em busca do desfrute da paisagem e amenidades 
rurais ligadas ao turismo, bem como a procura por terrenos para 
moradia barata e segundas residências.

 O tipo de ocupação do solo (rural e urbano) nas ilhas de 
Belém está diretamente relacionado às atividades de subsistên-
cia e econômicas desenvolvidas pelas famílias. Entender a pro-
porção de terra necessária para a sobrevivência dos ilhéus, ou de 
que modo a casa se relaciona com o rio e com a vegetação, é im-
portante para que sejam propostas políticas públicas e arranjos 
espaciais/territoriais condizentes com a realidade insular.

Ilhas e o planejamento territorial
 As ilhas desafiam as concepções de planejamento terri-
torial convencionais, ou que desarticulam os universos urbano e 
rural. Villaça (2015) aponta que  foram utilizadas  ideologias no 
Brasil, tanto em planos quanto em projetos para perpetuar o po-
der das classes dominantes, e que diversos nomes foram atribuí-
dos ao Planejamento Urbano para justificar as decisões tomadas, 
extremamente ligadas a um modo tecnicista e burocrático, que 
considera concepções de diagnósticos e métodos científicos e 
“racionais”, eliminando vivências cotidianas capazes de demons-
trar que não existe apenas uma forma de viver sob influência da 
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urbanização. De modo geral, nota-se que existe um 
foco no planejamento urbano que adota parâmetros 
urbanísticos pensados para metrópoles (do centro – 
sul do país), que são na verdade colonizadores, pois 
difundem novos valores e práticas que não dialogam 
com o que havia antes. Para eles o diferente é o não 
urbano. Não compreendem aquilo que está fora da 
linha imaginária demarcadora da cidade, mas que 
não corresponde ao modo de vida rural idealizado 
do isolamento em fazendas. Levantam-se aqui ques-
tionamentos de como territórios e comunidades na 
Amazônia que vivem dinâmicas de entrelaçamento 
entre urbano e rural são vistas. Como fica o espaço 
periurbano (aquele que faz a transição da cidade para 
o rural)? E como é o rural vivido? Em que medida es-
sas categorias são incorporadas aos planos? Quais 
as referências disponíveis de governança  adequada 
para a realidade amazônica?

 No Plano Diretor de Belém, o território muni-
cipal é dividido em Macrozona do Ambiente Urbano 
(MZAU) e Macrozona do Ambiente Natural (MZAN). A 
MZAU abrange quase a totalidade da área continen-
tal, e partes das ilhas de Mosqueiro, Caratateua (Ou-
teiro) e Cotijuba. A MZAN está presente em todas as 
ilhas, excluindo-se as porções urbanizadas das ilhas 
que integram a MZAU. Na área continental existem 
áreas protegidas também incluídas nessa macrozona. 
Nos objetivos e diretrizes da MZAN aparecem ter-
mos como preservação, sustentabilidade, natureza, 
paisagem e turismo. Destaca-se que existe uma de-
limitação precisa das atividades que podem ser de-
senvolvidas na MZAN. Entre estas possui relevância a 
produção agroextrativista, desenvolvida em assenta-
mentos de baixa densidade, que possuam serviços de 
atendimento local. De maneira geral estão previstas 
apenas atividades de baixo impacto socioambiental.
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 Entende-se que 
esta forma de zoneamento 
não consegue dar conta dos 
diversos arranjos espaciais 
existentes no município e 
apresenta um macrozonea-
mento que pouco diferencia 
as áreas que são definidas 
como rurais no município; 
assinala grandes áreas ho-
mogêneas, e se mantém 
em uma resolução que não 
detecta a diversidade de 
arranjos e modos de vida 
existentes. Nas ilhas urba-
nizadas, que possuem zo-
neamento urbano, como é 
o caso de Cotijuba, os parâ-
metros disponibilizados 
também se apresentam in-
suficientes/inadequados à 
realidade local. Tal situação 
tem favorecido a absorção 
de práticas e parâmetros 
praticados na periferia da 
área continental, indicando 
a tendência à descaracteri-
zação de modos de vida e 
degradação de recursos que 
poderiam ser de grande va-
lor para todo o ambiente 
metropolitano.
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Fonte: Belém (2008)
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Cotijuba
 Observa-se que o zoneamento vigen-
te na   ilha de Cotijuba a divide entre rural (ZAN 
2) e urbana (ZAU 1), utilizando a Av. Magalhães 
Barata e as praias com areia como referência, 
ainda que na realidade grandes parcelas ru-
rais estejam consideradas como urbanas. No 
zoneamento especial nota-se uma aproxi-
mação maior com a realidade, com destaque 
para a Zona Especial de Interesse Ambiental, 
que delimita áreas vegetadas que devem ser 
preservadas. Ao estabelecer a parte oeste à 
Av. Magalhães Barata como MZAU, o municí-
pio transforma o valor da terra, pela conver-
são de solo rural em urbano. Assumiram-se 
grandes porções de terra não ocupada ou 
rural como urbana no zoneamento, incen-
tivando a ocupação/aumento da densidade 
em áreas onde existem usos de baixa densi-
dade rural, ou mesmo não ocupados, o que 
contradiz os objetivos e diretrizes propostos. 
Pelo que foi observado, outro ponto relevan-
te para a divisão entre a área rural e a urba-
na foi a classificação dos tipos de orla (A e B), 
pois as áreas apresentadas como urbanas no 
zoneamento encontram-se na parte oeste da 
ilha, que apresentam as praias, com faixas de 
areia. Além do zoneamento ordinário, a ilha 
de Cotijuba está sujeita a alguns zoneamen-
tos especiais previstos no PDMB (BELÉM, 
2008). Trata-se de sobrezoneamentos, na 
medida em que marcam pontos específicos, 
como no caso do patrimônio, ou apresentam 
maior fluidez, como é o caso do ambiental.
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Combu
 A ilha do Combu tornou-se Área de Proteção Am-
biental (APA) estadual em 1997, inserida, assim, na catego-
ria de Unidade de Conservação (UN)[5] de uso sustentável. 
Tendo em vista que o Combu é um território extrativista 
onde há ligação forte entre seus habitantes e a natureza, 
a ilha foi enquadrada nesta categoria de UN, pois as APA 
servem como uma alternativa para a conservação ambien-
tal em lugares onde já havia presença humana anterior e, 
por isso, têm como objetivo básico proteger a diversidade 
biológica, disciplinar o processo de ocupação do solo e as-
segurar a sustentabilidade dos re cursos naturais, conside-
rando também as populações locais e suas par ticularidades 
culturais.
 Nesse contexto, muitos conflitos fundi ários podem 
ser evitados, pelo menos teoricamente, pois o domínio 
das terras na APA pode ser regularizado por meio de con-
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Zoneamentos e sobrezoneamentos (Cotijuba)

Fonte: Belém (2008). Adaptado



cessão de uso, restringindo usos do solo e a exploração 
de recursos. Estas condições permitem a realização de 
práticas sustentáveis, que buscam a harmonia en tre o 
homem e o seu meio, o equilíbrio entre uso e proteção 
da natureza (SOBRAL, 2017. p. 5). 
 No entanto, mesmo antes de a Ilha do Combu 
ter se tornado uma APA, suas terras já eram protegidas 
por lei, por se caracterizarem como bem da União, de 
acordo com o decreto lei n 9.760/1946, que estabelece 
como bens da União as margens dos rios e lagos que 
sofrem influências de maré, também chamadas de ter-
renos de marinha. Estes terrenos correspondem a uma 
faixa de 33 metros, a partir da linha de preamar média, 
neste caso, de cheia dos rios, em direção ao interior do 
território. E os espaços são destinados à preservação 
ambiental e, por serem designados como um bem do 
Estado brasileiro, são de responsabilidade da Secretaria 
de Patrimônio da União (SPU) e suas superintendências 
estaduais.
 Embora esse afastamento das margens sirva 
para a proteção ambiental dessas áreas, em alguns ca-
sos é possível que nelas existam construções, em situa-
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Fonte: Brito (2019, p.30)

Esquema de terreno de marinha aplicado à ilha do Combu

ções muito singulares, como é na Ilha do Combu. Cabe 
à SPU decidir se é conveniente ou não para a União que 
unidades habitacionais ou estabelecimentos de outra 
escala ou uso estejam situados nessas áreas. Pela con-
dição de propriedade pública, a União pode ceder terras 
de marinha para finalidades específicas, como o cultivo 
ou extrativismo de subsistência. A concessão pode ser 
feita em várias categorias. No caso dessa ilha, a autoriza-
ção de uso permite a ocupação de uma área de domínio 
público, e por isso não se pode modificar o seu tipo de 
uso, e a terra não pode ser comercializada, porém pode 
ser transferida em caso de herança.
 Mesmo submetida aos regulamentos do Siste-
ma Nacional de Unidades de Conservação, por ser uma 
APA, e à SPU, por ter características de terreno de mari-
nha, a ilha do Combu se situa no território que faz parte 
do município de Belém e por isso tem que ser manejada 
também de acordo com o Plano Diretor Municipal de 
Belém.  As ilhas que ainda não são urbanizadas, como o 
Combu, estão inseridas na Zona de Ambiente Natural 3 
(ZAN 3).
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 Destaca-se que o zoneamento munici-
pal não aponta instrumentos de gestão claros 
e específicos para as áreas majoritariamente 
naturais, como as ilhas, e nem para que elas 
tenham objetivos e funções ambientais e so-
ciais complementares e integradas entre si e 
ao conti nente. Outro problema é que, segun-
do o PDMB, algumas ilhas recebem tratamen-
to análogo ao da porção continental. Deve-se 
con siderar que, embora esses lugares já te-
nham alto grau de intervenção, sua realidade 
ainda difere bastante do continente e por isso 
a legisla ção ambiental e de ocupação do solo 
também devem ser diferenciadas.

