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A cidade, que é trabalho materializado da sociedade, apresenta inúmeras formas de 
ocupação. Estas estão vinculadas às necessidades de produção, de moradia, de consumo, 
de lazer, de circulação, etc, de maneira que a forma de ocupação de determinada parcela 
da cidade revela-se no uso do seu solo. Entretanto, ocupar uma parcela da cidade ou 
usar o seu solo para determinado fim implica reproduzir um ambiente, que nada mais é 
do que produção/reprodução espacial, através do trabalho social. 
A produção espacial manifesta-se de várias maneiras, gerando uma heterogeneidade do 
espaço, que se traduz nos diversos ambientes produzidos, nos seus usos e atividades. 
Cada ambiente, dentro da cidade, constitui uma parte diversificada desta totalidade, 
porém relacionada uma à outra, como por exemplo, a relação entre o centro e a periferia 
da cidade. 
A várzea do igarapé do Tucunduba, na parte sul de Belém do Pará, é considerada 
periferia pelas suas determinações sociais, e onde a produção ambiental (que também é 
espacial) conduz a diferenciados níveis de transformação e também de degradação, 
como resultados das formas ou tipos de trabalho humano inerentes a essa produção 
espacial. 
Em outras palavras, a produção diferenciada do ambiente da várzea reflete inclusive os 
graus de intervenção na natureza - que apresenta determinações geomorfo-hidrológicas 
diferentes das outras parcelas do espaço de Belém - por meio de trabalhos específicos, 
que se traduzem nas técnicas empregadas e nas formas de ocupação ou de uso do solo. 
Tais técnicas e formas de ocupação materializaram-se (e se materializam ainda) pela 
retirada da cobertura vegetal, pela instalação de palafitas(1) e estivas(2) de madeira, 
pelo aterro fragmentado da várzea, pela retificação de canais de drenagem, pela 
substituição das palafitas de madeira por casas de alvenaria e, das estivas, por ruas 
aterradas e asfaltadas, etc.  
A transformação da várzea em espaço urbano resulta de um processo cujas etapas, em 
momentos históricos diferentes, apresentam aspectos que se sobrepõem e/ou se 
justapõem, que inovam e/ou renovam, que desaparecem  e que surgem, de modo que 
essa produção espacial acaba por criar uma outra morfologia e uma outra drenagem a 
partir das mudanças morfodinâmicas e hidrológicas que gera. 
A produção do espaço urbano, na bacia do Tucunduba, resultou (e resulta) em uma 
configuração ambiental que inevitavelmente reduziu de modo significativo os seus 575 
ha (DNOS 1976) de várzea, igualou as cotas topográficas de uma parte desta várzea às 
cotas dos terraços mais baixos (4 a 5 metros) pela quantidade de aterros, transformou o 
Tucunduba e seus tributários em canais de escoamento dos rejeitos produzidos na área 
da bacia e na própria cidade também, alterou as cabeceiras e os leitos dos cursos fluviais 
através da densidade das construções urbanas, das retificações, da alteração da 
cobertura vegetal, do assoreamento, da impermeabilização do solo, do lançamento de 
rejeitos sólidos e líquidos. 
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O ambiente que a sociedade constrói vivendo é continuamente mutável. O trabalho 
social introduz transformações em ordem crescente, ampla e intensa que, muitas vezes, 
rompem exponencialmente a cadeia trófica e introduzem componentes altamente 
concentrados que antes não existiam na natureza. O resultado desse processo expressa-
se pela redução, perda ou desaparecimento de propriedades, como a qualidade ou a 
capacidade produtiva dos recursos naturais; pelas variadas formas de poluição (do solo, 
dos cursos fluviais, dos lençóis freáticos, etc); pela produção de um ambiente nocivo, 
direta ou indiretamente, à saúde ou à segurança das pessoas. Eis o fenômeno da 
degradação ambiental, produzido historicamente como produto inevitável de todo esse 
processo, determinando a qualidade de vida dos moradores do Tucunduba. A qualidade 
de vida está, então, relacionada à qualidade ambiental ou às determinações ambientais 
que são produzidas a partir da própria produção espacial. A qualidade de vida é, 
portanto, produto do trabalho e das relações entre as pessoas, sendo, ao mesmo tempo, 
condicionante da saúde e da segurança dessas mesmas pessoas. 
