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1. INTRODUÇÃO 

A ilha de Mosqueiro, localizada a 80 Km da cidade de Belém, sempre teve um papel 

muito importante no contexto da região metropolitana, como espaço de lazer, desde o início 

do século XX, durante o período áureo da economia da borracha na região que possibilitou 

a formação de uma burguesia urbana que vai direcionar em parte seus investimentos na 

compra de sítios e construção de casa de campo em Icoaracy e Mosqueiro, distritos de 

Belém. 

A presente pesquisa buscou o entendimento das seguintes questões: a) Caracterizar 

periodicamente o processo de ocupação espacial da ilha de Mosqueiro, delimitando 

aspectos sociais, políticos e econômicos, que marcam os períodos; b) Analisar a proposta 

de emancipação para o Distrito, no sentido de identificar os agentes políticos e suas 

estratégias na formulação da proposta, bem como, a perspectiva de desenvolvimento sócio-

espacial;  c) Analisar de que forma as políticas públicas direcionadas para o Turismo 

contribuem para o desenvolvimento local da ilha; e d) Analisar o processo de especulação 

imobiliária decorrente da massificação do turismo na Ilha, tomando como exemplo, a praia 

do Paraíso. 

Procedeu-se as seguintes atividades para implementação do estudo: levantamento 

bibliográfico,documental, entrevistas com o agente distrital e representantes de associações. 

Inicialmente, buscou-se como resultados preliminares, traçar a formação histórico-territorial 

da ilha, bem como entender a espacialidade das ações do poder público municipal e em que 

medida as mesmas têm permitido o desenvolvimento sócio-espacial, entendido neste estudo 

como um processo de transformação amplo, sendo a elevação do padrão de vida do 

conjunto de toda a sociedade o seu resultado mais importante, em que a busca da 

                                                 
1 Depto de Geografia, UFPA -Universidade Federal do Pará, Dra. em Geografia/UFRJ 
e-mail:  mariagg@amazon.com.br 
2 Discente do Curso de Geografia, Universidade Federal do Pará-UFPa; bolsista PIBIQ/UFPA; 
3 Discente do Curso de Geografia, Universidade Federal do Pará-UFPa; bolsista PIBIQ/CNPQ; 
4 Discente do Curso de Geografia, Universidade Federal do Pará-UFPa; bolsista PIBIQ/CNPQ; 

 15672 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

equidade,da autonomia,da justiça social e a identidade territorial devem estar presentes 

(SOUZA,1997). 

2. A Formação Histórico-territorial e a rede viária. 

A história de Mosqueiro começa ainda no período colonial, quando boa parte das 

terras que hoje formam a ilha, do igarapé do Cajueiro até a Baía do Sol, pertenciam ao 

Distrito de Benfica. No atual Bairro de Carananduba, que era Nossa Senhora da Conceição 

do Benfica, foram erguidas no século XVIII as primeiras habitações coloniais, as fazendas 

Santana, na praia do Paraíso, que hoje está em ruínas, e do outro lado a fazenda ou sítio 

Conceição, ainda preservada. 

Em Mosqueiro, os colonizadores se estabelecem nos terrenos altos, os "caris” na 

língua indígena, próximo da enseada, onde dispunham de segurança para suas 

embarcações. Quando chegaram à ilha, os portugueses já encontraram os índios 

Tupinambás (os "filhos de Tupã"), que fugiram do Nordeste após as invasões estrangeiras 

no litoral brasileiro. Bastante evoluídos para a época, os Tupinambás sabiam falar a língua 

geral, o Nheengatu, devido ao contato mantido com os estrangeiros. 

No campo político-administrativo, Mosqueiro foi elevado à categoria de Freguesia 

pela Lei 563, de 10 de outubro de 1868, e mais tarde ganhou status de vila, através da Lei 

324,de 6 de julho de 1895. 

Está assentada á 27 kilometros da cidade de Belém,na ponta de 

uma grande ilha, situada na costa oriental do rio Pará, entre as 

bahias do Sol e de Santo Antonio.Clima saudável,situação bella, 

terreno alto e fértil,circumdado por uma praia de área branca que se 

estende desde a Bahia de Santo Antonio até a do sol. 

Do centro da ilha nascem os rios – Pratiquara e Mari-Mari, que 

despejão na Bahia de Santo Antonio, e S. Francisco, que sahe entre 

o Chapéo-virado e a ponta de Marahú, abaixo da freguezia, sendo 

os dou primeiros muito habitados. 

Compõe-se a freguesia de 40 casas de telha, algumas de palha, 

dispostas em uma larga praça e duas ruas;igreja pequena, 

cemitério, 3 casas de negócio, 2 escólas publicas, 2 padarias, uma 

foguetaria, 500 habitantes na povoação, pouco mais ou menos, 1 

engenho de canna movido a vapor e 4 olarias. 

Abaixo da povoação, cerca de 6 kilometros, está situado o pharol 

dioptrico de 62 ordem denominado Chapéo Virado – na ponta de 

 15673



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

terra assim chamada. A maioria dos habitantes vive de pesca. 

Exporta alguns fructos para o mercado da capital e tem navegação a 

vapor com esta e com as povoações da costa duas vezes por mez 

(BAENA, 1885, p. 23) 

A partir do ciclo da borracha, a vila entrou num processo de grandes mudanças. 

Junto com Belém, Mosqueiro passou a conviver com a riqueza e o luxo e a usufruir das 

benesses trazidas pelo acelerado desenvolvimento registrado na capital. Chegaram os 

ingleses da "Pará Electric Railways Company", responsáveis pela instalação de energia 

elétrica e de meios de transportes interno. Vieram também alemães, franceses e 

americanos, funcionários de companhias estrangeiras como a "Port of Pará" e a "Amazon 

River". No início do século a vila de Mosqueiro apresentava-se com a seguinte infra-

estrutura: 

Mosqueiro, tem agencia postal e do telegrapho subfluvial da 

Amazon Telegraph; tem um grupo escolar (...),possue um ferro carril 

até a belíssima praia do Chapéu Virado, ao norte da villa, estação 

balneária; esse transporte, inaugurado a 10 de janeiro de 1904, está 

muito melhorado; a villa é illuminada à luz electra;. Tem um bom 

mercado publico,vários clubs recreativos; possue uma boa ponte 

metálica (inaugurada a 6 de setembro de 1908) para atracação dos 

vapores,cujo serviço, debelem, é feito diariamente (BRAGA, 

1919,p.361). 

Estes estrangeiros também começaram a fazer de Mosqueiro um refúgio nos finais 

de semana, feriados e períodos de férias. Não demorou para que seringueiros e balateiros 

da região do Marajó seguissem os passos dos europeus e americanos, e começassem a 

erguer na orla suas casas de veraneio. Trapiches eram construídos em frente às 

residências, para facilitar o transporte. 

A partir de 1955, as viagens passaram a ser feitas pelo navio "Presidente Vargas", 

construído na Holanda. A abertura da rodovia ligando a capital à ilha é um capítulo 

importante na história de Mosqueiro. Mas, a construção da estrada, que levou anos para ser 

concluída, pois sua abertura foi dividida em três fases: a primeira, inclui o trecho que vai de 

Benevides ao Furo das Marinhas, onde termina o continente; a segunda vai do Furo até o 

povoado de Carananduba, e a terceira é a abertura do ramal até o Chapéu Virado. 

Com a rodovia veio a travessia de balsas pelo Furo das Marinhas. A ligação definitiva 

com o continente foi feita pela ponte denominada "Sebastião de Oliveira", erguida sobre o 

Furo, com 1.457,35m metros, inaugurada em 12 e janeiro de 1976, pelo então presidente da 
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República, general Ernesto Geisel. A ponte encurtou a distância e deixou Mosqueiro muito 

mais acessível à população. 