 Apontar isso é importante, pois não se 
pode esperar até que o restante do território 
das zonas de ambiente natural se descarac-
terize, legitimando a visão legal que assume a 
visão hegemônica sobre o que seria o espaço 
urbanizado, e justificando a sua adoção para as 
outras ilhas. É necessário que exista legislação, 
planos e instrumentos de manejo próprios e 
compatíveis com a realidade insular, e que este 
respeito às limitações impostas pelas várzeas 
sejam também respeitadas no continente.

 Há outras questões referentes às ilhas a 
serem levantadas, como a necessidade de ela-
boração de planos de manejo para as Unidades 
de Conservação já estabelecidas, bem como a 
necessidade de criação de códigos de posturas 
e edificações, ou mesmo guias de desenhos 
para as ilhas, de modo que estes sirvam de re-
ferências legais para o que é ou não permitido 
nas ilhas, respeitando modos de vida e acordos 
coletivos já estabelecidos pelos ilhéus.
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 Esse livro enfatiza também a necessidade 
de inclusão dos conhecimentos acadêmicos no 
planejamento territorial, de modo que não haja a 
conversão indiscriminada de áreas rurais insula-
res em urbanas para fins imobiliários e turísticos, 
destinadas para público externo ou migrante. Por 
que as pessoas que mudam para a ilha não podem 
seguir o que é praticado lá e que tem garantido o 
sustento de gerações de ilhéus? Quem ganha com 
a transformação da terra em mercadoria? Ainda 
que não se tenha oficializado um plano de ex-
pansão para a parte insular de Belém, percebe-se 
o aumento da pressão urbana sobre as ilhas, com 
destaque para aquelas que possuem ligação rodo-
viária (Mosqueiro e Caratateua), por transporte pú-
blico regular fluvial (Cotijuba), e com proximidade 
do centro e atrativos turísticos (Combu). 
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PARTE II
UM POUCO MAIS SOBRE A REALIDADE DAS 

ILHAS DO COMBU E DE COTIJUBA

Dados gerais das ilhas do 
Combu e Cotijuba 

Área: 1.580.71 ha

População: em 2000 a ilha tinha 2133 habitantes 
(GUERRA, 2007), e pelo censo do IBGE de 2010 
(2010) 3365 moradores. Através de entrevista 
concedida por uma das coordenadoras do MMIB 
(A. M., 47 anos), estima-se que existam cerca de 
5000 moradores atualmente, ou seja, em 20 anos 
a população mais que dobrou.

Distância em relação ao centro de Belém (linha 
reta):    22 Km

Forma de acesso à ilha: o acesso à ilha é feito so-
mente por barco. Do trapiche de Icoaraci (distrito 
ao norte da Belém continental) até o trapiche An-
tônio Tavernard, a viagem dura aproximadamente 
45 minutos. O trajeto pode ser realizado pelo bar-
co da prefeitura, que durante os dias de semana e 
em horários definidos, cobra o preço da passagem 
de ônibus municipal, ou por barcos da Cooperativa 
de Barqueiros de Cotijuba (COOPERBIC), que até o 
momento da pesquisa cobravam 7 reais o trajeto.

Cotijuba
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Área: 1.477 ha

População: 1006 habitantes (IBGE, 2010). 

Distância em relação ao centro de Belém (linha 
reta): a ilha do Combu se localiza à 1,5 km do sul 
continental da cidade, à margem esquerda do Rio 
Guamá – pratica mente em frente ao campus da 
Universidade Federal do Pará. Ela tam bém é banha-
da pelo furo São Benedito, na sua orientação Sul, à 
Leste pelo Furo da Paciência e à Oeste pela Baía do 
Guajará.

Forma de acesso à ilha: o acesso a essa ilha é fei-
to por travessias de barco durante o ano inteiro. O 
trajeto dura cerca de 15 minutos e é realizado por 
embarcações que saem diariamente da Praça Prin-
cesa Isabel (atual terminal hidroviário Ruy Barata), 
no bairro da Condor. Esse contato fácil e rápido com 
o continente gera travessias que possuem dois sen-
tidos: no sentido Belém-Combu, as travessias são 
motivadas pelos passeios fluviais; turismo; lazer; e 
para o uso do rio, igarapés adjacentes aos bares e 
restaurantes.

Combu
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Fonte:  Foto de Letícia Vicente (2019)Trapiche Poeta Antônio Tavernard, na chegada à ilha de Cotijuba.

Trajetos Icoaraci - Cotijuba e Ver-O-Peso - Cotijuba

Elaboração: Elis Brazil



44

Manchete de inauguração do novo terminal 
hidroviário que dá ligação à ilha do Combu

 Fonte: disponível em: https://www.oliberal.com/belem/terminal-hidroviario-ruy-
barata-e-inaugurado-no-bairro-da-condor-1.321514. Acesso em 13 de set. de 2021

Histórico de ocupação
Cotijuba
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 Já no sentido Combu-Belém, as travessias 
ocorrem dia riamente, pois a população da ilha ne-
cessita escoar a sua produção nas feiras da cidade e 
ter acesso a alguns equipamentos, serviços e esta-
belecimentos comerciais do continente.

Trajeto Terminal Hidroviário Ruy Barata - Combu

Elaboração: Elis Brazil
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Histórico de ocupação
Combu
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Território
Cotijuba
Macroescala: A ilha de Cotijuba possui cerca de 22 km de praias 
de água doce. As praias são a forma mais forte de reconhecimen-
to local, bem como o principal espaço público e de encontro da 
ilha. É muito comum dizerem “moro na praia do Farol”, como for-
ma de localizar o endereço, ainda que por vezes a pessoa não 
more efetivamente na beira da praia, mas sim em seu entorno. 
As praias da ilha são a do Farol, do Amor, Funda, da Flexeira, do 
Vai-quem-quer, da Pedra Branca e Fazendinha. A maior faixa de 
areia encontra-se na parte oeste da ilha, e no Plano Diretor de 
Belém é considerada como orla urbana.
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Fonte:  Oliveira (2019, p. 33)

Demarcações na ilha de Cotijuba

 Existem na ilha outras nomenclaturas 
que remetem às regiões específicas. Algumas 
possuem referências históricas, como a área da 
Fazendinha, no entorno das ruínas do antigo 
engenho, ou o Seringal, onde antes havia uma 
grande plantação, segundo relatos. Outro local 
com nome específico é a comunidade Poção, ao 
lado da praia da Pedra Branca.

De modo geral a ilha pode ser dividida em             
três partes:

1) A parte sul (chamada também de Faveira) é a 
parte mais urbanizada da ilha, concentra os servi-
ços ligados à saúde, educação, transporte fluvial 
e os comércios de diversos tipossta concentra-
ção de oferta de serviços motiva a concentração 
de moradias e atrai os veranistas que constroem 
casas de temporada, provocando um processo 
de subdivisão dos lotes e de supressão vegetal.

2) A parte central, no eixo da Av. Magalhães Ba-
rata,  possui como característica principal gran-
des lotes habitados por vários núcleos de uma 
mesma família (uma família de avós, pais, netos, 
bisnetos e agregados). É comum a realização de 
práticas agrícolas para consumo e venda. Ao re-
dor dos lotes existem áreas de floresta preserva-
da, trilhas e braços de rios.
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Fonte: Fotos de  Letícia Vicente (2019)
Trecho da Avenida Jarbas Passarinho e Ruínas do antigo Educandário Nogueira de Farias



3) A parte norte é caracterizada pelas praias. As famílias que a ha-
bitam estão mais ligadas às atividades econômicas relacionadas 
com a dinâmica do turismo e lazer, bem como com pequenas 
práticas agroextrativistas.

