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RESUMO

O projeto de pesquisa procura fazer uma análise da problemática ambiental decorrente da ausência de saneamento básico na cidade de Macapá, 
em especial da ausência desses serviços  nas “Áreas de Ressacas”, em decorrência do forte impacto ocasionado pelo crescimento demográfico e a 
ocupação desordenada da cidade Macapá com  a criação do Estado do Amapá (1988) e da implantação da Área de Livre Comércio de Macapá e 
Santana (1992).  A cidade de Macapá, capital do Estado do Amapá, inicia seus principais problemas ambientais quando se implanta o Estado e 
cria-se a Zona de Livre Comércio de Macapá e Santana, servindo como pólo atrativo populacional de pessoas vindas de regiões vizinhas, como as 
regiões ribeirinhas do interior do Pará e também da Região Nordeste, causando um aumento populacional sem que a administração do novel 
Estado e da Capital conseguisse acompanhar com os serviços públicos tal crescimento. As pessoas vieram em busca de oportunidades de emprego 
e melhores condições de vida, pois vinham de áreas com  infra-estrutura inferior e onde não tinham  oportunidades profissionais. De acordo com 
o IBGE (2016), a população estimada do Estado do Amapá ultrapassa os 465.495 habitantes, e de acordo com o senso de 2010 (IBGE), foram 
calculados que das 156.284  moradias do Estado do Amapá, 23.909 estavam em “Área de Ressaca”, e mais da metade estão  na capital Macapá, 
com 13.807 moradias nas áreas de ressaca, podendo o numero ser maior do que o estimado. “Ressaca” é um termo regional dado para bacias de 
acumulação de água, dos mares, dos rios e da chuva, e que na maioria das vezes serves de habitat para diversas plantas e animais, além de ajudar 
na amenização do clima que é por sua maioria extrema é quente. As moradias localizadas em áreas de ressaca contém um valor de mercado 
menor que casas tradicionais, sendo assim seu preço um grande atrativo para pessoas de baixa renda que procuram  moradia na capital Macapá, 
mesmo que as construções sejam ilegais ainda há a comercialização de tais residências.  Com o crescimento desenfreado dessas áreas, alguns 
problemas ambientais são agravados, como a perda total da biodiversidade destas áreas, a poluição, o desmatamento em grandes áreas, 
proliferação de doenças como hepatite, malaria e etc. Dentre os problemas ambientais, a realidade do saneamento básico em Macapá, é critica, 
pois grande parte das casas não tem acesso a água tratada, dependendo do velho método de poços artesianos, e o sistema de esgoto pífio, onde 
muitos utilizam o sistema de fossa. Nas áreas próximas as pontes (das áreas de ressacas), as águas utilizadas pelas casas são despejadas nas ruas, 
contribuindo para a poluição das áreas de ressacas. A Educação ambiental apresenta-se como um passo importante para reciclagem do lixo, 
nesses ambientes. Há necessidade do Poder Público municipal incentivar a criação de cooperativas de catadores de lixo para que esse material 
seja coletado e transformado em matéria prima para reutilização. Com incentivo gera-se emprego e renda, além de ajudar o meio ambiente, 
assim torna-se benéfico para todos.  Para melhorar a qualidade de vida da população, destaca-se a necessidade de melhorar o saneamento 
básico, criando sistema de esgoto acessível para os cidadãos e ainda a distribuição de água tratada no Município. O crescimento urbano influencia 
no meio ambiente sendo assim o planejamento urbano e de suma importante na prevenção dos impactos ambientais, ajudando o meio ambiente 
a se recuperar dos impactos da urbanização.  Contudo, diante das informações obtidas durante a formulação dessa pesquisa observou-se que 
parte dos problemas ambientais de Macapá, decorrem da falta de planejamento do Poder Público ao acompanhar o crescimento da população, 
demonstrando ausência de políticas urbanas, sociais de conscientização e fiscalização.
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