Com a regionalização administrativa do município de Belém, a ilha de Mosqueiro 

passa a pertencer ao DAMOS – Distrito Administrativo de Mosqueiro, composto além da ilha 

de Mosqueiro,pelas ilhas de São Pedro, do Maracujá,das Pombas, do Papagaio,Cnuari,da 

Conceição, do Maruim I, do Maruim II e mais 04 (quatro) sem denominação. 

3. A Relevância da Atividade Turística no âmbito da Discussão Emancipacionista de 
Mosqueiro 

A criação de um município é geralmente o resultado do fortalecimento econômico de 

um setor da sociedade local que passa então a reivindicar o poder político, para assim poder 

delimitar e melhor controlar o território (Tavares, 1992). Isso se tornou bem mais evidente a 

partir da adoção do processo de descentralização político-administrativa como resposta à 

crise do Estado, pois o fortalecimento do poder político local foi acompanhado do reforço do 

poder das elites sociais e do poder econômico local, passando estes com mais vigor a 

reclamar a criação de novos municípios com vistas a atender seus interesses, em especial, 

os de caráter econômico. Nesse contexto aparece a proposta emancipacionista do Distrito 

Administrativo de Mosqueiro, na capital do estado do Pará. A primeira tentativa nesse 

sentido ocorreu no início da década de 1990, no entanto, foi arquivada na Assembléia 

Legislativa do Estado do Pará pela histórica não aprovação da proposta no plebiscito 

realizado em 1991. Histórica, primeiro porque das dez (10) propostas de emancipação de 

localidades paraenses apresentadas pelo atual Deputado Federal Niciais Ribeiro, na época 

Deputado Estadual, apenas a de Mosqueiro não foi concretiza em municipalidade; segundo 

porque o número de abstenções no plebiscito foi de aproximadamente 60% e dos votos 

válidos cerca de 80% foram contrários (323 ‘SIM’ e 1.868 votos ‘NÃO’ a emancipação do 

distrito), comprovando, dessa forma, a não identificação da população de Mosqueiro com a 

proposta. 

No período compreendido entre a aprovação do plebiscito e a sua realização a 

proposta de emancipação de Mosqueiro passou a ser uma questão muita discutida no seio 

de determinados setores locais, conseguindo inclusive, ampla divulgação pela imprensa do 

Município de Belém, confrontando-se, neste curto período, uma grande diversidade de 

argumentos contrários e favoráveis. 

Os defensores da não emancipação, cuja maior expressão se fazia na ASMAM - 

Associação dos Moradores e Amigos do Mosqueiro, argumentavam que a Ilha não tinha 

condições de se auto-sustentar, “por não ter renda própria, suficiente para atender as 

necessidades de infra-estrutura, sobretudo nos momentos de grande demanda da 

população belenense”; por possuir uma inexpressiva atividade industrial; uma agricultura 
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mais voltada para a subsistência; pesca de caráter artesanal e um comércio que só 

evidenciava expressão aos finais de semana.(CARDOSO, 2000, p.113). Acusavam, ainda, 

os defensores da emancipação de estarem interessados nos cargos públicos a serem 

criados e criticavam o fato da proposta não ter partido da população local. 

O principal argumento daqueles que defendiam a emancipação baseava-se nos 

dados estatísticos que enquadravam o Distrito de Mosqueiro nos requisitos exigidos como 

parâmetros para a transformação de Distritos em Municípios. Um outro ponto destacado 

pelos defensores do “SIM” era o relacionado à utilização dos recursos provenientes da 

receita tributária própria e das transferências federais (FPM) e estaduais (ICMS) para 

desenvolver a ilha. Por outro lado, a mesma questão era usada pelos defensores da não 

emancipação e pela Prefeitura de Belém, através da Agência Distrital de Mosqueiro, no 

sentido de demonstrar que os recursos à disposição do pretenso município seriam 

insuficientes até mesmo para manter a infra-estrutura instalada na ilha (especialmente 

aquela voltada para o veraneio), sendo inferiores aos recursos disponibilizados para a ilha 

pela Prefeitura de Belém. 

A atividade turística, principalmente de veraneio, sempre possuiu uma grande 

expressão em Mosqueiro, sendo uma das principais fontes de renda da população local. A 

partir disso, tentava-se demonstrar que a emancipação forneceria a possibilidade de 

incrementar essa atividade, aumentando a geração de renda e possibilitando um maior 

desenvolvimento local. Para fundamentar essa visão fazia-se comparações com outras 

localidades turísticas de renome internacional, como pode ser constatado no trecho a seguir: 

(...) esse futuro município-ilha, famoso entre nós, bem pode ser 

comparado com outros centros famosos do resto do mundo, para 

mostrar sua viabilidade de autonomia, a partir só do elemento 

superfície, posto que fama e acesso Mosqueiro já tem. Aruba, para 

onde exportamos milhões de dólares da rica economia de nossa 

cidade (...) tem somente 193 km², enquanto que Mosqueiro tem 

223,7 km². Bermudas, a do “triângulo” misterioso, tragador de navios 

indefesos, tem apenas 53 km². Fernando de Noronha, (...) mede, na 

sua ilha principal, 26km². E mesmo um país da Europa central, que 

não é ilha (...) se contenta com 174 km². Esses exemplos de 

territórios famosos pela sua beleza, vingaram na área do turismo, tal 

como Mosqueiro, que é prenhe de recursos humanos e naturais, e 

por isso mesmo pode subsistir como unidade municipal autônoma. 

(ÉLERES, 1991, p. 05) 
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No início do século XXI surge um novo projeto de divisão territorial do Município de 

Belém com finalidade de promover autonomia político-administrativa do Distrito de 

Mosqueiro. Esse novo projeto aparece fortalecido pela baixa popularidade da Administração 

Municipal nesse distrito e pelo alto grau de correlação entre o relator da proposta - o 

Deputado Estadual César Colares que, ao contrário do Deputado Nicias Ribeiro, tem vínculo 

com o Distrito e foi prefeito do Município de Santa Barbara, limítrofe e via de acesso à ponte 

Sebastião de Oliveira, sobre o Furo das Marinhas, ponte que liga o distrito ilha ao 

continente; e a elite mosqueirense. Essa elite foi constituída pela interação do poder social e 

do poder econômico advindos principalmente da atividade turística. 

 O fato dos segmentos da sociedade locais atuantes no setor comercial e de serviços 

turísticos, nesse novo momento da dinâmica emancipacionista de Mosqueiro, adotarem 

posição favorável a emancipação e, mais, estarem a frente da reivindicação autonomista, 

que por sua vez conseguiu seu encaminhamento através de um político influente na 

localidade, o Deputado Estadual César Colares, e que mantêm estreita relação com o poder 

econômico e com a elite de Mosqueiro, conformou um processo emancipacionista em 

Mosqueiro nos moldes dos demais processos dessa natureza verificados no Brasil. Esses 

processos, em geral, constituem uma estratégia de grupos que detendo um certo poder 

econômico e/ou social locais pretendem a maximização de seu controle territorial através da 

concretização de um poder político local que possam influenciar ou mesmo controlar 

(TAVARES, 1992). 

O reconhecimento dessa dinâmica de relações de poder requer o entendimento do 

município enquanto um território e, portanto, do processo de criação de um Município 

enquanto processo de estruturação de um território municipal, definido com base em 

Raffestin (1993) e Daniel (1988), como instituído e delimitado pelo poder político local e por 

suas relações, tanto solidárias quanto contraditórias, com as demais modalidades de poder 

expressas localmente, o poder econômico local e os poderes sociais locais. 