Em oficina de cartografia social realizada na ilha de Cotijuba, com 
a participação de integrantes do Movimento de Mulheres das 
ilhas de Belém (MMIB), obteve-se como resultado um mapa que 
delimita características locais percebidas pelos moradores. Esse 
mapa elaborado conjuntamente pelas participantes identifica os 
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Fonte:  Fotos de Letícia Vicente (2019)Casas na parte central da ilha de Cotijuba

Fonte:  Fotos de Letícia Vicente (2019)Casa e artesã na comunidade Poção

locais de uso cotidiano na ilha: associações, locais de comércio, 
locais de agricultura/extrativismo, pesca, festividades, diversão, 
brincadeira das crianças, turismo, as paisagens marcantes, os lo-
cais considerados perigosos, trilhas e ruas que não aparecem nos 
mapas oficiais.
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A oficina foi realizada no dia 22 de outubro de 2019. 
Esta durou 2 horas e contou com a participação de 9 

mulheres entre 18 e 64 anos. A primeira atividade da oficina 
buscou identificar quais espaços estão presentes nos terrenos 
dos participantes (ex.: casa, espaço comercial, quintal, horta, 
roçado, depósitos, galinheiro), bem como como é feita a 
transição do espaço privado para o público (ex.: por cercas, 
vegetação, calçada). A atividade também buscou investigar 
que outros espaços ou construções os participantes gostariam 
de possuir em seu terreno. A segunda atividade da oficina 
procurou identificar os locais de uso cotidiano na ilha, como 
as associações, locais de comércio, agricultura/extrativismo, 
pesca, local das festa e festividades, local da diversão, 
local onde as crianças brincam, local do turismo, paisagens 
marcantes, locais considerados perigosos, bem como as 
trilhas existentes.

Fonte: Fotos de Elis Brazil (2019) 
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Movimento de Mulheres 
das ilhas de Belém (MMIB)

 O MMIB foi criado em 1998 como uma associação 
sem fins lucrativos a partir do GMAPIC, que inte-

grava a Associação de Produtores da Ilha de Cotijuba (APIC). 
Na antiga associação, as mulheres não eram ouvidas e não 
tinham o poder de decisão. O movimento surgiu visando ao 
fortalecimento comunitário, geração de renda, capacitação 
profissional e inclusão social, com destaque para o protago-
nismo da mulher.
 Em 1999, o movimento obteve o primeiro financia-
mento externo, a partir da aprovação do projeto Sons da Ilha 
(aproveitamento de restos de madeira para criação de instru-
mentos musicais) em parceira com o grupo Comunidade So-
lidária, que envolveu uma turma de 50 jovens, que contaram 
com bolsa de estudos por  um ano. Essa iniciativa de capacita-
ção preparou mulheres que hoje são membros  do movimen-
to, incluindo a própria coordenação. 
  Em 2002 o MMIB foi formalizado e desvinculado da 
APIC. O movimento conta com sede própria, adquirida por 
meio de financiamento coletivo (recursos das mulheres par-
ticipantes), localizada na Av. Magalhães Barata, nº 935. A sede 
original foi expandida com anexação de outros lotes até atingir 
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Sala de leitura e espaço para 
venda de produtos artesanais 

dentro da sede do MMIB
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Microescala: Conforme retratado nos desenhos e nos tex-
tos feitos pelas participantes da oficina realizada em cola-
boração com o MMIB, os tipos e a quantidade de vegetação 
variam conforme os tamanhos dos terrenos. Nos terrenos 
menores é comum que os quintais sejam vegetados com 
árvores frutíferas (açaizeiro e cupuaçuzeiro foram os mais 
citados). O cultivo de plantas ornamentais também foi en-
fatizado pois embeleza os terrenos. Nos terrenos maiores, 
além da maior variedade de vegetação, é comum que uma 
parte do terreno seja destinada à construção de pousadas 
e/ou restaurantes. Nos terrenos que estão ligados direta-
mente à praia, os habitantes dão prioridade à construção 
de bares e pousadas.

  Os desenhos das participantes da oficina retrata-
ram usos da área em que vivem com suas famílias e dos 
espaços ocupados pelos vizinhos, demonstrando a prática 
de convivência e apropriação coletiva das quadras, onde, 
em alguns casos, a vivência cotidiana não é pautada por 
fronteiras bem definidas, tais como muros e cercas, e a ve-
getação é o elemento que define o lugar (a área de domí-
nio) de cada um. Todas as participantes destacaram a natu-
reza como ponto fundamental da vida na ilha, seja através 
do cultivo de árvores frutíferas ou de jardins. Em suas falas, 
as participantes destacam a convivência com a natureza  e 
a tranquilidade como elementos determinantes para sua 
permanência na Ilha de Cotijuba.

 Mas a necessidade de moradia das novas gerações 
tem sido determinante na divisão e redistribuição de es-
paços entre membros de uma mesma família, o que tem 
ocasionado o cercamento e a utilização para fins de mora-
dia de áreas antes destinadas à produção de alimentos e 
cultivo de plantas medicinais, plantio de árvores frutíferas 
e dos espaços comuns usados para reuniões das famílias, 
e que agora são vendidas a pessoas do continente para 
construção de casas de final de semana. 
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a configuração atual, que permite a sua utilização para diversos 
tipos de evento de capacitação, socialização, ou festividade de 
interesse da comunidade, constituindo-se portanto em im-
portante equipamento público na ilha, que oferece ainda uma 
sala de leitura com mais de 300 livros para a população.

 O MMIB não é filiado a partidos políticos nem recebe 
incentivos governamentais. Desde 2002 possui parceria com 
a empresa Natura para produção de priprioca (cultivo), e mais 
recentemente para coleta do fruto tucumã. Apesar da parceria 
com a empresa, as famílias têm produção diversificada e não de-
pendem exclusivamente dessa organização. A percepção local é 
de que isso dá autonomia aos moradores, prevenindo a depen-
dência financeira de uma única fonte de renda. Atualmente há 
outros institutos e empresas parceiras, como o Instituto Peabiru, 
a Mapinguari Design, o FMAP, o GMB, a empresa  Beraca.
 O MMIB fortalece as práticas citadas, além do artesanato 
de biojoias, e de vários projetos que atendem desde os jovens 
da comunidade, com curso de informática básica, até a terceira 
idade, como o Projeto Vida & Companhia, que oferece lazer e 
atividade física para os idosos.
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Desenhos de participantes da oficina realizada no MMIB 
retratando seus locais de moradia

 As tendências de ocupação na ilha 
ocorrem de maneiras distintas. O sul urbani-
zado sofreu evidente aumento da densidade 
e consequente alteração do modo de vida 
da população, uma vez que os novos atores 
que se fixam ao espaço não possuem a mes-
ma relação que os ilhéus têm com a nature-
za. Gomes (2001) ressalta que a ocupação do 
território por esses agentes gerou uma forte 
especulação imobiliária, havendo também a 
apropriação da cultura, dos hábitos, do am-
biente natural e da força de trabalho dos ilhéus 
por parte dos forasteiros, especificamente os 
que detêm maior poder econômico interessa-
dos em lucrar a partir da força de trabalho de 
quem mora na ilha. É comum ver placas no 
interior da ilha indicando a venda de lotes e de 
casas de veraneio.

 O esquema de lote na parte central 
demonstra um arranjo de terreno sem divi-
sões bem definidas - a vegetação que sepa-
ra o espaço de produção de cada membro da 
família. O espaço do quintal nos terrenos que 
circundam as casas é bastante diversificado 
com depósitos para ferramentas e produtos 
recém chegados da horta. A figura a seguir 
mostra que é no quintal mais próximo que as 
famílias costumam plantar árvores frutíferas 
para consumo próprio, como cupuaçu e açaí. 
Também nesses espaços próximos à residên-
cia é comum o plantio de espécies de interes-
se medicinal, comumente utilizadas para tra-
tar doenças mais simples.



Território
Combu
Macroescala: a ilha do Combu pode ser dividida em quatro co-
munidades que se estabelecem às margens dos principais rios e 
furos da ilha: Igarapé Combu, Periquitaquara (ou Santo Antônio), 
Beira Rio e a do Furo do Benedito. Elas têm em comum caracte-
rísticas espaciais ribeirinhas que se refletem nos acordos sociais e 
arranjos espaciais da ilha.
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Fonte:  Oliveira (2019, p. 49)

Fonte: Foto de  Rafaela Oliveira (2019)

Esquema de divisão de um lote na parte sul da ilha de Cotijuba

Imagem anunciando a venda 
de lotes da ilha de Cotijuba

Arranjos espaciais gerais: tradicionalmente, a ocupação da ilha 
do Combu privilegia o modo de vida ribeirinho extrativista. Sen-
do assim, os espaços de moradia e de atividades produtivas se 
localizam nas margens dos rios e igarapés, e o extrativismo é fei-
to a partir do domínio de grandes porções de terra que adentram 
a ilha. Esta condição proporciona ao morador o acesso à floresta, 
com grande diversidade de árvores frutíferas ou outros tipos de 
vegetação para o aproveitamento durante todo o ano, além de 
pequenos furos e alagados permanentes para a pesca.
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Fonte:  Oliveira (2019, p. 50)

Fonte:  Brito (2019. p. 39)

Esquema de um lote na parte central da ilha de Cotijuba

Esquema de localização das comunidades na ilha do Combu



  

 Os limites de cada ocupação fami-
liar foram historicamente estabelecidos 
a partir de acordos feitos pelos próprios 
moradores, geralmente tendo referências 
visuais na paisagem, como grandes árvo-
res, igarapés e furos principalmente; em 
outros casos, foram abertas trilhas ou colo-
cados objetos demarcatórios, como esta-
cas. Desse modo, cada família pode ter o 
acesso ao interior da ilha para coletar frutos 
e pescar, desde que respeite os limites es-
tabelecidos e conhecidos por todos. A par-
tir de 2006, passam a ser concedidos pela 
Superintendência do Patrimônio da União 
(SPU) os primeiros Termos de Concessão 
de Uso (TCU) para os moradores da ilha, 
principalmente para os mais velhos, totali-
zando 110 desses termos naquele ano (RI-
BEIRO, 2010).

