
E-mail para contato: risolete.araujo@hotmail.com IES: ESTÁCIO AMAPÁ

Autor(es): Claudecilia Figueira; Risolete Nunes de Oliveira Araújo

Palavra(s) Chave(s): Ferreira Gomes Energia S/A, Impactos Ambientais, Tutela Ambiental, Meio Ambiente Natural

Título: IMPACTOS NO MEIO AMBIENTE FÍSICO/NATURAL: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A PRIMEIRA MORTANDADE DE PEIXES 
NO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES/AP NO ANO DE 2014

Curso: Direito

Ciências Jurídicas

RESUMO

O meio ambiente físico/natural compõe-se pela atmosfera, pelos elementos da biosfera, pela água, pelo solo, pelo subsolo, pela fauna e pela 
flora. Do ponto de vista ecológico esses componentes são responsáveis pelo equilíbrio do meio ambiente, pois quando as propriedades e funções 
naturais desse meio são conservadas permitem a existência, evolução e desenvolvimento dos seres vivos. Por essa razão, a Constituição Federal 
de 1988 tutelou o meio ambiente natural em seu artigo 225. No entanto, embora haja a referida tutela constitucional essa espécie de meio 
ambiente ainda sofre constantes danos como a mortandade de peixes causada por hidrelétricas. Este artigo propõe o debate sobre como o 
fenômeno da mortandade de peixes no Rio Araguari, município de Ferreira Gomes/Amapá/Brasil, causado pela Empresa Ferreira Gomes Energia 
S/A, impacta o meio ambiente físico/natural e quais as providências capazes de amenizar esses impactos. Para isso utilizou-se como metodologia 
de estudo as pesquisas de campo, bibliográfica e documental. O locus da pesquisa contemplou o aproveitamento Hidrelétrico Ferreira Gomes 
Energia S/A, localizada no Km 346 a 348 da Rodovia BR-156, bacia hidrográfica do Rio Araguari, à margem esquerda do município de Ferreira 
Gomes, no Estado do Amapá. O artigo baseou-se, ainda, nos princípios ambientais da Prevenção e do Poluidor Pagador como instrumentos de 
tutela jurídica hábeis à mitigação de danos ambientais. Nos resultados constatou-se que a causa da mortalidade de peixes, ocorrida no ano de 
2014, no Rio Araguari, esteve diretamente ligada à operação do empreendimento Ferreira Gomes Energia, haja vista suas atividades envolvendo 
turbinas e vertedouros causaram essas externalidades. Registrou-se, ainda, que em decorrência do evento danoso, aproximadamente, dez mil 
peixes, de variadas espécies, foram mortos. Notadamente, o Empreendimento Ferreira Gomes Energia S/A provocou impactos negativos sobre a 
fauna aquática de peixes do Rio Araguari, bem como à população local, sobre tudo pescadores e ribeirinhos. Providências administrativas, como 
aplicação de multa ambiental à Empresa, e legais como o ajuizamento de Ação Civil Pública visando à reparação do dano, foram adotadas ao caso 
concreto. Ocorre que as referidas providências se mostraram ineficazes, visto que qualquer das sanções foi cumprida pela empresa poluidora. A 
investigação comprovou a omissão do Estado diante da tutela ambiental devida e confirmou que em matéria ambiental a prevenção de danos 
ambientais, por meio de fiscalização contínua do Poder Público a empreendimentos que causem impactos ambientais, é medida imperiosa.

Ciências Jurídicas

Direito
IX Seminário de Pesquisa da Estácio