 O turismo, em suas variadas manifestações territorializou várias de suas 

modalidades ou ramificações em Mosqueiro como: o turismo de segunda residência, o 

turismo de sol e praia, o turismo hoteleiro, o turismo ecológico, o turismo de evento. Todas 

demarcando territórios próprios - o turismo ecológico no sudeste da ilha, o hoteleiro e o de 

eventos principalmente na praia do paraíso no extremo norte da ilha, ambos pontuais e 

carentes de infra-estruturas mais complexas como de um serviço bancário constante e 

eficiente, provedores de internet, etc... O turismo de segunda residência baseado no sol e 

praia, ainda é o imperativo na composição territorial do Mosqueiro estendendo-se 

principalmente nas praias, hoje bairros de Belém, do Farol, Chapéu-Virado, Porto Artur, 

Murubira, Ariramba, São Francisco onde obras de infra-estruturas são mais visíveis e 

norteadas por políticas públicas. 
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A característica desse núcleo do turismo consolidou a territorialidade dos que 

procuravam o balneário mosqueirense para o descanso e o lazer que implicou na 

urbanização das áreas receptoras da demanda turística da ilha. A Agência Distrital, no 

entanto, despreocupou-se com a infra-estrutura das áreas habitadas pelos nativos dessa 

ilha que manteveram-se desprovidas de equipamentos e foram acrescidas pelo aumento 

natural e migratório da população que “penetravam a Ilha, afastando-se cada vez mais da 

orla fluvial, fixando roças e sítios, no interior ainda virgem da floresta” (MEIRA FILHO, 1977, 

pp. 68-69; 74). 

O turismo se desenvolveu na ilha de Mosqueiro e tomou proporções nas primeiras 

décadas do século XX a partir do período áureo da borracha, antes mesmo dessa atividade 

econômica tornar-se um fenômeno mundial, depois da década de 1950. A atividade turística 

cresceu desarticulando outras atividades anteriormente praticadas na ilha como a pesca, 

sem todavia gerar benefícios para os grupos humanos nativos de Mosqueiro 

(Cardoso,2000). Mas essa atividade gerou um poder social de elite e um poder econômico 

local como demonstram os relatos dos entrevistados – donos de postos de gasolina, de 

hotéis, de bares e restaurantes e comerciantes em geral, principalmente, os donos de lojas 

de materiais de construção, além dos professores e intelectuais que “pensam a ilha de 

Mosqueiro”. Juntos, o poder social da elite e o poder econômico de Mosqueiro, compõem o 

seu poder hegemônico advindo da atividade turística. 

Nesse momento, emerge a relevância da atividade turística no âmbito da discussão 

emancipacionista de Mosqueiro. Pois como afirma Mesquita (s/d), os movimentos de 

redivisão territorial são, geralmente, conduzidos por interesses econômicos e pelas elites 

sociais locais que, motivados, especialmente, pela intensificação da descentralização 

político-administrativa de várias atividades pelo Governo Federal, anseiam alcançar o poder 

político local. No caso mosqueirense, isso se intensifica pelo processo de descentralização 

da atividade turística realizada pela esfera federal através do Plano Nacional de 

Municipalização do Turismo - o PNMT. O turismo é evidenciado por vários entrevistados 

como sendo a base de sustentação da ilha, “a salvação da lavoura” , como afirmam uns, e 

um projeto de descentralização dessa atividade poderia fortalecer o local se esse fosse um 

Município. 

  Desse modo, a autonomia político-administrativa de Mosqueiro poderá beneficiar 

especialmente o poder social da elite e o poder econômico local que provém da atividade 

turística, e duplamente, com o controle do poder político local e com o reforço da atividade 

turística por meio de repasses de verbas advindos da municipalização dessa atividade. Pois 

como aponta Tavares (1992) e se observa nos trabalhos de campo realizados, os grupos 

minoritários, a maioria da população local, ficará marginalizada do processo de construção 

do Município de Mosqueiro: “a discussão não tá no povão,mas em pensadores, políticos, 
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acadêmicos, comerciantes que o povo é massa de manobra” (Morador da Baia do Sol, 27 

anos, jan, 2004). 

Sem a participação da maioria da população o processo de autonomia político-

admisnitrativa de Mosqueiro não promoverá o desenvolvimento da área, bem como a 

atividade turística, que se manterá como relatou Cardoso (idem): “sem provocar qualquer 

melhoria de qualidade de vida à população mosqueirense”. A qualidade de vida é um dos 

parâmetros indicadores, de acordo com Souza (2002) do desenvolvimento sócio-espacial, 

essa (a qualidade de vida), entretanto, só pode ser alcançada com um aumento da justiça 

social em Mosqueiro mas, para que haja justiça social é necessário que todos tenham 

autonomia individual e coletiva para decidir o que deve ser realizado na ilha de Mosqueiro, 

contudo essa não é a tendência que tem se evidenciado na dinâmica emancipacionista de 

Mosqueiro. 

4. Autonomia, Participação Popular e Desenvolvimento Sócio-Espacial na Trilha 
Ecológica Olhos Dágua, Mosqueiro 

O simbolismo da floresta amazônica proporcionou a construção imediata dessa 

porção do planeta pela configuração do “descanso e antiestresse” nesse espaço de 

reservas de valor (os espaços ditos naturais) por meio de uma modalidade específica do 

turismo – a ecológica. A atividade ecoturística na região amazônica compõe uma 

mercadoria balanceada pelo próprio nome dessa região, a partir do qual são agregados 

todos os eventos ecoturísticos e todas as multiplicidades espaciais de sua totalidade. Assim 

emerge a materialização de um produto do turismo ecológico na Ilha do Mosqueiro, distrito 

da capital do estado do Pará, parte da multiplicidade da Amazônia brasileira – a Trilha 

Ecológica Olhos D’Água. Essa trilha aloca ao circuito produtivo do turismo ecológico três 

comunidades do sudoeste de Mosqueiro: Espirito Santo, Caruaru e Castanhal do Mari-Mari; 

projetando-se como fomentadora de emprego e geração de renda para essas comunidades, 

como valorizadora da singularidade e da diversidade sócio-ambiental dessas localidades e, 

como estimuladora da preservação ambiental e da participação da população local, 

primícias dessa vertente do circuito produtivo do turismo. 

A Trilha Olhos D’Água que faz parte dos movimentos turísticos da ilha desde 1998, 

quando ainda era denominada “I Trilha Ecológica de Mosqueiro” e tinha um percurso que 

durava apenas três horas, abarca uma área que compreende solo de terra firme do tipo 

areno-argiloso cuja composição arbórea é predominantemente de mata de capoeira que 

resguarda espécies vegetais da floresta primitiva (FUNDAÇÃO...., 2002). Localizada no 

entorno do Parque Ambiental de Mosqueiro com quem compartilha semelhanças físicas e 

onde estão assentadas seis comunidades: Castanhal do Mari-Mari, Caruaru, Espirito Santo, 

Itapiapanema, Tucumandeua, Tabatinga. Essa trilha capta peculiaridades sociais e 
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ambientais das duas primeiras comunidades e conta com um ponto de apoio na comunidade 

do Espirito Santo (um restaurante) (Ver tabela 01). Essas comunidades, como seus 

moradores as autodenominam, de acordo com a o DIAGNÓSTICO... (2002, p.20), realizado 

pela Universidade Federal do Pará, têm seus fundamentos nos trabalhos pastorais da igreja 

católica que agregam a população em função de um santo ou santa. Nesse sentido então 

configurando uma falsa convivência comunitária pois o “comunitário” nessas espacialidades 

não ultrapassam as festividades religiosas (op. cit.). 

TABELA 01 

NÚMERO TOTAL DE FAMÍLIA POR COMUNIDADE 

E DE FAMÍLIAS ENTREVISTADAS  

COMUNIDADE N. TOT. DE 

FAMILIAS 

FAMÍLIAS 

ENTREV. 