 Disposição das ocupações familia-
res: na ilha do Combu, o padrão de ocupa-
ção é estruturado pelo rio, elemento que 
serve como eixo a partir do qual os assen-
tamentos são distribuídos e estabelecidos. 
Assim, essas ocupações estão dispostas 
sequencialmente às margens dos rios, 
geralmente separadas por uma grande 
área de mata nativa; quanto maior é essa 
área, mais elas se encontram isoladas. Es-
sas áreas possuem semelhanças nos seus 
padrões construtivos e espaciais e, apesar 
disso, sua disposição ou suas formas ar-
quitetônicas são vernáculas, e em nada se 
assemelham às referências adotadas pela 
gestão urbanística municipal.
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Ocupação familiar: as áreas de 
ocupação das famílias no Com-
bu efetivam fisicamente a posse 
da terra, independentemente 
da forma que apresentam. A 
sua demarcação é difícil de ser 
percebida para quem é de fora, 
pois, embora existam casos em 
que é feita com o uso de marcos 
visuais ou físicos, seus limites, 
geralmente, se confundem com 
elementos naturais do lugar, 
como parte da mata nativa ou 
de um igarapé. No entanto, há 
um reconhecimento geral e efe-
tivo entre os moradores. Nessas 
áreas, pode-se encontrar uma 
família ou mais núcleos familia-
res com grau de parentesco pró-
ximo habitando a mesma área 
de ocupação. Assim, observam-
-se espaços com disposições 
que apresentam diferentes di-
mensões, funções e característi-
cas necessárias para o modo de 
vida ribeirinho na ilha.
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Fonte:  Brito (2019. p. 41)

Fonte:  Brito (2019. p. 42)

Fonte:  Foto de Letícia Vicente (2019)

Esquema de ocupação das disposições familiares ao longo do rio

Esquema da área de uma ocupação 
familiar na ilha do Combu

Moradora em frente a sua 
casa em palafita



 O morador do Combu vive da combinação dos elemen-
tos naturais e espaciais do seu terreno, desenvolvendo ativida-
des variadas e complementares entre si. Além disso, esse uso 
da terra pode ser feito ao longo de gerações, pois é altamente 
adaptável às características da várzea amazônica.

 O tamanho de grandes proporções e a forma das ocu-
pações são justificados pela ne cessidade de se preservar gran-
des áreas naturais, devido às atividades extrativistas nelas de-
senvolvidas e também por cau sa da construção de edificações 
anexas, como depósitos, galinheiro, lugar para a manutenção e 
guarda dos barcos, entre outros.
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 O módulo das áreas de ocupação no Combu tem dimi-
nuído ao longo dos anos. Este fato é explicado pela sucessão nas 
famílias, pois o acesso à terra é feito principalmente a partir da 
herança, quando os pais repartem ou doam partes dos seus ter-
renos para os filhos ou outros parentes . Outro fator mais recente 
que provoca esse processo de redução do tamanho dos terrenos 
– e motivo de preocupação para os moradores do Combu – é a 
venda da posse das terras, ou parte delas, para forasteiros que 
almejam um espaço na ilha, devido à sua recente notoriedade e 
o potencial de exploração turística.
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1) Edificação: Local onde são realizadas as atividades do-
mésticas da família. Sua arquitetura é adaptada ao ambiente 
local e às necessidades ribeirinhas, tanto nos materiais e 
técnicas construtivas, quando na sua distribuição espacial.

2) Quintal: Clareira onde são construídas as edificações e onde são 
feitas as atividades domésticas e de produção familiar. Há o cultivo 
de espécies vegetais, para consumo próprio ou para comercializa-
ção, junto com espécies nativas remanescentes. Além disso, nesse 
espaço também há a criação de animais de pequeno porte.

3) Mata: Área onde a floresta é predominantemente nativa e 
necessária para a subsistência das famílias na ilha, por ser a área 
destinada às atividades extrativistas. Também é importante para 
que se mantenha as condições ambientais do lugar.

4) Rio: Fundamental para a vida ribeirinha, ele é importante 
para acessar a ilha e se deslocar por ela, para a pesca, para o 
lazer e socialização.



Edificações: As edificações historicamente predominantes na 
ilha do Combu são muito adequadas ao local, no que se refe-
re a materiais e técnicas construtivas, além de expressarem as 
interpretações culturais do modo de vida das comu nidades que 
lá vivem. A adaptação à várzea melhora as condições de confor-
to, quando as construções respondem ao meio natural das áreas 
próximas aos rios. Essa adaptação é feita por meio das técnicas 
constru tivas empregadas, da implantação das edificações no ter-
reno, das dimensões dos espaços, dos materiais utilizados e da 
composição dos elementos da própria construção.
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Fonte:  Souza, 2002. Adaptado por Brito (2019, p. 47)

 Esquemas de uma residência na ilha do Combu

 Esta caracterização arquitetônica pode considerar 
majoritariamen te as construções residenciais, visto que este é o 
uso do solo predominante na ilha e têm em comum a maior par-
te dos elementos descritos a seguir. No entanto, pode ser adap-
tada também a outros tipos de edificações locais.

Trapiche: é um elemento da arquitetura ribeirinha de 
extrema importância para as atividades locais na Ilha 
do Combu. É a entrada da área ocupada por uma fa-
mília, ponto de chegada e partida dos barcos. Ele pode 
ser usado também como lugar onde são feitas algu-
mas atividades do mésticas ou produtivas, como se-
car roupa ou a secagem de sementes de cacau. Além 
disso, é onde as pessoas fazem pequenas reuniões ou 
interagem com o rio em momentos de lazer.
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Esquema de trapiche

Fonte:  Brito (2019, p. 68)



Gabarito de altura: As alturas predominantes das ca-
sas não impactam visualmente a paisagem natural da 
Ilha do Combu e não causam contrastes que destoam 
da escala das edificações já existentes, com poucas 
va riações de altura. Por isso, é importante a manuten-
ção do gabarito de até dois pavimentos para as novas 
construções. É preciso atentar para a carência de es-
tudos geotécnicos sobre a resistência do solo da ilha 
e sobre a viabilidade do emprego de outros sistemas 
construtivos (como a alvenaria e o concreto).

Estabelecimentos comerciais: até o momento da 
pesquisa na Ilha do Combu existiam 34 restaurantes 
registrados. Os estabelecimentos comerciais (restau-
rantes e bares) voltados para turistas e visitantes são 
o segundo maior tipo de uso do solo e, provavelmen-
te, muitos outros ainda serão construídos. No entan-
to, estes espaços tendem a ser construídos com um 
porte muito grande, especialmente na margem do Rio 
Guamá, e por isso, contrastante com os padrões mais 
tradicionais do lugar. Essa situação cria problemas re-
lacionados à aceleração da erosão nas margens dos 
rios e igarapés, aumento da quantidade de resíduos 
gerados e do consumo de recursos naturais, ruídos in-
desejados, entre outros, devido à quantidade de bar-
cos e pessoas que pretendem atrair e comportar.
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Esquema dos gabaritos de altura propostos para as residências da ilha do Combu

Fonte: Brito (2019, p. 63)

 Portanto, uma recomendação aqui proposta é 
que o porte desse tipo de estabelecimento seja con-
trolado, para estimular, principalmente, as situações 
em que o próprio morador seja proprietário do seu 
restaurante ou bar, sendo estes de caráter familiar e 
apenas mais uma alternativa de diversificação de ren-
da. Com um menor porte, a concentração de pessoas 
por estabelecimento diminui e, consequentemente, o 
consumo dos recursos naturais, espaciais, a aglomera-
ção e tráfego de barcos na região também.

 É importante que eles sejam construídos com 
base nos padrões e desenhos arquitetônicos das re-
sidências ribeirinhas da ilha. E para a preservação da 
paisagem, seria adequado que fosse estabelecido um 
gabarito de altura, para que a edificação não se so-
bressaia em relação à vegetação circundante.

Algumas sugestões para os estabelecimentos comerciais

 Recomenda-se que os estabelecimentos apresentem si-
nalizações visíveis para os navegantes, que indiquem limite de 
velocidade das embarcações próximo às margens dos rios ou 
dentro de qualquer igarapé. 

 Pontua-se também a importância de atividades comer-
ciais aliadas a práticas extrativistas, tanto pelos recursos colhidos 
na área de ocupação em que se encontra como na compra de 
produtos dos outros moradores locais. O consumo dos recursos 
naturais deve respeitar as características, a diversidade, os fenô-
menos e os ciclos da floresta de várzea. A captação de água e 
o descarte de lixo e esgoto devem ser feitos, prioritariamente, 
apropriando-se de tecnologias sociais.