Em conversa com moradores da área estudada, notamos a insatisfação da comunidade 
em relação à sua própria situação sócio-econômica, em relação à atuação da Prefeitura 
Municipal de Belém e em relação ao ambiente que constrói vivendo. Isso quer dizer que 
as pessoas, embora sem ter a exata consciência das determinações políticas e sociais que 
implicam no fenômeno da degradação ambiental, sentem os efeitos da qualidade de 
vida: sentem na pele o desconforto de morar num terreno aterrado com caroço de açaí 
ou com cascas de castanha-do-Pará, ou morar numa rua aterrada com lixo; sentem a 
insegurança por saber que, durante as chuvas, sua casa ficará total ou parcialmente sob 
as águas ou a angústia de quem não tem recursos para cuidar da proteção e da saúde dos 
seus familiares, vítimas da insalubridade produzida através do tipo de ocupação e/ou 
uso do espaço. 
Ao estudar a produção espacial da várzea do Tucunduba, conseguimos enxergar vários 
processos que podem ser analisados como geradores do atual quadro ambiental, 
servindo de base para discutirmos e refletirmos sobre a qualidade de vida dos 
moradores dessa área de Belém. Descreveremos, sucintamente, esses processos a seguir. 
A concentração populacional, cada vez maior, nas áreas alagáveis, contribui para o 
agravamento das inundações ou alagamentos por alterar o funcionamento da drenagem 
natural. Os aterros feitos com lixo, com caroços de açaí, com cascas de castanha e com 
serragens, a concentração de palafitas e de lixo no leito maior e menor do Tucunduba e 
de seus tributários, além de alterarem a topografia, impedem o fluxo habitual do 
escoamento das águas pluviais e das enchentes, e a drenagem de parte dos esgotos dos 
terrenos mais elevados (terraços), propiciando a formação de “lagos de quadra” (3). 
O desmatamento das margens complementa a erosão e o conseqüente assoreamento do 
leito dos igarapés tributários e do próprio Tucunduba, somado ao lançamento de detritos 
urbanos. Isso diminui a profundidade e a capacidade de contenção do volume d’água 
transportado por esses igarapés, espraiando-se e ameaçando a saúde e a segurança 
humana, sobretudo quando aumenta a vazão. 
A impermeabilização do solo em função da construção de calçadas, residências e do 
asfaltamento seja nas áreas de cabeceiras e terraços, seja nos setores de várzea 
adjacentes aos igarapés, aumentam o escoamento superficial das águas pluviais e a 
vazão dos canais fluviais, intensificando o problema da drenagem. 
Uma pesquisa feita com base em análises físico-químicas e bacteriológicas da água do 
Tucunduba, em 1988, pelo Departamento de Operações e Processos Químicos do 
Centro Tecnológico da Universidade Federal do Pará, comprova a presença de 
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elementos poluentes em quantidades alarmantes, provenientes de despejos domésticos, 
sanitários e industriais sem tratamento no igarapé. Segundo a pesquisa, a quantidade de 
coliformes total e fecal é cerca de 1.000 vezes superior aos padrões considerados 
normais, além da presença de produtos químicos como o cromo hexavalente lançado 
pelo Curtume Santo Antônio, localizado na rua Celso Malcher, às proximidades das 
margens do Tucunduba e a 3,1 km da sua desembocadura, e matéria orgânica 
proveniente da lavagem das peles de animais, causando mau cheiro. 
Soma-se a isso a grande quantidade de resíduos sólidos, como pedaços de madeira, 
restos de alimentos, tijolos, latas, pneus, cascas de açaizeiros e outros, contribuindo para 
o aumento da turbidez e a conseqüente redução da luminosidade da coluna d’água, 
interferindo no processo de fotossíntese; para a redução das taxas de oxigênio 
dissolvido na água, para  a alteração da fauna e da flora, para o aumento da 
concentração de matéria orgânica em decomposição e para a proliferação de bactérias 
patogênicas. A conclusão final da pesquisa (BRAZ 1988) é que o principal agente 
poluente é o despejo doméstico diretamente lançado nas águas, sem nenhum tratamento, 
ao longo de todo o curso do igarapé do Tucunduba e de seus afluentes. 