% 

CARUARU 41 11 27 

C. MARI-MARI 28 9 32 

ESPÍRITOS SANTO 17 6 35 

TOTAL 86 26 30 

 FONTE: Trabalho de campo, dezembro 2003. 

No mundo atual onde uma das características é o imperativo de fluidez para a 

circulação, os espaços habitados por comunidades tradicionais embora não mais primitiva e 

não auto–sucifientes, os configuram testemunhos históricos de um passado faustoso e 

tradicional, ou seja, aqueles em que foi possível uma preservação “natural”, anterior à 

relevância social ecológica e deste modo mantendo parte da natureza em seu meio 

geográfico pouco impactada pelas técnicas. A área que circunda a trilha Olhos D’água pode 

ser considerada um testemunho histórico desse passado onde a forte presença de corpos 

d’água formados pelos rios Tamanduá, Murubira, Pratiquara, Caruaru, Itapiapanema e Mari-

Mari, além de furos e igarapés, cunharam a nomeclatura das comunidades. Cuja a presença 

desses corpos hídricos propiciaram uma composição paisagística marcada pelas 

características de várzea com presença de palmeiras, floresta de várzea de maré com 

predominância de espécies de mangue e/ou de lianas, floresta secundária aluvial de terra 

firme e floresta de terra firme com cipó (DIAGNÓSTICO....., 2002, p.8). 

 Esses testemunhos históricos forjam a base para implementação de um projeto 

ecoturístico como o da Trilha Olhos D’Água que, apesar de delimitar-se em um antigo 

caminho de 3688m de extensão em solo de terra firme utilizado pelos moradores das 

comunidades de Castanhal do Mari-Mari e Caruaru para interligá-las; propicia a observação 

da exuberância dos ecossistemas fluvial e costeiro dos corpos d’água encontrados nessa 
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região do setor sudoeste da ilha de Mosqueiro, pois, o acesso a Trilha é realizado por meio 

fluvial em um percurso que dura entorno de quarenta minutos do trapiche existente na Vila 

de Mosqueiro até o Castanhal do Mari-Mari. O retorno a Vila de Mosqueiro também é 

realizado via fluvial até outro porto – o porto Pelé no rio Murubira, quando é possível 

visualizar as placas delimitadoras do Parque Ambiental de Mosqueiro e a paisagem de 

várzea ali encontrada. No próprio percurso em terra firme entre as duas comunidades 

vislumbra-se as peculiaridades naturais provenientes da relação terra/água, pois vários furos 

e igarapés drenam essas comunidades sendo encontrados, em vários pontos dessa Trilha, 

olhos d’água derivando daí o nome da Trilha. 

Entretanto, a dificuldade de proporcionar a visualização desses olhos d’água aos 

visitantes da Trilha originou uma especulação em torno de uma possível troca de nomes, o 

que não ocorreu. Criada pela Companhia de Turismo de Belém – Belemtur, teve sua 

implementação efetivada em 1998 tendo a Agência Distrital de Mosqueiro – ADMO, como 

parceira. Em 2002 a Trilha Olhos D’Água passou pela intervenção de um projeto de 

revitalização que, de acordo com a ex-Fundação de Parque e Áreas Verdes de Belém - 

atual Secretária Municipal de Meio Ambiente – SEMMA - (2002, S/I), culminou com “o 

levantamento do inventário faunístico e florístico da área, a sinalização interpretativa da 

trilha e o envolvimento mais participativo das comunidades, que poderão fazer da trilha uma 

importante fonte de recursos”. A partir de novembro de 2003 a Prefeitura de Belém – PMB 

através da Belemtur vem elaborando um plano de reestruturação da gestão da Trilha Olhos 

D’Água cujo objetivo principal é transferir o controle dessa para as comunidades envolvidas 

por seu percurso. Essa ação conjunta da PMB/Belemtur a priore denotadora de autonomia 

às comunidades alocadas ao longo da trilha, necessária segundo Souza (2002) ao efetivo 

desenvolvimento sócio-espacial, é vista com temeridade por todas as pessoas envolvidas 

com a Trilha nas três comunidades: 

Não deveria fazer isso não. Ela (a Belemtur) deveria fazer como 

experiência, antes do mês de julho pra ver como a comunidade se 

sairia. 

Moradora da comunidade Caruaru – 31 anos dez. 2003 (grifos 

nosso) 

Os novos secretários acham que a comunidade tem que administrar 

a trilha que estava dando prejuízo para a Belemtur, porque ela mais 

fazia cortesias paras as secretárias e o próprio pacote não pagava o 

custo .... mas a trilha tem condições de dar lucro, eu faço a minha 

trilha e tenho lucro. [...] Eu acredito que a trilha (Olhos D’Água) em 
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mais um ano não vai haver. [...] a Belemtur se preocupa com a 

capacitação para receber os turistas mas não para o desmatamento. 

Morador da comunidade Espírito Santo – 35 anos, dez. 2003 (grifos 

nosso) 

 A temeridade dos moradores dessas comunidades, cujos principais dados de sua 

distribuição nessa região do setor sudoeste da ilha de Mosqueiro encontram-se nos 

relatórios do Programa Família Saudável da Secretária de Saúde - PMB que os aloca em 

três Micro Áreas distintas: a Micro Área 12, a 13 e a 14; que dentre outras comunidades 

abarcam a de Espírito Santo, Caruaru e Castanhal do Mari-Mari respectivamente (ver tabela 

02), é fundamentada nas práticas vivenciadas nas comunidades. Apesar da PMB, da ADMO 

e da Belemtur garantirem que a transição será realizada com treinamento técnico e a devido 

preparo dos moradores, essas ações realizadas quando da implementação da Trilha Olhos 

D’água ao que parece foram pontuais e ineficientes, pois em agosto de 2003, após a 

festividade de Santa Rosa na comunidade do Castanhal do Mari-Mari, toda a área da sede 

da festa, suas adjacências e o campo de futebol dessa comunidade encontravam-se 

cobertos por de copos, papéis e garrafas; os resíduos sólidos da festa. 

  TTAABBEELLAA  0022  

POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES DO ENTORNO DO PARQUE AMBIENTAL 

DE MOSQUEIRO POR MICRO ÁREA 

MICRO COMUNIDADES POPULAÇÃO TOTAL % 

  MASC. % FEM. %   
12 M. Rio Murubira, Tamanduá, 

Pratiquara e Esp. Santo 
 

50 54 42 46 92 25 

13 Caruaru, Tucumandeua e 
Itapiapanema 

 

80 50,3 79 49,7 159 43 

14 C. do Mari-Mari e Tabatinga 71 60 47 40 118 32 
 

TOTAL 
 

NOVE (9) 
 

201 
 

55 
 

168 
 

45 
 

369 
 

100 

FONTE: Universidade Federal do Pará, 2002. 

Outro indicativo da ineficiência desses treinamentos técnicos é a constante 

deteriorização da sinalização da trilha pelos morados do Caruaru e Castanhal do Mari-Mari, 

bem como das espécies florísticas e faunísticas, que em dezembro de 2003, após três 

meses de inoperância das atividades da Trilha, quando da mudança do diretor da Belemtur, 

sofreu um de seus maiores impactos – a queima de uma área de aproximadamente 40m2 na 

comunidade do Caruaru3. Essas evidencias induzem ao questionamento da perpetuação ao 
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longo do tempo, dos trabalhos técnicos e das políticas de educação ambiental que a PMB e 

a Belemtur afirmam terem realizados com as comunidades durante a implementação da 

Trilha e, por conseguinte, aos que serão realizados por essas instituições durante a 

transição e efetiva transferência da gestão dessa trilha às comunidades. 

