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RESUMO

O objetivo da presente pesquisa é analisar juridicamente se as medidas adotadas para a proteção das áreas de ressaca no município de 
Macapá/AP estão sendo realmente efetivas e responsabilizar as pessoas jurídicas de direito público pelas lesões que causarem ao meio ambiente 
não só como agente poluidor, mas também quando se omitem no dever constitucional de proteger o meio ambiente. O problema que a pesquisa 
aponta é que, durante o processo de ocupação indevido dessas áreas, é realizada a retirada da vegetação natural do local ocasionando o 
assoreamento da área, o que causa enorme prejuízo ao meio ambiente.  Bem como  o despejo de lixo doméstico dos moradores e dejetos 
humanos que são lançados diretamente sem qualquer tipo de tratamento diretamente no meio ambiente, poluindo assim as águas, além de 
provocar mudanças na configuração paisagista, além da proliferação de doenças. As ocupações irregulares trouxeram à tona a importância da 
preservação do meio ambiente e a necessidade de criação de políticas públicas e aplicação das normas voltadas para a melhoria da qualidade de 
vida das populações que residem nessas áreas. Sendo que torna-se inviável manter um modelo de desenvolvimento que propicie a destruição dos 
recursos naturais. Nesse sentido, o direito apontou medidas através da legislação ambiental que visa proteger o ecossistema das áreas úmidas. 
Por conseguinte, o Estado brasileiro regulamentou em sua constituição medidas de proteção ambiental por meio da Política Nacional do Meio 
Ambiente, Lei 6938/81, a qual define em todas as unidades da federação espaços a serem especialmente protegidos, como também por leis 
estaduais e municipais. A metodologia que norteou o estudo desenvolveu-se através de trabalho de campo realizado com a observação in loco, 
com registros fotográficos e aplicação de questionário, no intuito de traçar o perfil social, econômico e cultural da população que reside na área 
de estudo.  Devido as áreas de ressacas cortarem geograficamente o município de Macapá, e apresentar extensão considerável, optou-se por 
investigar denominada “Bueirinho”. Referida área fica localizada entre os bairros São Lazaro e Pacoval, no município de Macapá. Os registros 
realizados na área de estudo tiveram a autorização dos moradores, foi possível registros fotográficos apenas das casas para fins acadêmicos. E 
por fim, conclui-se que existe certa omissão do poder público frente aos impactos causados pela ocupação indevida em áreas de ressaca que 
deveriam ser fiscalizadas e protegidas. Conforme mandamento constitucional, Art. 225 da Constituição Federal de 1988, que incumbe ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defender o Meio Ambiente e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Defender e preservar o meio 
ambiente através do desenvolvimento ou aplicação de  leis voltadas para a fiscalização e prevenção, afim de evitar as ocupações em áreas de 
ressaca e também evitar o despejo de lixo, entulhos e quaisquer outros resíduos sólidos ou orgânicos que possam prejudicar o meio ambiente, 
garantindo assim, melhor qualidade de vida aquela população.
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