 É aconselhável que o acesso dos visitantes e turistas se 
restrinja apenas à área de ocupação onde se encontra o estabe-
lecimento e com a permissão do morador. O atendimento do 
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lugar deve orientar e sinalizar aos seus clientes os espa-
ços onde eles podem ou não transitar, para que não haja 
nenhum tipo de incômodo aos habitantes locais. Além 
disso, as trilhas turísticas oferecidas deveriam ser feitas 
apenas na área de ocupação do morador proprietário do 
estabelecimento e guiadas, preferencialmente, por mo-
radores nativos.

Os tipos de economia praticados 
Cotijuba
 As fontes de renda das famílias de Cotijuba divi-
dem-se principalmente entre a agricultura e o turismo. 
Dentre as estruturas de apoio ao turismo destacam-se 
as pousadas, restaurantes, bares e o transporte, utilizado 
tanto nos deslocamentos entre Icoaraci e Cotijuba quan-
to os internos. Os trajetos internos da ilha são feitos a pé, 
de bicicleta, de moto e pelo bondinho (compartimento 
de passageiros ligado a um trator).
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Trator utilizado para puxar o bondinho de deslocamento interno da ilha de Cotijuba Feira da ilha de Cotijuba; Casa de farinha no terreno de família agricultora na ilha de Cotijuba
Fonte: Foto de Rafaela Oliveira (2019) Fonte: Foto de Letícia Vicente (2019); Foto de Rafaela Oliveira (2019)

 Além do turismo, a agricultura é uma atividade eco-
nômica importante no contexto local, com produção que ali-
menta a própria ilha,  é vendida na feira local e exportada para 
outras feiras como a do Ver-o-Peso. Durante a pesquisa de 
campo realizou-se aproximação com a Cooperativa Agrope-
cuária de Produtores de Belém do Pará (COPABEL), que em 
2019 possuía parceria com a Prefeitura de Belém para forneci-
mento de alimentos orgânicos para as escolas municipais. 

 “Outro parceiro da pesquisa é a COPABEL, que reúne 
aproximadamente 100 famílias de produtores orgânicos, com 
um portfólio de mais de 30 produtos, que são destinados à 
ilha e à merenda escolar oferecida em escolas da rede pública, 
a partir de parceria com a Prefeitura Municipal de Belém (com-
pradora), e com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão 
Rural do Pará, provedora de assistência técnica (SECRETARIA 
DE PLANEJAMENTO, 2017). Graças a essa iniciativa 70 mil 
alunos da rede municipal recebem alimentos orgânicos (hor-
taliças e frutas - tais como couve, cebolinha, cheiro verde, fei-
jão verde, cariru, chicória, alface, macaxeira, banana e limão). 
A possibilidade de vender para prefeitura e receber auxílio téc-
nico provocou o retorno de muitas famílias para a atividade 
agrícola e o ingresso de outras que nunca haviam trabalhado 
nesta atividade. A produção mensal da cooperativa é superior 
à 120 toneladas destinada à merenda escolar, e às feiras da 
Região Metropolitana de Belém    (AGÊNCIA BELÉM, 2019)” 
(CARDOSO; VICENTE; OLIVEIRA, 2020).
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 Na Amazônia, a divisão entre agricultura e extrativismo 
não é tão clara, pois ainda que determinada área sirva para coleta, 
em geral esta é manejada favorecendo determinadas espécies 
em detrimento de outras. O extrativismo pode ser de aniquila-
ção (extração da madeira, caça e pesca predatória, exploração 
mineral) ou de coleta (frutos, látex) (HOMMA, 1993 apud GUER-
RA, 2007). Em Cotijuba não é tão fácil distinguir as práticas que 
ocorrem, pois a vegetação da ilha já foi substituída (desmata-
mento e replantio). Coexistem práticas de aniquilação (extração 
de areia, derrubada de madeira para construção civil) com coleta 
(frutos, óleos), bem como plantações de hortaliças. De maneira 
geral essas categorias podem ser agrupadas como agroextrativis-
tas (GUERRA, 2007).

 Existem na ilha atividades ligadas também ao comércio 
local e aos serviços ofertados (públicos e privados). As principais 
atividades desse tipo concentram-se na parte sul da ilha. Cabe 
destacar também que diversas atividades que geram renda são 
organizadas em associações, grupos, cooperativas e movimentos 
sociais. Estes buscam a organização local e o fortalecimento das 
decisões comunitárias para a resolução de problemas que não 
são resolvidos pelo poder público. Existem dezenas de organi-
zações nesse sentido.  Algumas citadas nas pesquisas de campo 
realizadas em 2019 foram:

76

Durante a oficina realizada com integrantes do MMIB e em en-
trevistas realizadas com moradores da ilha de Cotijuba, algu-
mas demandas relacionadas ao desenvolvimento econômico 
foram apresentadas:

 Fortalecer o turismo ecológico e de base comunitária

 Incentivar usos comerciais e culturais

 Fortalecer a agricultura familiar com produção orgânica

 Conter e/ou regular atividades econômicas ambiental- 
 mente predatórias como a extração de areia

Os tipos de economia praticados 
 Combu
 Parte das atividades econômicas no Combu é 
voltada para o aproveitamento dos recursos naturais: a 
coleta de vegetais, cultivo de pequenas hortas, criação 
de animais de pequeno porte e a pesca. Atualmente, a 
coleta de cacau e do açaí possui mais destaque, princi-
palmente para a comercialização. Outras atividades em 
evidência na ilha são as que envolvem o turismo (trans-
porte, alimentação), visto que a proximidade da ilha com 
o continente e sua natureza preservada são fortes pon-
tos de atração. 
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Associações e cooperativas relacionados a/ao....

Edificações de uso misto (habitação + comércio) na ilha de Cotijuba; Loja de 
materiais de construção na ilha de Cotijuba

Fonte: Fotos de Rafaela Oliveira (2019)



A presença de estabelecimen-
tos e serviços voltados quase 
exclusivamente para turis-
tas tem aumentado na ilha, 
principal mente a partir da che-
gada de energia elétrica no lu-
gar, em 2011. Além disso, a pre-
sença de visitantes da própria 
cidade se intensificou, com o 
costume de frequentar o lugar 
aos finais de semana ou em fe-
riados.

Serviços públicos 
e infraestrutura
Cotijuba
      Educação: no serviço público, existem na ilha três escolas de 
ensino fundamental (escola sede e dois anexos) e uma escola de 
nível médio.
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      Saúde: existe uma Unidade Básica de Saúde municipal 
para atendimentos de baixa complexidade. Em casos que 
demandam maior infraestrutura, os moradores são trans-
feridos de ambulancha para a parte continental.

       Segurança pública: existe um posto policial (Pelotão 
da Polícia Militar).

      Lazer: os principais espaços de lazer são as praias. Ou-
tros lugares de encontro citados são as igrejas, os restau-
rantes e bares e a praça em frente às ruínas do antigo edu-
candário.
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Unidade Pedagógica da Faveira, na ilha de Cotijuba

Ambulancha estacionada no trapiche de Cotijuba; Unidade Básica de Saúde de Cotijuba

Praia do Vai-quem-quer, no extremo norte da ilha de Cotijuba; Praia do Farol, na parte sul da ilha 
de Cotijuba; Igreja de São Francisco de Assis; Praça em frente às ruínas do antigo educandárioFonte: Foto de Letícia Vicente (2019)

Fonte: Fotos de Letícia Vicente (2019)

Fonte: Fotos de Letícia Vicente (2019)



       Outros equipamentos públicos: cemitério municipal e 
Ecomuseu da Amazônia.

    Demandas locais
Durante a oficina realizada com integrantes do 
MMIB e em entrevistas realizadas com moradores 
da ilha de Cotijuba, algumas demandas relaciona-
das aos espaços públicos foram apresentadas:

Restaurar, dar uso e destacar a relevância histórica 
das ruínas do Educandário Nogueira de Farias

Revitalizar a praça de chegada, atribuir a ela multi-
funções que contemplem diferentes públicos (ido-
sos, crianças), incluindo academia ao ar livre

Criar uma área de orla próxima ao trapiche de che-
gada

Incentivar usos culturais

Implantação de banco ou casa lotérica para realiza-
ção de transações e pagamentos
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Reconhecer a importância das praias (culturais, pai-
sagística, local de encontro) e evitar a privatização 
de seu acesso pelo avanço da urbanização em curso

Restaurar as ruínas da Fazendinha e evidenciar sua 
importância histórica

Reconhecer e garantir a manutenção do acesso pú-
blico de trilhas de acesso atualmente usadas pelos 
moradores

Criar áreas de preservação ambiental analisando 
os polígonos que podem ser demarcados como de 
proteção integral e os que devem ser de uso sus-
tentável

81

Venda de artesanatos locais no Ecomuseu da Amazônia
Fonte: Fotos de Letícia Vicente (2019)



        Transporte: o acesso à ilha pode ser feito por barco municipal 
pelo preço de uma passagem de ônibus em horários estabeleci-
dos. Os trajetos internos da ilha são feitos a pé, de bicicleta, de 
moto e pelo bondinho (compartimento de passageiros ligado a 
um trator). A lei municipal Nº 7.768/95 estabelece normas quan-
to à circulação de veículos motorizados na ilha de Cotijuba, e os  
proíbe, salvo para fins públicos ligados à saúde, segurança e es-
coamento agrícola. 
Como já citado acima, 
em 2015 a Superinten-
dência Executiva de Mo-
bilidade Urbana de Be-
lém (SEMOB) começou 
o processo de regulari-
zação dos mototaxistas 
na ilha, o que populari-
zou ainda mais o modal, 
que já era utilizado pe-
los moradores informal-
mente (SEMOB, 2015).

