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RESUMO

A pesquisa teve como escopo analisar o impacto social e ambiental dos fatores motivadores do desperdício de água potável pelos munícipes que 
habitam a capital do Amapá/Brasil. A metodologia que norteou a pesquisa partiu da construção do referencial teórico, através de levantamentos 
bibliográficos de doutrinadores concernentes à seara ambiental e legislação pertinente, bem como mediante leitura de revistas, artigos e 
publicações em sites especializados disponíveis na rede mundial de computadores. E, por fim, foi procedida à consulta a dados censitários sobre a 
distribuição de água potável no município de Macapá, por meio da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, portanto, a presente 
pesquisa pautou-se em metodologia bibliográfica e documental, com a análise de dados quantitativos e qualitativos acerca do tema em questão. 
A pesquisa apresentou como problemática: “Quais os fatores contribuem para desperdício de água potável no Município de Macapá?”. A 
indagação trouxe à baila as seguintes hipóteses: inexistência ou ineficácia de programas educativos para o consumo de água consciente; 
inexistência ou ineficácia de sanções administrativas ou penais pelo uso da água em desconformidade com a Lei, e a ausência de administração 
pela CAESA de vazamentos e de ligações clandestinas. No que se referiu aos resultados e discussões, constatou-se que na ocasião da Semana de 
Água, pesquisa do Instituto Trata Brasil divulgou um dado preocupante: o País perde 37,5% do faturamento da água potável. O Amapá lidera este 
ranking. A perda no Estado é quase o dobro da média nacional, ultrapassando os 74% em perdas da água potável. Os vazamentos representam a 
maior parte do desperdício. Entre os fatores que agravam o problema estão às ligações clandestinas, os chamados “gatos”. As somas de diversos 
fatores contribuem para o dado negativo, segundo informações obtidas in loco na Caesa. A cada três ligações feitas pela rede, uma seria 
clandestina. Os consumidores que pagam a tarifa mínima de R$13 reais pela prestação do serviço não se preocupam com o volume que 
consomem. Desperdiçam em tarefas rotineiras, no banho, na cozinha e outros afazeres. E a cada dois consumidores, um é inadimplente. A Caesa 
tem capacidade de produzir 72 mil metros cúbicos de água por minuto. A capacidade, no entanto, ainda é insuficiente para atender a população 
de 400 mil habitantes do município em estudo, com água potável para consumo humano. O Amapá também aparece com a maior perda no 
faturamento, 73% entre as 100 maiores cidades do país. Essas informações confrontadas pelo estudo feito pelo Instituto Trata Brasil leva em 
consideração produção e faturamento do produto. O Instituto pega dados sobre o que uma empresa produziu e sua receita. O que reflete sobre o 
volume de água. A Caesa conseguiu arrecadar, transformar em receita, somente 25%. Destarte, impende dizer que os resultados da pesquisa é 
que o planeta Terra é constituído por 70% de água, mas apenas pouco mais de 2% do recurso pode ser utilizado pelo homem; que segundo a 
Organização das Nações Unidas (ONU), essa quantidade seria suficiente para a população, se não houvesse tanto desperdício e poluição do 
recurso no mundo. Diante de todo exposto, conhecido pelas suas amplas bacias hidrográficas, o Brasil é um dos países com mais abundância em 
água doce. Porém, esse privilégio não exclui o país de enfrentar problemas relacionados à gestão e alcance desse recurso. Por derradeiro, diante 
dos resultados apresentados é possível verificar que a empresa responsável pelo tratamento de água potável no Estado do Amapá não apresenta 
iniciativas de sensibilização da comunidade consumidora para consumo sustentável da água tratada e evitar desperdícios. Outro fator agravante 
constatado é a falta de investimentos estruturais na companhia para oferecer água potável de qualidade à comunidade amapaense.
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