A intervenção do projeto de revitalização da Trilha Olhos D’água realizado em 2002 

pela atual Secretaria de Meio Ambiente do Município de Belém, do qual subentende-se a 

categorização dessa como uma trilha de percurso programado cujas interpretações e 

explicações sobre fauna e flora são realizadas por um guia que “é a alma de uma boa trilha” 

(FUNDAÇÃO...., 2002, p. 23); pouco contribuiu, como objetivava, para o envolvimento mais 

participativo das comunidades ou à sensibilização dessas ao ecoturismo, nem a noção 

básica sobre esse ramo do turismo ou mesmo sobre o próprio turismo que foi engendrado à 

população local pelo projeto de 2002. Em pesquisa realizada recentemente sobre o 

entendimento dos moradores das três comunidades envolvidas pela trilha apenas cinco (5) 

pessoas responderam saber o que é o ecoturismo em um universo de vinte e seis (26) 

famílias entrevistadas. 

 A gestão do turismo na Trilha Ecológica Olhos D’Água não tem promovido a reforma 

necessária dentro desse setor como pretendem os defensores do ecoturismo, mas sim, 

maximizar novas tendências ideológicas destinadas à consumidores sofisticados. O locus de 

produção do turismo ecológico desse espaço pouco exprime singularidade, diversidade 

sócio-ambiental, geração de emprego e renda, e nada de preservação ambiental e de 

participação da população tradicional local. O potencial educativo, valorizador e difusor da 

diversidade cultural e biológica dessa atividade, tem sido renegado das práticas desse 

empreendimento, o que, consequetemente, inibe a promoção de medidas mitigadoras os 

impactos da construção de um produto ordenado por redes de turismo globais, articulada 

pelas redes de hotéis, agência de turismo e redes de infra-estrutura. O quadro referência do 

espaço social da Trilha Olhos D’Água reflete claramente o agravamento das relações intra e 

inter – comunidades de seu entorno, fator que tem gerado graves rebatimentos no espaço 

físico da área cujos impactos confrontam os conceitos e parâmetros do projeto da 

Companhia de Turismo do Município de Belém e do órgão gestor do turismo no território 

nacional – o Instituto Brasileiro de Turismo- Embratur, segundo o qual o ecoturismo é o : 

Segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 

patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a 

formação de uma consciência ambientalista através da interpretação 

do ambiente, promovendo o bem-estar das populações envolvidas. 

Instituto Brasileiro de Turismo - Embratur (1996). 
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 Os principais conflitos evidenciados nas comunidades do Castanhal do Mari-Mari, 

Caruaru e Espírito Santo pela intervenção da Trilha nessas localidades são substrato da 

ínfima participação da população local em todos os estágios de sua implementação e 

manutenção, fato que persiste desde o planejamento do projeto da trilha como foi 

constatado na fala dos moradores que desconhecem o projeto oficial da Prefeitura de Belém 

para a trilha, mesmo para aqueles vinculados diretamente a ela como guias, contadores de 

estória ,etc. 

Nessa perspectiva esse projeto ecoturístico já nasceu comprometido quanto a 

expectativa de sustentabilidade sócio-ambiental pois tais expectativas prescindem um 

reordenamento espacial, onde as diretrizes para a implementação do turismo ecológico 

sejam gestada pelos cidadãos do local em que irão se realizar, só assim, segundo Souza 

(2002, p.87), o espaço dos grupos sociais envolvidos refletirá o desenvolvimento apregoado 

pelas bases do ecoturismo. 

É nesse contexto que a cultura particular de uma população – cultura popular- como 

a da população tradicional que reside no entorno da trilha ecológica mosqueirense, 

vivenciada num espaço que simboliza o próprio homem, onde as relações são limitadas “por 

uma interação profunda entre o homem e seu meio” (SANTOS, 1999 p.268) acabam 

sofrendo interferências profundas em seus espaços vividos e, por conseguinte, organizadas 

em “nichos de culturas” nos Guetos do circuito produtivo do turismo ecológico. Esse circuito 

gestado pelos fluxos e demandas das discussões emergentes do desenvolvimento 

sustentável que como substrato possibilitou a arquitetura de um rede mundial de turismo 

ecológico cujos rebatimentos no espaço mosqueirenses, apesar de pontuais, frágeis e de 

baixa intensidade se comparado a outras áreas da região amazônica, corresponde a um 

grande percentual dos fluxos ecoturísticos da trilha ecológica. 

O vivido como nos lembra Figueiredo (1999, p. 87), não é um museu vivo onde se 

deva transformar qualquer curiosidade humana das comunidades visitadas em atração 

“circense” e atribuir-lhe um valor monetário, ou ainda onde em nome do preservarcionismo, 

deva ser mantido estático, a-histórico. A cultura, nos diz Santos (1999, p. 269), é uma 

herança, mas também um reaprendizado das relações profundas entre homem e o seu 

meio. Na prática, no entanto, é impossível negar a mercantilização da natureza e da cultura, 

consideradas as principais matérias para o turismo ecológico, na trilha ecológica Olhos 

D’água, mesmo enquanto espaço vivido. Sua tônica é mercadológica, e a preocupação com 

a relação turismo/ecologia se justifica apenas pela lógica “o turismo não pode destruir o 

turismo”. 

Contudo, se partirmos da análise de Aulicino, para quem “O turismo deve constituir-

se numa atividade centrada no homem, no ser humano no enriquecimento cultural do 
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visitante, através do fortalecimento cultural de quem o recebe” (1997, p.41), podemos 

compreender a força do espaço vivido, não só, mais fundamentalmente para o turismo 

ecológico. Sem entender o vivido interfere-se na vida cotidiana dos moradores locais, 

promovendo a queda dos circuitos de produção dessa economia tradicional, destruindo suas 

atividades pela mudança de valores diversos e transformando-os em trabalhadores para o 

turismo, como nos aponta Figueiredo (1999, p. 175). 

5. A Especulação Imobiliária e a Nova Organização Espacial da Orla Fluvial na Praia 
do Paraíso 

Ressalta-se que a especulação imobiliária é um processo que reúne uma série de 

motivações que estão associadas a fatores de desenvolvimento industrial, comercial, 

urbanístico e turístico; com isso o processo em questão da especulação imobiliária em 

ocorrência na praia do Paraíso está diretamente motivado pela valorização turística da 

referida praia, já que a mesma recebe grande número de turísticas em grande intensidade 

principalmente nos meses de férias escolares, períodos denominados na região norte como 

veraneio, ocorridos durante o mês de julho com maior proporção turística e em intensidade 

considerável na maioria dos feriados anuais; sendo portanto uns dos elementos 

considerados essenciais para as transformações em intenso desenvolvimento na área de 

estudo. 

A dinâmica especulativa imobiliária, na orla fluvial da praia do Paraíso possibilitou a 

valorização do solo, na referida área de estudo por intermédio de seu uso, o qual passou a 

ter significativa importância para o processo de produção e reprodução de capital, pois 

assume sentido de consumo ou coletivo (casas de veraneio). Villaça (1993), argumenta que 

a terra a partir de sua valorização em um mercado especulativo imobiliário passa a se 

caracterizar como terra capital ou terra-localização assume caráter urbano; enquanto que 

análise através do aspecto de produção análoga da terra-fertilidade a terra assume caráter 

agrícola. No caso do Paraíso, a terra possui função de localização urbana, pois intermédia o 

que convencionalmente se conhece como valor de troca enquanto que a terra agrícola 

possui valor de uso. 

