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

Autor(es) David da Penha Assunção; Risolete Nunes de Oliveira Araújo

Palavra(s) Chave(s): Meio Ambiente Artificial. Saneamento Básico. Verticalização. Impactos Ambientais.

Título: TUTELA DO MEIO AMBIENTE ARTIFICIAL – A VERTICALIZAÇÃO DA CIDADE DE MACAPÁ/AP E OS IMPACTOS NO 
SANEAMENTO BÁSICO

Curso: Direito

Ciências Jurídicas

RESUMO

O objetivo do presente trabalho é verificar os impactos causados ao meio ambiente artificial provocado pelo processo de verticalização na cidade 
de Macapá/AP e os impactos no saneamento básico.  Para se obter  resultados mais precisos o estudo foi restringido ao Bairro Central do 
município de Macapá/AP.  Para a elaboração desta pesquisa foi utilizada como metodologia a pesquisa de campo explicativa, com aplicação de 
questionário semiestruturado com perguntas abertas e fechadas, tendo como alvo o órgão especializado na coleta de dados – IBGE e na empresa 
responsável pelo tratamento da rede de esgoto do Estado do Amapá - CAESA. A observação in loco se fez importante para observar e 
contextualizar o objeto de estudo.  A construção do referencial teórico teve como base a pesquisa bibliografia na doutrina ambiental que visa 
tutelar o meio ambiente artificial e legislação pátria atinente ao tema.  O qual se apresenta atual e pertinente, ante o crescimento da construção 
civil no município de Macapá/AP, erguendo-se prédios para moradias coletivas ou para fins comerciais, o que tem gerado preocupação sobre a 
organização e desenvolvimento urbano.  O referido crescimento urbano da cidade de Macapá/AP vem afetando a qualidade de vida das pessoas 
que residem na zona urbana, mais precisamente no bairro central levando ao (des)cumprimento de preceitos constitucionais fundamentais como 
o estudo prévio de impacto ambiental, quando da instalação de obras ou atividades potencialmente degradadoras do ambiente.  Entretanto, o 
desenvolvimento urbano e ambiental da cidade de Macapá tem como princípios e objetivos, além de outros inclusos no Plano Diretor do 
Município de Macapá, lei complementar nº 026/2004, a manutenção do equilíbrio ambiental, tendo em vista as necessidades atuais da população 
e das futuras gerações.  É sabido que o Direito Ambiental possui uma diversidade de normas formando um compêndio de condutas para 
preservação do planeta terra. Com relação à capacidade do saneamento básico no bairro central, segundo dados obtidos na CAESA - Companhia 
de Água e Esgoto do Amapá, este pode suportar perfeitamente os impactos da verticalização, mesmo tendo sido implantados na década de 70, 
cabendo nos dias atuais, apenas serviços de manutenção corretiva e preventiva. Contudo é importante registrar que esse discurso é de 
representantes do governo estadual, e tende a ser paliativo. Contudo, a partir de informações obtidas no CREA/2015, a maior preocupação está 
no subsolo, devido à cidade de Macapá não ser contemplada com saneamento básico para o tratamento dos dejetos produzidos pelos habitantes 
dessa espécie de moradia coletiva. Observou-se também, por meio de dados fornecidos pelo IBGE/2012, que o esgotamento sanitário no bairro 
Central ainda é precário e que precisa de investimentos públicos nesse sentido. E que o descarte dos desejos ligados à infraestrutura sanitária não 
é insuficiente para suportar o crescimento vertical da cidade de Macapá/AP, e como consequência o descarte em estado bruto, sem qualquer 
tratamento diretamente no ambiente urbano por meio de um canal que corta o bairro Central, prejudicando o mandamento constitucional do 
meio ambiente ecologicamente equilibrado. De acordo com a Política Nacional de Saneamento Básico, Lei 11.445/2007, traz como princípio 
fundamental que o saneamento básico é um serviço essencial que deve ser prestado pelo poder público com eficiência, objetivando a saúde 
pública. A norma em comento estabelece a universalização de acesso ao saneamento básico, objetivando atingir o maior número de pessoas 
possível. Cabendo aos órgãos públicos competentes, articular para a implementação das políticas públicas criadas pelos entes federados visando 
uma cidade sustentável. Para que isso seja possível, há a necessidade de uma política de habitação adequada, saneamento básico amplo, 
incluindo no contexto a dimensão ambiental.
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