82

Demandas locais
Durante a oficina realizada com integrantes do 
MMIB e em entrevistas realizadas com moradores 
da ilha de Cotijuba, algumas demandas relaciona-
das ao transporte foram apresentadas:

Diferenciar o preço de transporte para moradores 
da ilha

Propor acordos com as associações de transporte 
existente para subsídios ao transporte público in-
terno, ampliando seu raio de abrangência dentro da 
ilha e contemplando áreas mais afastadas como a 
Poção e a Fazendinha

        Energia elétrica: a ilha possui energia elétrica desde 2003, 
o que influencia diretamente no aumento da urbanização e 
procura turística.
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Motocicleta, motorrete e ônibus 
escolar na ilha de Cotijuba Unidade Termoelétrica na na ilha de Cotijuba

Fonte: Foto de Letícia Vicente (2019) Fonte: Foto de Letícia Vicente (2019)



Demandas locais
Durante a oficina realizada com integrantes do 
MMIB e em entrevistas realizadas com morado-
res da ilha de Cotijuba, a demanda relacionada à       
iluminação pública apresentada foi:

Ampliar a iluminação pública no entorno da praia 
da Pedra Branca e das áreas da Poção e Fazendinha

          Esgotamento sanitário: A ilha 
não possui rede de esgotamento 
sanitário. É comum que os mora-
dores busquem soluções indivi-
duais como fossas sépticas. 

    Água: a ilha é parcialmente 
atendida pela rede pública de 
abastecimento de água, comple-
mentada por poços individuais.

      Lixo: a ilha  é  parcialmente     
atendida pela coleta de lixo regu-
lar, incluindo a coleta seletiva. 

    Pavimentação: na Av. Maga-
lhães Barata a ilha é parcialmente 
pavimentada com bloquetes de 
concreto, cuja expansão da ex-
tensão está sendo realizada no 
momento de escrita deste texto.
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Demandas locais
Durante a oficina realizada com integrantes do 
MMIB e em entrevistas realizadas com moradores 
da ilha de Cotijuba, algumas demandas relacio-
nadas a pavimentação e saneamento foram apre-
sentadas:

Complementar a rede de saneamento básico

Reparar e ampliar pavimentação

Implantação de lixeiras públicas, principalmente 
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nas praias
Acessos a políticas 
públicas e 
infraestrutura
Combu
     Educação: Existem 3 unidades 
pedagógicas infantis do município 
na Ilha. Estas estão distribuídas 
para cada comunidade, excetuan-
do a Beira Rio, onde não há. Para 
dar continuidade aos estudos – 
ensino fundamental II e médio – 
os jovens precisam atravessar para 
o continente e contam com um 
serviço de transporte público para 
essa finalidade.
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      Saúde: o  posto  de  saúde 
municipal está  localizado na 
comunidade Igarapé Combu 
e, apesar de ter uma estrutu-
ra aparentemente apropria-
da, no período da pesquisa 
de campo existiam muitas 
queixas com relação à fal-
ta de suprimentos e a pouca 
quantidade de servidores que 
lá trabalham.

      Segurança pública: não existe um posto policial permanente 
na ilha. A segurança pública é feita através de postos itinerantes 
por meio de embarcações. Os relatos dos moradores demons-
tram que antes havia maior sensação de segurança na ilha e que 
todos os moradores se conheciam. Mais recentemente, há re-
latos de assaltos nas casas, bem como desconfiança perante a 
vizinhança, pela venda da terra para pessoas desconhecidas e a 
abertura de estabelecimentos que promovem festas para pes-
soas de fora da ilha.

       Lazer: As opções de lazer giram em torno de alguns campos 
de futebol, dos banhos de rio, dos restaurantes, de encontros e 
reuniões públicas em centros religiosos. Reuniões particulares nas 
próprias casas dos moradores também são costumeiras, além de 
idas a festas e jogos em outras ilhas e no continente.

     Transporte: o deslocamento em grandes distâncias dentro 
na ilha é feito somente de barco, assim como o transporte para 
travessia para o continente. Em seu território, poucos caminhos 
são feitos por pontes ou por terra, devido à manutenção da mata 
fechada e da baixa densidade construtiva local. Entre esses ca-
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Escola municipal (Unidade Pedagógica Combu - Sebastião dos Santos 
Quaresma) na comunidade Igarapé Combu

Trapiche de acesso à Unidade 
Básica de Saúde da ilha do Combu

Fonte: fotos de Thales Miranda (2017)

Fonte: fotos de Thales Miranda (2017)



minhos, existem as estivas - pontes/ estruturas de 
madeira suspensas alguns centímetros do solo, por 
onde se pode transitar entre as edificações existen-
tes no ter reno, por exemplo, da casa ao trapiche. Es-
ses corredores suspensos são de extrema importância 
no ambiente de várzea, pois são vias que possibilitam 
o deslocamento por terra quando está alagado pelo 
transbordamento das águas fluviais no período de 
cheia.

 Existem também as trilhas que servem mui-
to mais para acesso aos espaços não cons truídos das 
áreas de ocupação, como do quintal até as áreas de 
mata. Essas trilhas levam, por exemplo, às áreas onde 
são colhidos os frutos, principalmente o açaí, aos iga-
rapés mais restritos, às clareiras usadas para os jogos 
de futebol. As trilhas também servem como suporte 
à solidariedade, na medida em que dão acesso aos vi-
zinhos quando estes moram em uma área próxima. 
Recentemente algumas trilhas são utilizadas como 
atrativo turístico.

Recomendações técnicas
A erosão acelerada pelo aumento da quantidade e da 
velocidade das embarcações pode ser contida através 
de medida de proteção das margens do rio: essencial-
mente, a maior e melhor proteção das margens dos 
rios e furos é a preservação da vegetação dessas beiras 
e o controle do fluxo de embarcações que produzem 
fortes ondas artificiais. No entanto, pode-se apon-
tar o uso do gabião regional como um reforço para a 
proteção contra os arrastos da correnteza e impactos 
de maré.  Tecnicamente, ele consiste na execução de 
uma estrutura de madeira em caixa, preenchidas com 
pedras e o com o auxílio de vegetação para a conten-
ção do talude dos rios. 
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Exemplo de gabião regional de madei ra. 

    Energia elétrica: O sistema de distribui-
ção de energia elétrica foi implantado na 
ilha em 2011. 

     Esgotamento sanitário: os moradores do 
Combu não podem contar com rede para 
coleta de esgoto. Em alguns casos, seu des-
tino final é o rio, apesar de os estabeleci-
mentos comerciais e grande parte das casas 
possuírem fossas individuais.
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Fonte: Foto de Luna Bibas (2019)



Recomendações técnicas
Esgoto - fossa biodigestora adaptada: a fossa bio-
digestora adaptada é utilizada para que os dejetos 
humanos não sejam despejados de forma inade-
quada no ambiente ou em fossas sépticas comuns, 
e esses sistemas podem servir como alternativa. A 
fossa biodigestora adaptada é uma estrutura aco-
plada ao vaso sanitário da edificação e ao final do 
processo em três etapas, os dejetos transformam-
-se em um líquido fertilizante para plantas. 

Uso do liquido biofertilizante produzido. Imagem 
102: Estrutura do sistema de biodigestão adaptado 
à várzea. Fonte: Globo Rural, 2018. Adaptado por 
Brito (2019, p. 77).

Esgoto - “fossa de bananeira”: já a bacia de evapo-
transpiração, popularmente conhecida como “fos-
sa bananeira”, tem seu uso recomendado, pois seu 
sistema filtra e induz a evaporação da água e dos 
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gases do esgoto despejado, impedindo a conta-
minação do subsolo; os resíduos sólidos restantes 
são utilizados como adubo da sua própria vegeta-
ção. Além de tudo, ela não exala mal cheiro, não 
transborda e pode ser tratada paisagisticamente.  

    Água: não existe rede de abastecimento de água, e nem 
previsão de que algum tipo de sistema seja implantado. As al-
ternativas são: a captação de água fluvial através de bombas e 
a compra de garrafões de água potável ou de poços de outros 
lugares.