 Villaça (Idem) ainda enfatiza que a renda diferencial da terra é diretamente 

fundamental para a especulação imobiliária, pois extrai da terra o seu valor nas seguintes 

formas: a) absoluta quando corresponde ao valor pago pelo uso da terra matéria, ou seja, o 

valor que ela apresenta dentro de um espaço ainda não modificado; b) como juro ou 

amortização do capital, sendo fruto de investimentos sobre a terra (loja, banco, escritório 

etc); e c) juro e amortização da terra-localização, a qual corresponde pela parcela de capital 

disponibilizado pela funcionalidade da localização, no caso o exemplo pode ser atribuído à 
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orla fluvial da praia do Paraíso, pois a valorização de seu espaço se dá principalmente pelo 

fator turístico, devido sobretudo a acessibilidade climática. 

Estas considerações iniciais permitiram de acordo com elaborações classificar a orla 

fluvial da praia do Paraíso, não somente como realidade concreta, significando faixa, borda, 

beira-rio ou beira-mar, extremidade e margem de um rio. De acordo com Guerra (1995), 

pode-se entender a orla fluvial da praia do Paraíso como um ambiente predominantemente 

físico estando situada aproximadamente em uma zona litoral, onde os efeitos da maré são 

visíveis e o contato com as amenidades naturais ainda encontra-se bastante presentes, 

além disso a diversidade de ocupação espacial do Paraíso possui como já mencionado valor 

de troca podendo ser entendida através da relação de aspectos que envolvem elementos 

naturais e artificiais (Hotel Fazenda Paraíso e Pousada Paraíso) socialmente produzidos. 

Com isso procurou-se elaborar um conceito em particular para orla, a partir das observações 

no trabalho empírico para a orla fluvial da praia do Paraíso, podendo ser compreendido 

como um conjunto de terras propiciadas por extensão de amenidades climáticas naturais e 

que passa a sofrer no presente um intenso processo de reorganização espacial através da 

edificação de algumas construções de caráter residencial. 

Contudo é importante mencionar que de acordo com Santos (1994) no que diz respeito 

às categorias do espaço urbano: processo, estrutura, forma e função; pode-se caracterizar 

na área de estudo o processo como sendo o da especulação imobiliária; a estrutura, 

representada fundamentalmente pelo Hotel Fazenda Paraíso e Pousada Paraíso. No 

entanto, necessitando de recursos logísticos e infraestruturais como pavimentação da via 

principal de sua orla fluvial, um planejamento urbanístico de sua orla, bem como, melhores 

equipamentos no que concerne a rede de esgotos e de transporte, além de programas 

voltados a preservação do ambiente. No que se refere a função é motivada pelo turismo e 

sua forma ainda se apresenta fundamentalmente com paisagem natural dotada de 

amenidades climáticas bastante presentes. 

Considera-se como o marco inicial de especulação imobiliária no Paraíso o ano de 

1990, justamente o terceiro momento de sua ocupação quando o proprietário do Hotel 

Fazenda Paraíso adquiriu o loteamento onde se localizava uma porção de lote que havia 

pertencido ao Sítio Conceição. A princípio este agente social segundo sua argumentação 

não tinha como propósito estabelecer nenhum empreendimento no local, o que o motivou a 

ter um loteamento foi apenas ter um local de lazer para o descanso semanal, feriados e 

períodos de veraneio. Construiu uma grande casa de veraneio e passou a receber amigos 

que ao longo dos primeiros anos aumentou; preocupado em dar comodidade a esses entrou 

de sociedade com um barraqueiro local e ampliou sua residência de veraneio e associou-se 

a outros dois barraqueiros locais. 
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Em 1994, convencido da grande incidência de visitantes em sua ampla residência 

decidiu vender seu empreendimento uma locadora de carros para angariar investimentos 

para a construção do hotel, comprou a três barracas em que tinha sociedade e deu iniciou a 

construção do Hotel. 

A sua atuação estratégica e de ações transformou o Paraíso em um pólo turístico 

da ilha do Mosqueiro, pois os investimentos em shows, eventos esportivos e eco-turismo e 

na melhoria dos serviços propiciados por seu estabelecimento tem conferido ao Paraíso a 

praia que mais recebem turistas provenientes de excussões de empresas de turismos 

provenientes inclusive de outros Estados. O mês de julho deste ano foi um exemplo de 

estratégia utilizada pelo proprietário do Hotel que fechou contratos com PARATUR (órgão 

estadual de turismo) e diversas empresas privadas de celular, cervejaria etc.. Para a 

realização de eventos de esportes radicais e uma série de shows realizados sempre nos 

finais de semana. 

O proprietário do Hotel enfatizou que pensa sempre como um empreendedor, em 

vista disso, está especulando uma área de loteamento próxima ao que se conhece pela 

denominação ponta do Paraíso, onde enfatizou “ter um projeto para a ampliação de seu 

empreendimento que seria realizado neste local em que cercou, o qual seria construído o 

resort, local de lazer restrito onde o cliente tem toda a possibilidade de lazer interno sem 

precisar sair do estabelecimento. Pretende também,construir um local para a realização de 

eventos de esportes radicais e abertura de mata para construção de uma trilha ecológica, 

dentro outros projetos os quais não foram mencionados pelo empreendedor. 

Ficou evidente que o dono do Hotel Fazenda Paraíso tenta ter atitude conciliatória 

tanto com a Prefeitura de Belém como com o Governo do Estado. Sua atitude conferiu junto 

a Prefeitura de Belém um alvará de funcionamento de seu estabelecimento concedido pela 

CODEM (Companhia de Desenvolvimento da Área Metropolitana de Belém), o qual somente 

após dez anos de empreendimento está em processo de legalização do loteamento onde se 

encontra materializado o Hotel Fazenda Paraíso através do órgão federal GRPU (Gerencia 

Regional do Patrimônio da União) do Pará e Amapá. 

Não resta dúvida ser o dono do Hotel um dos maiores especuladores da área de 

estudo, transformando a orla fluvial do Paraíso em uma mercadoria posta a venda a uma 

clientela específica que reúne condições financeiras para usufruir os referidos serviços 

disponibilizados pelo empreendimento. O Hotel Fazenda Paraíso é sem sombra de dúvidas, 

o elemento propiciador das transformações em ocorrência em sua orla fluvial e é o 

responsável por fazer do Paraíso um pólo turístico bastante lucrativo para o empreendedor. 

Embora, insista dizer que sempre teve dificuldades para manter a infra-estrutura de 

qualidade de serviços, bem como nas etapas de construção do hotel e insiste em afirmar 
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não possuir recursos suficientes para a construção do resort, mas que irá construí-lo por 

etapas. É importante mencionar ser este agente social o maior empregador do local e de 

grande quantidade de moradores residentes em Mosqueiro, principalmente residindo na Vila 

e no bairro do Carananduba. 

Outro agente social identificado como grande motivador e especulador de 

loteamentos na orla fluvial do Paraíso são os corretores imobiliários e proprietários da 

corretora imobiliária Moradia & Imóveis. Estes especuladores imobiliários começaram a 

desenvolver os seus empreendimentos na área de estudo a partir do ano de 1992, quando 

adquiriram através da venda de uma faixa de loteamentos com cerca de 350 m² de frente 

por 1200 m² de fundo de proprietários particulares. Em posse destes loteamentos 

localizados em área onde se se situava próximo a Fazenda Garibaldi, começaram a 

negociar os loteamentos que foram reduzidos a 10 loteamentos, os quais foram vendidos 

posteriormente. O local onde estavam situado estes lotes foi aberto uma rua que leva como 

nome de um dos corretores imobiliários, o qual desde o período em questão vem ampliando 

suas áreas de influencia e de especulação no Paraíso. 