Tudo isso conduz à inviabilização do uso das águas da bacia do Tucunduba para a 
utilização doméstica, bem como para a recreação da população que habita a área, além 
de haver uma possibilidade, não comprovada, de comprometer o abastecimento de água 
de Belém uma vez que o ponto de captação de água do rio Guamá, para abastecimento 
da cidade, fica a aproximadamente 5,3 km de distância acima da foz do Tucunduba.  
Diante disso, identificamos dois processos poluidores que se destacam enfaticamente, 
na várzea do Tucunduba, e que podemos analisá-los como responsáveis diretos pelo 
comprometimento da qualidade de vida: o lançamento de lixo e o lançamento de 
esgotos ou águas negras, especificados pela ausência de coleta d elixo e de rede de 
esgotos em muitos setores da várzea. 
Sabendo-se que a forma de se produzir o espaço, em Belém, sempre seguiu um modelo 
contraditório em relação às determinações naturais de várzea de seu sítio, é evidente que 
todos os igarapés e planícies de inundação da cidade se transformassem em canais de 
escoamento das águas servidas e em depósitos para os detritos da cidade. A várzea do 
Tucunduba tornou-se uma dessas áreas, abrigando, por quase toda a década de 70, um 
dos maiores depósitos de lixo de Belém, que se chamava Estiva do Curió e se localizava 
em área alagável, próxima ao divisor nordeste da bacia hidrográfica do Tucunduba. 
De acordo com depoimento de engenheiros do Departamento de Resíduos Sólidos da 
Prefeitura Municipal de Belém (DRS/PMB), a Estiva do Curió funcionou durante o 
período de 1974 a 1980, onde foram depositados cerca de 500.000 m3 de lixo, sendo 
que uma parte desse lixo foi depositada na área contínua do lixão e a outra parte foi 
utilizada fragmentariamente como aterro de ruas. Essas ruas se constituíam em ramais 
que iam sendo abertos não só para dar acesso ao lixão, mas também para servir de eixo 
de aterro daquele setor de várzea em função da sua ocupação por famílias de baixa 
renda, que aí moravam em palafitas ligadas por estivas. Além disso, foram construídos, 
no período 1974-1980, ao longo dos canais de drenagem da Leal Martins, da Terra 
Firme, da Gentil, da Mundurucus e do Tucunduba cerca de 9.396 metros lineares de 
estivas e mais 8.000 metros como prolongamento de ruas e passagens. Essas estivas 
circundavam e também davam acesso ao lixão do Curió, indicando a propagação da 
ocupação urbana e o aumento populacional.  
Na Estiva do Curió, colocou-se 84,91 % do lixo produzido na cidade. De acordo com a 
SUDAM/DNOS (1976), no primeiro semestre de 1974, foi depositado, nesse lixão, o 
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lixo domiciliar de Belém na sua quase totalidade e o total do lixo proveniente das feiras, 
mercados e hospitais da cidade, além de outros. Entretanto, além deste, havia outros 
depósitos, em menores dimensões, às proximidades das passagens Silva Castro, Maria e 
Caraparu. Nestes, foram lançados, só no primeiro semestre de 1974, um total de lixo 
correspondente a 62,50 % da varrição noturna da cidade, 54,16 % dos bagaços de cana, 
46,61 % dos caroços de açaí, 36,46 % das folhas e podagens e 27,62 % dos resíduos 
industriais produzidos na cidade. Depois do preenchimento do lixão e da sua 
desativação, houve ocupação da área por inúmeras famílias. 
