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1. INTRODUÇÃO 

A origem do nome “Mata Fome” recorre do fato deste igarapé já ter sido fonte natural de 

alimentos para os primeiros moradores da área. Há pelo menos uma década, no igarapé 

encontravam-se peixes e camarões. Durante o processo de ocupação (que se inicia na década de 80 

em consequência da especulação imobiliária nos centro de Belém, fato este que obrigou a 

população de baixa renda a ocupar estas áreas), inicia-se a degradação na região do igarapé, com a 

retirada da vegetação natural, provocando processo erosivo nas margens do igarapé e assoreamento 

do seu leito comprometendo (CARMONA, 2010). 

O quadro de degradação dos recursos naturais é bastante acentuado em toda a bacia, 

principalmente no que se refere à qualidade das águas superficiais e subterrâneas. Considerando que 

as moradias no entorno do igarapé não possuem sistema de saneamento ambiental, principalmente 

no que diz respeito a esgotamento sanitário. Dessa forma, muitas vezes os efluentes e resíduos 

sólidos produzidos por esta população são lançados diretamente no solo e no próprio igarapé. 

Baseado neste contexto, este estudo avalia os impactos decorrentes da ocupação urbana 

desordenada ao entorno do Igarapé. Onde através da avaliação dos sistemas de saneamento 

ambiental na área de estudo verifica-se as formas de degradação dos recursos hídricos na bacia do 

Igarapé Mata Fome. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 Caracterização da área de estudo 

O igarapé Mata Fome forma uma bacia hidrográfica urbana que constitui o limite natural 

entre os bairros Tapanã e Pratinha, ao norte da região metropolitana de Belém (área de expansão da 

cidade). A bacia referida possui uma área de cerca de 300 hectares, com uma população em torno 

de 54 mil habitantes (CRAVEIRO, 2007). Englobando parte dos bairros São Clemente, Pratinha, 

Tapanã e Parque Verde. Onde no bairro do Tapanã localiza-se a comunidade Bom Jesus, a qual 

concentrou-se a pesquisa. Este bairro é bastante populoso e concentra uma grande parte do igarapé. 

Segundo o censo do IBGE 2010, o Tapanã possui 66.669 habitantes, número bem expressivo para 

um bairro relativamente novo. 

A comunidade Bom Jesus é composta por 11 quadras com 372 unidades habitacionais 

situada na foz do Igarapé Mata Fome. O acesso a esta comunidade é garantido pela Rodovia Arthur 

Bernardes, que corta o Igarapé nos seus últimos 50 metros antes do mesmo desembocar na Baía do 

Guajará. A área é caracterizada pela exclusão social, perfilada por um cenário de extrema pobreza, 

sua população não tem acesso aos serviços urbanos básicos que deveriam ser oferecidos pela gestão 

pública. Abastecimento de água, coleta de lixo, esgotamento sanitário e transporte público 

adequado são serviços deficitários (CAÑETE, 2010). 

 Pesquisa In Loco 

Foram realizadas visitas à comunidade a fim de realizar documentação com registro 

fotográfico e de compreender a realidade dos moradores do entorno do igarapé Mata Fome. 

Realizando ainda, entrevistas por meio da aplicação de questionários. Para tanto, foram escolhidos 

aleatoriamente 60 residências, abrangendo assim diferentes ruas da comunidade. O questionário 

aplicado foi composto por dez perguntas, que tiveram como foco principal o saneamento na 

comunidade, contendo questionamentos sobre o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, 

frequência da coleta dos resíduos sólidos e acondionamento dos mesmos. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Quanto ao sistema de esgoto sanitário, aproximadamente 55% possuem fossas séptica ou 

negra, que apesar de não terem sido diferenciadas pelos entrevistados pode-se realizar tal através de 

descrições. Outros 45% lançam o esgoto sanitário da sua residência diretamente no igarapé, 

observou-se banheiros construídos em cima deste corpo d’água (figura 1). Dessa forma é 

evidenciada a contribuição em carga de matéria orgânica neste igarapé. 
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A coleta de resíduos sólidos na comunidade em questão é realizada pela prefeitura 

Municipal de Belém (PMB) de 2 a 3 vezes na semana, reporta-se que esta periodicidade é 

insuficiente. Assim, a comunidade busca outros destinos aos resíduos gerados (27%  queimam; 10% 

enterram; 9% levam para a avenida principal, a avenida Arthur Bernardes) e 54% armazenam até 

que haja a coleta por parte da PMB. Observou-se que há lançamento de resíduos nas proximidades 

do rio (figura 1) e nos terrenos das residências aumentando assim o risco de contaminação do 

recurso hídrico subterrâneo e superficial.  

Figura 1: Banheiro à beira do Igarapé e disposição inadequada de RS. 

 

Fonte: Autor, 2013. 

As mudanças no uso da terra através do aterramento do sistema lacustre de áreas abaciadas 

para dar espaço a construções de residências assim como o aumento das superfícies impermeáveis 

tem ocasionado desequilíbrios ecológicos e um aumento periódico de inundações. Além do 

assoreamento do leito do rio a partir da modificação das condições naturais, o que diminui a área de 

escoamento provocando o transpasse dos limites do igarapé em períodos de cheia. 

Além disso, o aumento de áreas impermeabilizadas na bacia devido à ocupação do solo 

condiciona ao Igarapé o recebimento de maior volume escoado das precipitações pluviais. O que 

aliado à situação anteriormente descrita, o assoreamento, causam interferência no regime de fluxo 

do corpo d’água, onde nos períodos de elevada precipitação podem causar focos de inundação da 

bacia. 

Em relação a carga de DBO possivelmente lançada no leito do Igarapé, estima-se uma carga 

diária de 88,3 kg de DBO por dia somente para a comunidade de bom Jesus, que se localiza a um 

ponto a jusante do Igarapé. Dessa forma, valores elevados de carga que representem ainda, os 
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demais trechos a montante da área estudada, tem degradando os recursos hídricos do Igarapé devido 

as alterações nas condições físico-químicas na autodepuração. Para esta estimativa de carga foram 

considerados 1.488 habitantes (4 habitantes por unidade habitacional) contribuindo com lançamento 

de efluente doméstico no Igarapé, assim utiliza-se a equação 1 e o valor típico de contribuição 

unitária de DBO5,20  de 54 g DBO/hab/dia (Braile & Cavalcanti, 1993) : 

                                                                   (1) 

4. CONCLUSÃO 

A ocupação do entorno do igarapé Mata Fome por população de baixa renda desaliada de 

planejamento, tem provocado alterações no equilíbrio natural deste corpo hídrico, com o 

assoreamento, a impermeabilização e a geração de poluição com as atividades antrópicas, 

provocando assim degradação hídrica. A perda gradual da qualidade da água, o que pode resultar 

em processo de eutrofização e que ao longo do tempo, caso não cesse a fonte de poluição, pode 

inviabilizar o corpo d’água para os usos diversos a que se possa destinar. Este impacto pode resultar 

ainda em veiculação hídrica de doenças, e por sua vez, em perturbação da população local com 

danos à saúde e bem-estar desta população, visto que esta se relaciona diretamente com ao igarapé 

ao habitar suas margens. Dessa forma, a realização da educação ambiental e implantação de 

sistemas de saneamento adequados são metidas mitigadoras de controle ambiental dos impactos 

verificados. 
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