Utilizam como forma de estratégia e ação para a venda dos loteamentos no 

Paraíso, a paisagem natural e exótica do Paraíso, nitidamente observado em anúncios de 

jornais e nas faixas espalhadas pelo ramal de acesso ao Paraíso e pela extensão da orla da 

referida praia. Atualmente possuem como loteamentos postos a venda: Paraíso Verde 1 

com loteamentos de 13 m² de frente por 39 m² de fundo, vendidos com entrada de R$ 

480,00 e parcelado em 40 prestações de R$ 120,00; Paraíso Verde 2 e Condomínio Quinta 

do Paraíso ambos com loteamentos de medidas 10 m² de frente por 25 m² de fundo com 

entrada de R$ 300,00 e parcelado em 40 prestações de R$ 80,00. Torna-se fundamental 

enfatizar ser a corretora imobiliária um agente social de maior especulação imobiliária no 

Paraíso e responsável pela espacialização e criação de ruas e alamedas que possibilitaram 

a criação do bairro do Paraíso, que segundo os trabalhos realizados pela CODEM 

(Companhia de Desenvolvimento da Área Metropolitana de Belém) e SEMMA (Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente), classificam o Paraíso como um bairro. 

Os empregados da imobiliária são todos residentes em Belém e segundo os 

órgãos do poder municipal citados acima grande partes dos loteamentos vendidas pela 

imobiliária não se encontram legalizados. ACODEM não possui com precisão a quantidade 

de moradores e de loteamentos por sofrerem fragmentações, impossibilitando um controle 

mais rígido da instituição, este agente social juntamente com o dono do Hotel Fazenda 

Paraíso são os maiores responsáveis pela devastação ambiental no local. 

 Segundo a SEMMA há a incidência de ocorrer a extinção de algumas espécies de 

aves, e em alguns locais de especulação de loteamentos com ausência de cobertura vegetal 
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há a exploração criminosa de extração mineral de areia, barro e pedras, que destinam-se a 

estâncias de materiais de construção em Mosqueiro, empreendimento que cresce cada vez 

mais, devido a espacialização na Ilha do Mosqueiro de muitas corretoras imobiliárias. 

Acorretora imobiliária afirma que vende loteamentos estritamente legalizados e 

comprometendo os compradores em clausulas do contrato em não poluírem a praia com a 

construção de esgotos que deságuam a céu aberto, prática bastante observada em 

Mosqueiro. 

Ambos os agentes sociais identificados não participam e nem concordam com as 

decisões tomadas nas reuniões orçamentárias realizadas pela Prefeitura Municipal de 

Belém em Mosqueiro. Afirmam que a prefeitura não contribui em nada para a melhoria local 

e conseqüentemente para os seus empreendimentos segundo o corretor imobiliário: “Esta 

reunião orçamentária é um engodo, um atraso, não resolve nada”. O dono do Hotel Fazenda 

Paraíso concorda com o pensamento do corretor imobiliário e enfatiza: “o orçamento 

participativo foi criado para realizar obras onde a Prefeitura possui eleitorado, ou seja, votos 

certos para as próximas eleições, basta observar onde as obras estão sendo realizadas em 

Mosqueiro para que você possa chegar a esta conclusão”. 

Tanto o proprietário do Hotel Fazenda Paraíso como os corretores imobiliários são 

estritamente a favor da emancipação de Mosqueiro, pois acreditam que o distrito reuniu 

condições suficientes para se tornar um município pois possui receita somente nos impostos 

como IPTU, licenciamentos a estabelecimentos de empreendimentos e a comércios, 

licenças especiais em meses de veraneio, ICMS dentre outros, que possibilitam arrecadar 

renda suficiente para iniciar uma possível administração municipal em Mosqueiro. Não 

obstante é preciso mencionar que muitos empreendedores são a favor da emancipação de 

Mosqueiro por ser um elemento propiciador de crescimento de seus empreendimentos, por 

isso, tanto o dono do Hotel Fazenda Paraíso e os corretores imobiliários enfatizam que 

emancipando Mosqueiro o turismo crescerá rapidamente, por isso associam o turismo e 

desenvolvimento com a melhoria de seus empreendimentos. Em vista disso, ambos agentes 

sociais possuem projetos urbanísticos para o Paraíso. Um projeto para tornar a praia do 

Paraíso em um espaço apropriado a uma industria turística em escala de proporções 

nacionais e até mesmo internacionais havendo muitos investimentos financeiros e em infra-

estruturas destinadas para esse objetivo, enquanto o outro projeto urbanístico transforma o 

Paraíso em um condomínio fechado em plena orla fluvial com guarita e policiamento interno. 

Outro agente social bastante presente no mercado especulativo imobiliário, o 

Estado, representado pelo poder publico municipal da Prefeitura de Belém, encontra-se 

ausente na orla fluvial da praia do Paraíso, não possuindo ação efetiva na referida área de 

estudo, a qual encontra-se abandonada de infra-estrutura e assistência a população local e 
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de incentivos ao dinamismo turístico, embora essa seja uma das praias mais visitadas por 

turistas em Mosqueiro. A Agência Distrital de Mosqueiro representada por Jecivaldo 

Fernandes enfatiza que o Estado (poder publico municipal) não está ausente o que ocorre é 

que o Paraíso devido o intenso processo de especulação imobiliária e recentemente a 

ocupação de uma área próxima ao Hotel Fazenda Paraíso por sem tetos, prejudicou em 

demasia os levantamentos técnicos da referida área, os quais estão em inicio dos 

levantamentos para a posterior ação efetiva do poder público municipal. 

O assessor da Agência Distrital de Mosqueiro menciona que o Paraíso é uma área 

problemática devido o intenso mercado imobiliário que desestruturou espacialmente a 

paisagem do Paraíso, portanto qualquer projeto urbanístico a ser realizado no Paraíso 

necessitará de um processo de reorganização espacial completo, ou seja a reestruturação 

de barracas, de sua orla e de legalização de loteamentos para posterior estudos técnicos da 

CODEM (Companhia de Desenvolvimento da Área Metropolitana de Belém) e SEURB 

(Secretaria de Urbanização), para realização da infra-estrutura necessária para o Paraíso. 

O assessor Jecivaldo enfatizou que o turismo e o desenvolvimento são metas a 

serem alcançadas pela Prefeitura Municipal de Belém e há vários projetos elaborados com 

este objetivo. Citando um projeto de desenvolvimento sustentável destinado a pesca e 

estimado em R$ 16.000 milhões que irá beneficiar mais de 600 pescadores em Mosqueiro, 

sendo liberado para o início deste projeto cerca de R$ 700.000 mil. Citou também o Banco 

do Povo em Mosqueiro que beneficiou através de empréstimos muitos barraqueiros em 

Mosqueiro, inclusive do Paraíso. 

 Segundo seu ponto de vista Mosqueiro está recebendo assistência na medida das 

possibilidades e está no caminho de um desenvolvimento, é claro lento, mas que 

certamente para a próxima administração, já haverá indícios do trabalho realizado em oito 

anos de administração. O projeto citado deverá beneficiar muitos pescadores e 

conseqüentemente seus familiares gerando mais renda para as mesmas, este projeto 

atenderá toda Mosqueiro sem restrições “é preciso apenas um pouco mais de paciência de 

nosso povo, sabemos das dificuldades hoje existentes em nosso Distrito (Ilha de 

Mosqueiro), mas estamos trabalhando para supera-las” enfatizou o assessor. 

O Estado (Poder Publico Municipal) também foi representado pela (CODEM) 

Companhia de Desenvolvimento da Área Metropolitana de Belém, a arquiteta Zoraída 

Vasconcelos enfatizou que desde o ano de 1976 há a concessão de loteamentos que 

sempre foram pertencente ao Município e que eram vendidos a particulares, observando 

que estes terrenos estavam todos legalizados e constam no mapeamento do Paraíso. No 

entanto, as dificuldades existente no Paraíso de mapeamento das demais áreas dá-se 

principalmente pela não legalização de loteamentos, pois é de conhecimento da instituição, 
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o aumento do contingente de residências sejam para a moradia (loteamento Vale do 

Paraíso), uma invasão ou de segunda residência (veranistas) e conseqüentemente do 

aumento de população residente no Paraíso. 