Recomendações técnicas
Água - filtro de areia adaptado: estrutura permite 
que a água capturada do rio passe por um proces-
so de filtração em algumas etapas para se tornar 
apropriada para o consumo direto e a para utiliza-
ção de afazeres domésticos.
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Captação adaptada de água da chuva: 
Como a região amazônica apresenta uma 
certa constância dos períodos de chuva, 
pode-se aproveitar a sua coleta a partir das 
calhas da edificação, para o armazenamen-
to e o posterior consumo, depois de um 
processo de filtração semelhante à estrutu-
ra anterior.
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Fonte: Globo Rural, 2018. Adaptado por Brito (2019, p. 75)

Fonte: UFRA, 2018. Adaptado por Brito (2019, p. 76)

Fonte: Atlas do aproveitamento de água de chuva, Belém (PA), 2016. 
Adaptado por Brito (2019, p. 76)

Esquema do sistema de filtro de areia adaptado à várzea Esquema do sistema de captação de água da chuva, 
aplicado na Ilha das Onças (PA)

Esquema do sistema de captação de água da chuva, 
aplicado na Ilha Grande, Belém (PA). 



 

 Lixo: Em muitos casos o lixo é incinerado individualmente 
em áreas abertas. Com o aumento do uso da ilha para fins turís-
ticos, como abertura  de restaurantes, intensificou-se a produ-
ção de lixo, que sem o destino adequado cria problemas sociais e 
ambientais. Algumas iniciativas de coleta seletiva de lixo já eram 
feitas na ilha através da Associação Amigos de Belém em parceria 
com a Cooperativa Filhos do Sol. Em junho de 2021 a Prefeitura 
de Belém fortaleceu essa parceria com a implantação de coleta 
seletiva de lixo fluvial regular três vezes por semana, abrangendo 
mais de 400 famílias (ASSUNÇÃO, 2021).

Recomendações técnicas
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Manchete sobre o descarte irregular de lixo na 
ilha do Combu ocasionando poluição do rio.
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Manchete sobre a retomada da coleta de lixo na ilha do Combu
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As caixas d’água e as calhas devem ser limpas uma vez ao mês. Quan-
do não houver filtro de areia, recomenda-se usar gotas de cloro na 
água da caixa ou pastilha de cloro, para torná-la potável. A instalação 
desses sistemas deve ser feita no lado da casa onde não existem mui-
tas árvores ou galhos.

Lixo orgânico - compostagem domiciliar: O des-
pejo de lixo orgânico em lugares inapropriados 
poderia ser evitado a partir da prática da compos-
tagem domiciliar. Esta técnica consiste, basica-
mente, em um processo natural, onde minhocas, 
fungos e bacté rias são responsáveis pela decom-
posição da matéria orgânica, transfor mando em 
adubo (húmus) e biofertilizantes ricos em nutrien-
tes. O sistema apropriado para fazer isso é a com-
postagem domiciliar, constituída de três caixas de 
plástico empilháveis superpostas, podendo usar, 
como alternativa, baldes ou caixas de madeira 
desde que estas não tenham sido tratadas quimi-
camente antes. A caixa da base é onde o líquido 
biofertilizante, resultado da ação dos microrga-
nismos na ma téria orgânica, é coletado e por isso 
precisa ter uma torneira de saída. A caixa superior 
é onde serão colocadas as minhocas e terra apro-
priadas e também onde são despejados os restos 
de alimentos vegetais.



Conclusões
 No Brasil, onde os conflitos sociais e por 
terra são uma constante, é evidente a importância 
do aparato legal para a proteção de áreas predo-
minantemente naturais, dos seus recursos e das 
populações que nelas possam habitar. Mas, além 
disso, é necessária a existência de instrumentos 
que ofereçam mais suporte ao manejo e inter-
venção nesses lugares, com metodologias e ferra-
mentas adequadas às suas realidades. 

 Apesar das áreas de várzea estarem pro-
tegidas por um aparato legal, este ainda é insufi-
ciente para regrar os seus espaços e para assegurar 
a permanência dos moradores. A vulnerabilidade 
das ilhas metropolitanas faz com que elas tam-
bém sofram grandes pressões fundiárias e/ou as-
sociadas ao turismo. Devido às condições legais de 
proteção natural sob as quais essas ilhas se encon-
tram, pode-se utilizar alternativas de re gulação es-
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 Em um primeiro momento, quando essa 
caixa estiver cheia, ela deve ser deslocada para o 
meio das outras, para que haja a decomposição da 
matéria. E a nova caixa no topo passará a receber 
a matéria orgâ nica, terra e minhoca também. Uma 
vez por mês as duas caixas com matéria orgâni-
ca devem trocar de lugar e depois de dois meses, 
no mínimo, o material decomposto pela primeira 
caixa a receber restos orgânicos pode ser usado 
como adubo para hortas e outras plantações.

pacial, para promover a melhoria da sua qua lidade 
ambiental e social, destacando e valorizando as suas 
singularidades. E, por isso, é importante contribuir 
para a visibilidade das suas características espaciais 
básicas para fornecer uma oportunidade de arranjo 
que fuja das soluções hegemônicas de planejamen-
to e que promova maiores benefícios ambientais, 
sociais e econômicos para a região. Sendo assim, 
as regras, os usos dos espaços e as intervenções na 
ilha devem ser definidos considerando as questões 
ambientais, prin cipalmente objetivando que as po-
pulações nativas locais possam per manecer e se de-
senvolver no seu território. Da mes ma forma deve 
estabelecer condições precisas também para foras-
teiros que quiserem se integrar naquele ambiente.

Considerações finais sobre
a ilha do Combu
 Historicamente a ilha do Combu é ocupada a 
partir de uma lógica tradicional ribeirinha, com terre-
nos divididos por acordos entre as famílias mais an-
tigas e subsistência ligada ao extrativismo de coleta. 
Desde a década de 2010, percebe-se maior desta-
que local a partir da chegada de energia elétrica, que 
somada à proximidade da ilha à parte continental de 
Belém, tornou-a um local atrativo para instalações 
turísticas. Nota-se a introdução de uma outra rela-
ção com a terra que passa a ser parcelada e vendida 
para pessoas de fora, desarticulando territorial e so-
cialmente o modo de vida previamente estabeleci-
do.

 Como forma de buscar um equilíbrio entre 
as transformações e o modo de vida previamente 
estabelecido, este livro aponta que os arranjos es-
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paciais, as possíveis intervenções e tecnologias físicas e so-
ciais previstas para a Ilha do Combu devem considerar as 
três leis que gerem o território, ou seja, as que tratam dos 
Terrenos de Marinha, das APA e do Plano Diretor Municipal 
de Belém, bem como, basear-se nos acordos e arranjos es-
tipulados historicamente pelos moradores do lugar – e que, 
notadamente, funcionam bem para o caráter ribeirinho das 
suas comunidades. Assim, as eventuais propostas seguem 
as seguintes diretrizes:

• Respeitar e considerar as normas e arranjos estabelecidos 
historicamente pelos moradores locais.

• Vincular as condições e regras de uso e ocupação do solo 
à preservação, proteção e recuperação dos recursos e pro-
cessos naturais, da biodiversidade e do modo de vida local.

• Orientar as formas de ocupação e tipologias construtivas 
a partir das características naturais, culturais e estéticas im-
portantes para as comunidades locais.

• Assegurar espaços necessários e localizações adequadas 
para o desenvolvimento de atividades humanas no contex-
to ribeirinho.

• Possibilitar a diversificação de renda aliada ao modo de 
vida ribeirinho.

• Evitar a degradação ambiental e conciliar atividades produ-
tivas com a manutenção do ecossistema de várzea e aliadas 
às caracte rísticas desse ambiente.

• Manter a baixa densidade populacional e construtiva, com 
a predominância de habitações unifamiliares tradicionais.

• Estimular a presença de atividades ou usos de pequeno 
porte e de baixa capacidade de impacto.

• Qualificar as comunidades com infraestrutura física e so-
cial compatível ao contexto local.
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Considerações finais sobre 
a ilha de Cotijuba
 Espera-se que a sistematização dos arranjos espaciais 
observados em Cotijuba ofereça subsídios para políticas públi-
cas que enxerguem o entrelaçamento entre práticas tradicionais 
/ rurais e urbanas presentes nas cidades amazônicas. A ilha de 
Cotijuba apresenta uma diversidade de usos históricos que a 
torna um local singular, abrigando resquícios da época colonial 
(engenho da fazendinha), de equipamentos urbanos de controle 
social (educandário e posterior presídio), de colonização agrícola 
(parcelamento da ilha em lotes ocupados por famílias japonesas). 
Atualmente a ilha destaca-se como local de atração turística pela 
soma de suas praias de água doce com a instalação e presença de 
serviços e infraestruturas urbanas. 