A Estiva do Curió agravou consideravelmente os problemas ambientais do Tucunduba 
que se somaram ao fato de que, à medida que a várzea ia sendo ocupada pelas famílias 
de baixa renda, o lixo servia de aterro com o objetivo de “enxugar o alagado”, não só 
com o lixo dos depósitos a céu aberto, mas também com o lixo que era jogado pela 
Prefeitura nas ruas, seja a pedido dos moradores seja pela ausência de recursos para 
aterrar com laterita. A maior parte da várzea do Tucunduba foi aterrada com lixo. Esse 
processo de aterro com lixo continua sendo feito, nos dias atuais, em muitos outros 
setores da várzea, como por exemplo, no terreno destinado à construção de uma 
garagem de ônibus da empresa Guajará e no terreno destinado à construção de casas 
para os funcionários da Universidade Federal do Pará. 
O terreno destinado à garagem dos ônibus da empresa Guajará situa-se a 
aproximadamente 400 metros da margem direita do igarapé do Tucunduba, e possiu 
cerca de 120 metros de frente por 400 metros de fundo, na avenida Perimetral, em frente 
ao Campus Universitário do Guamá. O lixo começou a ser depositado aí no dia 17 de 
dezembro de 1994 numa média de 40 carradas por dia (1 carrada equivale a 4m3). 
O terreno pertencente à cooperativa de 220 sócios servidores da Universidade Federal 
do Pará possui aproximadamente 200 metros de frente por 400 metros de fundo, 
também na avenida Perimetral, contíguo ao terreno da garagem, em frente ao Campus 
Universitário, a cerca de 150 metros da margem direita do igarapé do Tucunduba. Este 
terreno já está aterrado e sendo preparado para a entrega dos lotes aos servidores sócios 
ainda em dezembro deste ano. No período de 1991 a 1994, esta área funcionou como 
depósito de lixo por solicitação da Cooperativa à Prefeitura Municipal de Belém para 
aterrar este trecho de várzea antes do recobrimento final com laterita. Esta foi a forma, 
encontrada pelos funcionários da UFPA (e que foi seguida pela empresa Guajará), que 
não dispõem de recursos suficientes, para preparar o terreno para as futuras construções. 
Foram jogados aí, diariamente, 90 % do lixo público, cerca de 200 a 300 carradas por 
dia. Cerca de 80 caçambas (1 caçamba joga uma média de 4 carradas de lixo) 
trabalharam diariamente das 8 horas da manhã até 1 hora da madrugada, no lançamento 
do lixo nesse terreno, inclusive durante domingos e feriados, segundo depoimento de 
um representante da Cooperativa. 
Foi utilizado como aterro do terreno da cooperativa, e agora do terreno da garagem, o 
lixo não domiciliar, isto é, o lixo proveniente da raspagem, capinação e varrição de ruas, 
e da limpeza de bueiros, valas e canais da cidade, que apresenta um potencial de 
poluição bem menor do que o lixo domiciliar e hospitalar. 
Atualmente, a coleta de lixo na bacia do Tucunduba é feita três vezes na semana durante 
o dia. Não há coleta noturna. Os roteiros percorridos pelo caminhão do lixo abrangem 
somente as ruas asfaltadas dos terraços e da várzea. Havia, até 1993, uma coleta de lixo, 
chamada coleta alternativa, para suprir a coleta regular feita porta a porta, realizada por 
micro-tratores que entravam nas ruas não pavimentadas bem próximas às estivas. 
Nesses pontos, os moradores das palafitas depositavam o lixo em caixas coletoras que 
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eram posteriormente recolhidas. Essa era uma maneira de complementar a coleta, 
principalmente de áreas inundáveis, realizada pelos caminhões. Entretanto, este tipo 
alternativo de coleta de lixo foi extinto pela falta de manutenção dos micro-tratores. 
