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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo analisar o processo de favelização no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no município de Macapá/AP, 
fazendo-se um levantamento dos problemas apresentados por essa comunidade, bem como analisando os princípios e normas do Direito 
Ambiental que estão sendo negligenciados no contexto do processo de favelização deste município. A área de estudo localiza-se as margens do 
Rio Amazonas, área de invasão habitacional, com construções irregulares e sem a fiscalização dos órgãos que fazem a gestão do meio ambiente. 
O bairro Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, caracteriza-se como um bairro de relevante contingente populacional, apresentando fronteira 
geográfica com o Bairro Central, onde ficam localizados a Zona de Livre Comércio de Macapá/AP e Santana/AP, os órgãos da administração 
pública estadual e hospitais, fator que facilita a locomoção de quem estabelece residência no bairro objeto do presente estudo. Outro fator que é 
influente para que referido bairro receba grande contingente populacional são as áreas de proteção permanentes urbanas, que nos últimos anos 
sofreram impactos pela significativa presença antrópica, com moradias construídas em madeira, consideradas pelos invasores, de baixo custo. As 
Áreas de Preservação Permanente foram tuteladas pelo Código Florestal/2012, e consistem em espaços territoriais legalmente protegidos, 
ambientalmente frágeis e vulneráveis, podendo ser públicas ou privadas, urbanas ou rurais, cobertas ou não por vegetação nativa. A manutenção 
das APPs em meio urbano possibilita a valorização da paisagem e do patrimônio natural e artificial do município em comento (de valor ecológico, 
histórico, cultural, paisagístico e turístico). Esses espaços exercem, do mesmo modo, funções sociais e educativas relacionadas com a oferta de 
campos esportivos, áreas de lazer e recreação, proteção natural para evitar assoreamentos. Ao discorrer sobre o processo de surgimento desse 
processo de favelização, pontuam-se alguns dos principais fatores que contribuem para formação e permanência de civis em locais de risco, são 
fatores como: a não atuação estatal para o controle do desenvolvimento urbano local, a falta de conscientização da população com relação aos 
perigos e danos causados pela habitação em áreas de risco, o estado de anomia social que impera de forma coletiva contribuindo para 
estagnação da realidade local.  Além disso, indaga-se sobre a eficácia das normas de direito ambiental, que são vastas, no entanto não possuem 
aplicabilidade eficiente. As condições de infraestrutura da favelização afetam gravemente o meio ambiente artificial. Pois, todo o perímetro dessa 
área está às margens do Rio Amazonas dentro do perímetro urbano do município de Macapá/AP. A não observância da preservação desta área 
podem acarretar severas lesões ao meio ambiente urbano e natural, tais como: causar erosão do solo e aumentar riscos de enchente e 
deslizamentos de terra e de rocha, fragilizar e ameaçar a vegetação nativa, dentre outros. E para sanar a problemática em tela, deve ser cumprido 
o que é expresso em lei, tais com o Código Florestal/2012 e o Plano Diretor da Cidade de Macapá/AP, além de ser necessário um esforço conjunto 
entre o governo Federal, Estadual e Municipal para consolidar a preservação dessa área do município. Bem como, a conscientização das 
comunidades que habitam essas regiões irregularmente, pois os efeitos indesejáveis do processo de urbanização sem planejamento tende a 
reduzir e a degradar cada vez mais a área investigada, com isso, causando graves problemas no município de Macapá/AP. E exigindo um forte 
empenho no incremento e aperfeiçoamento de políticas ambientais urbanas voltadas à recuperação, manutenção, monitoramento e fiscalização 
das APPs no município de Macapá/AP.
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