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RESUMO

O presente trabalho científico tem como objetivo analisar o processo de ocupação no Canal do Jandiá, na cidade de Macapá/Amapá/Brasil, que 
vem ocorrendo com as construções de moradias irregulares, colocando em risco tanto a preservação ambiental do local como a saúde da 
população que reside nas proximidades. Com o intuito de verificar a forma de ocupação, bem como obter dados acerca das fiscalizações 
realizadas no local, foi adotada a pesquisa de campo para a elaboração do artigo, com a realização de diligências, tanto no Canal do Jandiá, mais 
especificamente no perímetro que corresponde à área localizada no bairro Pacoval, próxima a ponte Sérgio Arruda, bem como a aplicação de 
questionário (semiestruturado) à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAM, órgão municipal responsável pela proteção e fiscalização da 
área.  A pesquisa bibliográfica foi necessária para a construção do referencial teórico, com base na doutrina ambiental e legislação pertinente, o 
que possibilitou identificar os dispositivos legais de proteção ao meio ambiente violados e os princípios ambientais infligidos. As ocupações 
irregulares estão colocando em risco a preservação do meio ambiente natural. A construção de moradias no Canal do Jandiá não é um caso 
recente, segundo informações prestadas pela SEMAM, o fato vem ocorrendo ha mais de dez anos, tendo sido realizadas, no início das invasões, 
fiscalizações no local, que resultou na apreensão de materiais de construção e demolição das edificações. Contudo, as famílias insistiram em 
permanecer no local, levantando novas palafitas, havendo atualmente cerca de 52 (cinquenta e duas) casas construídas irregularmente. A 
presença dos civis no Canal está acarretando vários danos ambientais, como o assoreamento do Canal do Jandiá, devido ao acúmulo de resíduos 
sólidos, o que impede o curso de água no Canal, bem como a falta de saneamento básico, que ocasiona a poluição e a degradação da qualidade 
ambiental. O fator que gerou preocupação no decorrer do estudo, foi a constatação do descarte in natura dos dejetos humanos despejados 
diretamente e sem qualquer tratamento no ambiente natural. Verifica-se a violação do Princípio do Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado, 
expresso no art. 225, da Constituição Federal de 1988, pois a inobservância desse princípio ocasiona diversos malefícios tanto no âmbito 
ambiental, citando-se o assoreamento do rio, perda da biodiversidade. Assim com de ordem social, tendo em vista que o acúmulo de resíduos 
sólidos no local ocasiona a proliferação de vetores transmissores de doenças. A SEMAM notificou os ocupantes, afim de que desocupassem a 
área, porém, a medida restou infrutífera, tendo em vista que muitos que residem na área objeto de estudo, não possuem outro lugar para edificar 
sua moradia. Em vista ao Princípio da Natureza Pública da Proteção Ambiental, pois é dever da sociedade e do Poder Público a preservação e a 
proteção do meio ambiente, sendo necessário que o ente público apresente soluções para cumprir o dever que lhe foi conferido. Desta forma, 
para que seja sanada, a problemática, os ocupantes precisarão ser transferidos para outro local, obtendo moradias em programas de habitação. 
De acordo com informações obtidas na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, houve o levantamento do número de invasores no Canal, sendo 
solicitada a SEMDUH – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional a inscrição dos ocupantes em programas habitacionais. Se 
providências não forem tomadas para tornarem eficazes as normas de proteção ambiental, não havendo colaboração dos ocupantes pelo período 
que permanecerem no local, no que tange ao abandono da prática do despejo de lixo doméstico e outros resíduos sólidos no Canal, e se houver 
morosidade do Poder Público no processo de transferência dos moradores, os impactos ambientais serão progressivos e ameaça o bem estar da 
própria população que insiste em permanecer naquele ambiente.
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