De acordo com o DRS/PMB, quando existia a coleta alternativa, atendia-se 85 % da 
cidade de Belém, sendo 20 % correspondente às várzeas. Com a desativação desse 
sistema alternativo, atende-se hoje apenas 65 % da cidade. Nas várzeas, o lixo não está 
sendo coletado nos locais onde é difícil o acesso dos caminhões coletores. Quando 
havia a coleta alternativa, retiravam-se uma média de 7 toneladas de lixo por dia das 
várzeas da cidade. Esse valor se somava às 14 a 20 toneladas diárias da coleta regular 
porta a porta. A bacia do Tucunduba possuía 10 a 15 % da sua área total atendidos pela 
coleta regular, cerca de 50 % pela coleta alternativa e, os restantes 35 %, não eram 
atendidos. Supõe-se que o lixo desse percentual não atendido da bacia foi jogado nos 
canais de drenagem ou depositados no solo. Com a extinção do sistema de coleta 
alternativa, cerca de 85 % da bacia do Tucunduba deixaram de ser atendidos.  
Atualmente, com base em relatórios do DRS, é retirada da bacia do Tucunduba uma 
média de 10,77 toneladas diárias de lixo domiciliar, o que totaliza em média 3.931,05 
toneladas de lixo por ano. Mas esse volume coletado corresponde ao total produzido em 
60 % da bacia. Nos restantes 40 % da bacia, não está havendo coleta de lixo. Esses 40 
%, não contemplados com a coleta regular, correspondem a setores de várzea. 
De acordo com o Plano Diretor de Belém/1991 (CODEM/PMB 1992), estimou-se para 
o ano de 1991, uma população de 149.075 pessoas morando nas áreas alagáveis do 
Tucunduba. Isso nos permite fazer uma projeção estre esse total de população da várzea 
e a provável quantidade de lixo produzida. Considerando-se que cada pessoa produz 
500 g de lixo/dia, conforme o DRS, calcula-se que a cada dia produz-se um total de 
cerca de 74,5 toneladas de lixo só nas áreas alagáveis. Sabendo-se que 40 % de várzea 
não possui coleta de lixo, presumimos então que 29,8 toneladas diárias de lixo estão 
deixando de ser coletadas na várzea do Tucunduba. Dessa maneira, supomos que há um 
acúmulo crescente d edetrito, sobretudo orgânico, na várzea, pois a população que aí 
mora, privada da coleta regular de lixo, lança sob ou ao redor de suas casas ou no leito 
dos canais de drenagem os resíduos produzidos, contribuindo para o aumento de 
depósitos expostos. Não só o lixo é lançado, mas também todas as águas servidas. 
De acordo com ARAÚJO (1986), somente 6 % da população urbana de Belém é 
atendida pela rede coletora de esgotos, sendo esta bastante deficiente e insignificante. 
Não há um sistema de tratamento de esgoto, que é lançado “in natura” na baía do 
Guajará. Em Belém, a deficiência e a ausência de tratamento de esgotos é a maior causa 
da poluição hídrica dos igarapés. A maior parte da cidade encaminha suas águas 
servidas para as galerias de águas pluviais e, destas, para os igarapés. Nas várzeas, a 
situação torna-se calamitosa tendo em vista a pequena profundidade do lençol freático, 
que impede o uso de fossas sépticas com deposição final por infiltração. Na bacia do 
Tucunduba, não há rede coletora de esgotos. Todas as águas negras são lançadas 
diretamente nos igarapés, na rede de microdrenagem(4) e no solo. E todos esses 
elementos receptadores vertem para o igarapé do Tucunduba. Todas as ruas da bacia 
representam, direta ou indiretamente, pontos de lançamentos de águas negras no 
referido igarapé porque todas ou quase todas têm suas valetas(5). Todavia, essas valas 
funcionam como lagoas de decantação e/ou de estabilização, onde os rejeitos passam 
por um processo de “tratamento” natural antes de chegar ao igarapé. Porém, não existe, 
no Tucunduba, um local sequer onde o lençol freático não esteja contaminado. 
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Ainda segundo ARAÚJO (1986), a estimativa de produção de águas negras é de 120 
litros/pessoa/dia, deduzindo-se daí que 149.075 moradores da várzea (PLANO 
DIRETOR DE BELÉM 1992) produzem 17.889.000 litros de águas servidas por dia, o 
que nos faz supor que esse total é lançado diariamente no solo da várzea e nos igarapés. 