O que a CODEM possui de mais atual sobre o mapeamento do Paraíso, e que 

qualifica a área de estudo não como praia mas como Bairro do Paraíso é a constituição 

espacial de seis ruas e três alamedas situadas aproximadamente nos primeiros 500 m² da 

orla da praia datada aproximadamente do ano de 2001. Existeoutro mapeamento mediante 

foto de satélite de 1998 que ainda não demonstra as transformações que decorreram neste 

espaço geográfico do Paraíso, que é a foto mais recente, anterior a invasão Vale do Paraíso 

a qual está em início de processo de legalização de seus loteamentos. Posteriormente, 

como o término das legalizações a CODEM fará um novo mapeamento da área constando a 

referida área ocupada recentemente. A arquiteta Zoraída mencionou que a CODEM 

depende substancialmente da legalização dos loteamentos para com isso fazer um 

mapeamento da área de posse das informações sobre as transformações sofridas no 

Paraíso durante os últimos anos, sem a disponibilização destes dados fica impossível a 

realização de um mapeamento que demonstre a realidade atual na praia do Paraíso. 

A respeito dos primeiros resultados levantados em campo constatou-se que a 

dinâmica especulativa imobiliária em desenvolvimento na orla fluvial da praia do Paraíso tem 

como principal característica à elevação do preço dos imóveis, neste aspecto a valorização 

do uso do solo através do valor de troca, processo que é respaldado pela intensa 

valorização turística local, pela permanência ainda predominante de uma amenidade 

climática e paisagem natural, as quais podem ser consideradas uma das motivações para a 

valorização do solo da área de estudo. 

 Foi observado em sua paisagem espacial que a mesma ainda não possui 

significativa expansão de infra-estrutura logística, porém é importante mencionar que a 

dinâmica de especulação imobiliária presente neste espaço permitiu evidenciar até dado 

momento da pesquisa a observação de Taschener (1999, p.142), quando afirma que: 

A valorização de lotes de terrenos possuem como finalidade ser 

adquirida por indivíduos ou famílias que reúnem condições 

considerada favoráveis de comprar lotes de terrenos a custos 

considerados elevados. 

A orla fluvial da praia do Paraíso tem se constituído em local de visitação turística 

quase que exclusiva de classes sociais com um alto poder aquisitivo, neste sentido o 

Paraíso esta se tornando local propício a construção de casas de veraneio (segunda 

residência), destes contingentes populacionais, sendo possível afirmar ser o turismo o 

principal fator impulsionador da dinâmica imobiliária na área de estudo, condição que é 
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comprovada principalmente pela construção do Hotel Fazenda Paraíso, considerado o hotel 

mais luxuoso localizado na ilha de Mosqueiro. 

Oprincipal atrativo desta praia é o fato de ser um local que ainda guarda paisagem 

natural, de ambiente bucólico, possibilitando o descanso e um contato maior com a natureza 

ainda existente neste espaço em processo de transformação; que não se faz mais presente 

em praias centrais de Mosqueiro a exemplo Farol e Murubira. Além disso, que no entanto na 

praia do Paraíso é um espaço que proporciona um retorno a valorização da ilha de 

Mosqueiro de décadas atrás antes da urbanização exagerada que sofreu suas principais 

praias, portanto, a valorização da praia do Paraíso é um elemento fomentador da 

especulação imobiliária, pois atende aos interesses de uma classe abastarda, com forte 

alicerce na valorização turística, a qual não inseri a população local que se encontra a 

mercê destas transformações em seu espaço de origem. 

Diante dos resultados da pesquisa de campo pode se caracterizar o Paraíso 

como um espaço de amplo desenvolvimento do turismo e de um mercado especulativo 

imobiliário, mediante a intensa valorização do solo através de um valor de troca, bem como 

através da valorização de sua orla fluvial, não ocorre um Desenvolvimento Sócio Espacial 

que reúna condições de inserir a população local no advento do pólo turístico em evidencia 

no Paraíso, que possibilitasse com isso o alcance de uma melhor qualidade de vida, justiça 

social e autonomia. 

No entanto a idéia mais divulgada do Paraíso é a do marketing turístico que se 

faz do Paraíso “Jardim do Éden” repleto de suas amenidade climática e natural, espaço 

apropriado para o lazer, o descanso semanal, da tranqüilidade, do ar puro, da exuberância 

vegetal, do local paradisíaco que fascina os turistas, as famílias, os namorados. Não é sem 

justificativas que o Paraíso é o pólo turístico do Mosqueiro que mais cresce na Ilha e mesmo 

assim não recebe infra-estrutura do poder publico municipal, quase todo o investimento 

realizado no Paraíso é de exclusiva organização do Hotel Fazenda Paraíso. 

É importante que seja enfatizado ser o Paraíso uma área bastante complexa e 

crítica, pelas relações conflituosas e recentes entre os agentes sociais (proprietário do hotel 

e moradores da Ponta do Paraíso), por ocasião da ocupação da RESEX, pelas condições 

em que vivem a população local, sem o mínimo de infra-estrutura básica e necessária, pelo 

intenso processo crescente do mercado especulativo e imobiliário. 

Ressalta-se também a devastação ambiental através do desmatamento que já 

conferiu 12% de perda de cobertura vegetal na área do Paraíso, além do crescimento da 

atividade extrativista mineral de areia, barro e pedra para as estâncias de construção 

devido, o surto ocorrer não somente no Paraíso como em quase toda a Ilha dos 

empreendimentos imobiliários de loteamentos, ocupação dos sem terras oriundos de 
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Eldorado dos Carajás no ramal de acesso ao Paraíso Ocupação Mártires de Abril desde o 

ano de 2000 no local e por fim os constantes surtos de febre amarela na área de estudo 

devido à extração mineral formam buracos que nos períodos de chuvas (Janeiro a Abril), 

entopem de água servindo de foco para os mosquitos transmissores, causando muitas 

vezes epidêmicas. 

Por fim, sua população local não se encontra inserida nesta nova dinâmica, apesar da 

criação de uma associação denominada Associação de Defesa dos Moradores e da 

Ecologia do Paraíso. Pois de acordo com a abordagem de Souza (2002), que considera de 

fundamental importância para a conscientização individual e coletiva de uma sociedade os 

seguintes aspectos: Qualidade de Vida, Justiça Social e Autonomia, nem um desses 

aspectos foram identificados tanto na população local como na associação que os 

representa, ressaltando que como em outros espaços brasileiros, as características de 

ausência da população local no desenvolvimento da especulação imobiliária também se 

fazem presentes na orla fluvial da praia do Paraíso. 

6. Considerações Finais 

A partir da breve exposição anterior, pode-se destacar algumas considerações 

preliminares sobre o estudo: a) as ações para a ilha não têm se dado de forma integrada 

entre poder público e sociedade local, estando localizada na orla e na área central de 

abrangência da vila, onde residem principalmente os proprietários de segunda residência; b) 

não basta apenas identificar as potencialidades turísticas, é necessário torná-las dinâmicas 

e concretas ao nível local, ou seja,não basta apenas identificar o “capital natural” existente; 

c) as ações devem estar direcionadas para a integração do “capital natural e sócio-cultural”, 

respeitando a diversidade social, econômica e cultural; d) O reconhecimento e a inserção 

das lideranças locais devem estar inseridos na elaboração de ações pelo poder público, 
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