 A oficina de cartografia social com integrantes do MMIB, 
bem como entrevistas com moradores de partes distintas da ilha, 
auxiliou na visualização das demandas e potencialidades dentre 
de diferentes localizações da ilha. Durante a oficina foi possível 
identificar setores dentro da ilha, divididos conforme a própria 
forma de identificação local, bem como pelas atividades produ-
tivas e forma de ocupação vigente. As praias foram a principal 
forma de divisão. Chamou a atenção perceber que as partes mais 
urbanizadas da ilha foram consideradas áreas degradadas pelos 
moradores e a Faveira foi um dos poucos setores não conside-
rado um local importante ou bonito e que deve ser preservado. 
Muitas moradoras demonstraram preocupação com a subdivisão 
de lotes, que faz com que estes fiquem cada vez menores, e sem 
vegetação. Outro ponto associado à degradação é a retirada de 
areia e pedra, tanto da orla quanto do centro da ilha.

 Os lotes que surgem a partir das sucessivas subdivisões 
não contam com quintal ou oferecem acesso aos recursos na-
turais que a população oriunda das comunidades rurais precisa 
para sua subsistência e reduzem a terra à moradia, impedindo 
a produção complementar dos cultivos tradicionais. As hortas 
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e ervas medicinais dos quintais e sítios são formas históricas de 
complementação do sustento na cidade, que estão desvanecen-
do rapidamente e gerando vulnerabilidade social, na medida em 
que o uso de medicamentos e a compra de alimentos depende 
de renda

 De modo geral, os moradores apontam a carência de es-
paços públicos, de permanência e lazer para as crianças, bem 
como a necessidade da provisão de saneamento básico, desde a 
pavimentação até o acesso, tratamento e despejo de água e es-
goto. Por isso buscou-se apresentar exemplos e referências que 
poderiam ser implantados na ilha.

 Como potencialidades, notou-se que as praias são o es-
paço de maior multiuso, pois são o principal espaço público, de 
encontro, descanso, lazer e brincadeira, ao mesmo tempo em 
que são percebidas como patrimônio da ilha e devem ser preser-
vadas, evitando-se a sua privatização ou degradação. As praias 
foram também apontadas como trilhas dentro da ilha, por co-
nectarem através da orla grandes percursos e funcionarem como 
meio de acessibilidade. 

 Como recomendações gerais para a ilha de Cotijuba des-
taca-se a necessidade de reconhecimento e valorização da his-
tória do lugar. Isso implica na preservação do patrimônio com 
recuperação e/ou manutenção das ruínas existentes na ilha 
(Educandário, engenho da fazendinha), com destaque para sua 
importância histórica. O reconhecimento da história local parte 
também da manutenção da história de ocupação viva, reconhe-
cendo os diferentes povos que habitaram e/ou habitam a ilha (in-
dígenas, negros escravizados, caboclos, agricultores, pescadores), 
somados a novos moradores migrantes da parte continental de 
Belém e de outros municípios do Estado.

O reconhecimento e valorização da diversidade local pode tor-
nar-se ponto de partida para a regulação territorial, de modo que 
não haja conversão indiscriminada de usos e práticas rurais e usos 
e práticas rurais em usos e práticas urbanas urbanas. Para a área 
urbanizada ao sul da ilha recomenda-se a manutenção da diver-
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sidade de usos, a articulação de terrenos de famílias que contam 
com disponibilidade de espaço para produção e moradia, a inte-
ração entre vizinhos e familiares, a manutenção da proximidade 
com a biodiversidade, o contato com o rio e as árvores e o res-
peito aos ciclos naturais, considerados fundamentais para o bem 
estar tanto dos moradores quanto dos visitantes.

Na área rural, recomenda-se a manutenção dos quintais produti-
vos, onde há grande variedade de atividades (hortaliças, plantas 
medicinais e frutíferas, além da criação de animais de pequeno 
porte, como galinhas e animais domésticos, tais como cachorro e 
gato) em forte associação com o cotidiano da família. Nas práti-
cas agrícolas, um caminho possível é a aproximação das famílias 
com os ideais da agroecologia, abordagem que se contrapõe à 
produção de alimento por monocultura, à concentração da ter-
ra, à exploração do trabalhador rural e ao consumo não local da 
produção, e reúne saberes científicos e tradicionais, provenientes 
das experiências da agricultura familiar e de comunidades indíge-
nas e camponesas.

Possibilitar a diversidade de usos para os terrenos significa re-
conhecer estas áreas que cumprem funções ambientais impor-
tantes para as cidades e que podem gerar segurança alimentar, 
por meio da produção de alimentos para as famílias e para os 
consumidores locais. A diversificação da produção de hortaliças, 
ervas, frutos no quintal e a coleta de frutos e sementes nas ma-
tas é fundamental para que a família não dependa de um único 
produto, prevenindo a dependência de preço e disponibilidade 
conforme a época do ano. Associado a estes arranjos espaciais, 
recomenda-se que as atividades econômicas ligadas ao turismo 
priorizem articulações de base comunitária.



97

Para saber mais...

URBANA | https://www.urbanapesquisa.net/

Projeto Contracartografias | https://www.urbanapesquisa.net/contracartografias

Laboratório Cidades na Amazônia | https://www.labcam.net/
 O Grupo de Pesquisa Urbanização e Natureza na Ama-
zônia – o Urbana – é uma iniciativa que surge em 2017, mas que 
se pauta em experiências muito anteriores de articulação entre 
professores e a alunos de distintas universidades brasileiras, sob 
coordenação da prof. Dra. Ana Cláudia Cardoso (PPGAU / UFPA). 
O grupo parte do questionamento “Qual a natureza do urbano 
amazônico contemporâneo?”
 Em 2020, um dos desdobramentos do grupo foi o pro-
jeto de pesquisa Contracartografias, que reuniu professores, pes-
quisadores e pesquisadores nativos de diversas comunidades 
tradicionais no Pará e de Minas Gerais. Como resultados, foram 
produzidos vídeos, livretos ilustrados e animações.  Vem conferir 
nossa produção nos nossos sites. Aproveita e nos segue no Insta-
gram, sempre tem novidade por lá ...

 O Laboratório Cidades na Amazônia – LABCAM - foi consti-
tuído em 2004, no âmbito da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Federal do Pará. Dentro do LABCAM, desenvolvem-
-se pesquisas com ênfase na interseção do estudo da produção da ci-
dade, políticas públicas e o desenho das cidades na Amazônia. Nossa 
produção pode ser acessada em nosso site...

instagram: @urbanapesquisa

https://www.urbanapesquisa.net/
 https://www.urbanapesquisa.net/contracartografias
https://www.labcam.net/
https://www.instagram.com/urbanapesquisa/
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[1] Os trabalhos são “Esse rio é minha rua...e a floresta minha casa: guia de 
desenho ribeirinho para a ilha do Combu, Belém, Pará” defendido por Romá-
rio Brito em 2018; “O espaço da vida cotidiana: contribuições ambientais e 
invisibilidades na ilha de Cotijuba” defendido por Rafaela Oliveira em 2019; e 
“Percepção e vivência: proposta metodológica para elaboração de um plane-
jamento participativo na ilha de Cotijuba - Belém (PA)” defendido por Letícia 
Vicente em 2019. Os TCCs foram desenvolvidos como parte de uma pesquisa 
intitulada “Caracterização de Padrões de Urbanização Portadores de Sociobio-
diversidade na Amazônia Oriental”, e financiada pelo Edital Universal/CNPQ, 
processo 430801/2016-5, em atenção à meta “identificar e caracterizar estru-
turas morfológicas vinculadas às diferentes racionalidades [que estariam entre 
o modo de vida tradicional e o modo de vida típico de sociedades industriais] 
a partir das áreas estudadas, com o intuito de compor repertório espacial de 
suporte à sociobiodiversidade, tendo em vista o seu rápido desaparecimento 
e metamorfose e crescente introdução de soluções exógenas por ações de 
políticas públicas”.

[2] Para mais informações acessar: www.urbanapesquisa.net. 

[3] Em geral, no ambiente de várzea, os moradores constroem suas casas com 
a matéria prima disponível no local, criando habitações em madeira chamadas 
de palafitas. Estas são construções sobre as águas, em cima de estacas ou pilo-
tis, utilizadas para diversos arranjos, da habitação individual às coletivas, com-
pondo o espaço com um sistema de pontes (BAHAMÓN e ALVAREZ, 2009), 
chamadas de estivas, que permitem a acessibilidade perante a condição ala-
gada do sítio, e adaptando-se ao ciclo de secas e cheias. 

[4] Utiliza-se o termo em terra na medida em que ao considerar a extensão 
territorial completa, 40% do território de Belém encontram-se abaixo do ní-
vel do mar, ou seja, o cálculo que considera 65% do território como insular 
leva em consideração apenas as áreas em terra (várzea ou terra firme) (BELÉM, 
online).

 [5] Atualmente, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) é 
uma das ferramentas legais para a preser vação das áreas majoritariamente na-
turais. Ele cria instrumentos de gestão (conselhos e planos) para as Unidades 
de Conservação,  espaços territoriais e os seus recursos naturais, com objetivos 
de con servação e limites definidos, aos quais se aplicam medidas de proteção 
adequadas. Elas são divididas basicamente em duas grandes categorias que, 
grosso modo, se diferenciam pela permissão do estabelecimento de assenta-
mentos humanos permanentes no seu território.
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