As áreas de várzea do Tucunduba passaram, então, a se constituir em bacias de recepção 
para todos os elementos poluidores da bacia, não só como um resultado da forma de se 
produzir o ambiente naquele local, mas também pela sua própria determinação 
geomorfológica, que contribui consideravelmente para a degradação ambiental. Sendo 
uma área deprimida, favorece o transporte de resíduos, principalmente através das águas 
das chuvas e dos cursos d’água e através do sistema de drenagem pluvial, construído 
pela Prefeitura de Belém ou pelos próprios moradores, que obedecem à força 
gravitacional, acarretando a concentração e a retenção dos poluentes e da umidade, 
formando um espécie de bolsão de poluição. Esse fato se agrava pelo efeito retentivo 
provocado pelos aterros fragmentados que produzem um processo de obstrução da 
drenagem natural e o conseqüente represamento da água. São os chamados “lagos de 
quadra” que se formam devido ao represamento das águas servidas, das águas pluviais, 
dos detritos sólidos e dos dejetos humanos que ficam estagnados no interior das áreas 
ocupadas, entre as ruas aterradas ou sob as casas. 
Nota-se, portanto, que o problema ambiental da várzea, relaciona-se aos efeitos 
concentradores, retentivos e estagnantes que agravam os resultados dos processos 
poluidores. Isso evidencia, sobremaneira, a diferença entre os terraços e a várzea, ao 
mesmo tempo que seus efeitos se articulam na produção do fenômeno da degradação 
ambiental.  
A forma de uso e/ou o destino dado à várzea acabaram conduzindo a uma situação de 
insalubridade, ou melhor, acabaram produzindo um ambiente insalubre que, por sua 
vez, caracteriza a qualidade de vida dessa área. À várzea do Tucunduba foi atribuída a 
tradição de ser uma área de depósito de lixo, inclusive do “lixo social”, refletido desde e 
nas primeiras formas de ocupação, pois o Tucunduba já foi local de isolamento de 
leprosos, de loucos, de infeccionados pela epidemia de varíola do início do século, já 
possuiu cemitérios cuja existência se liga ao fato de os indigentes não serem sepultados 
nos mesmos cemitérios destinadas às classes mais favorecidas de nossa sociedade. E, 
hoje, é espaço de residência de uma população pobre. 
A situação de degradação ambiental, gerada pela própria produção espacial, é tão grave 
que é preciso tomar providências urgentes, pois não se sabe quais as repercussões disso 
num plano mais abrangente que extrapole os limites do Tucunduba. Não se pode mais 
continuar jogando lixo nem esgotos; não se pode mais continuar produzindo a 
contaminação do lençol freático nem da água dos igarapés; não se pode mais continuar 
adensando população na várzea sem infraestrutura, deixando que esses moradores 
vivam em situações de risco. Precisamos nos opor a esse processo que é ao mesmo 
tempo construtivo e destrutivo. Destrutivo da qualidade de vida, da produtividade dos 
recursos naturais e do direito de se ter uma vida digna na cidade.  
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NOTAS DE RODAPÉ REFERENTES AO ARTIGO “DEGRADAÇÃO AMBIENTAL 
DE ÁREA DE VÁRZEA E QUALIDADE DE VIDA NA CIDADE DE BELÉM 
(BRASIL)” 
 
(1) Palafitas: casas, em geral, construídas de madeira e sobre estacas, nas áreas de 
várzea. 
 
(2) Estivas: passarelas de madeiras, construídas nas várzeas, com o objetivo de ligar as 
palafitas e favorecer a circulação dos moradores. 
 
(3) Lagos de quadra: trechos de água empoçada ou estagnada que se formam sob  
palafitas e entre ruas aterradas na várzea. 
 
(4) A rede de microdrenagem é um sistema de estruturas de meios-fios, sarjetas, 
canaletas, bueiros, bocas de lobo, caixas coletoras e galerias, etc, que tem como objetivo 
escoar e encaminhar os deflúvios, através de um conjunto planejado e articulado, para 
lançamento final na rede de canais de drenagem (JÚNIOR 1989). 
 
(5) Valetas: canaletas para escoamento das águas das chuvas; sarjetas. 
 


