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RESUMO 

 

O urbano amazônico se constituiu espacialmente próximo aos cursos d’água. No entanto, a 

desvalorização existente das áreas ribeirinhas sujeita esse espaço às ocupações irregulares. 

As várzeas e ressacas de Macapá (Amapá-Brasil) sofrem a formação de territórios 

informais com condições de vida precárias a seus residentes, além de graves problemas 

ambientais. A partir da análise de um estudo de caso, realizado na comunidade do Igarapé 

da Fortaleza, pretende-se demonstrar a pesquisa qualitativa, com observação in loco, sobre 

os conflitos socioambientais, baseada em método que identifica o objeto, os atores, a 

natureza dos conflitos, e as dinâmicas, decorrentes da ocupação habitacional em áreas 

úmidas de Macapá, bem como avaliar a área através da aplicação dos princípios de 

sustentabilidade. A partir da compreensão dos conflitos existentes, as estratégias e técnicas 

urbanísticas indicadas estão direcionadas à requalificação ambiental local, envolvendo 

propostas para a revitalização urbana, desenvolvimento da economia local, e habitação 

sustentável. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Na Amazônia brasileira oriental o urbano é constituído espacialmente próximo às águas, 

nos territórios úmidos. A compreensão deste aspecto se dá por meio da associação histórica 

entre os ciclos econômicos e o processo de urbanização, ocasionando o surgimento de 

formações urbanas às margens dos grandes rios sob dinâmicas intensamente dirigidas à 

atividade mercantilista. 

 

Dialogando com o movimento das águas, as palafitas são moradias populares adotadas 

como solução arquitetônica pelo homem amazônico como forma de se adequar ao 

ambiente úmido. Esta transposição do modo de vida ribeirinho cria problemas graves na 

perspectiva sanitarista, porém tolerados pela população que migra do meio rural para o 

urbano num processo de ocupação gradual de áreas úmidas que entrecortam à malha 

urbana das cidades.  

 

Por outro lado as áreas úmidas são responsáveis por serviços ecológicos fundamentais para 

as espécies de fauna e flora e para populações humanas, tendo papel social relevante. 

Segundo a definição da Convenção de Ramsar (1971), as zonas úmidas regulam o regime 

hídrico, contendo inundações e permitindo a recarga de aquíferos.  

 

Este trabalho aborda o caso do município de Macapá (Amapá-Brasil) que têm sofrido com 

a degradação ambiental devido à ocupação desordenada e acelerada das áreas úmidas 



(ressacas e várzeas). Esse modelo de ocupação não é regulamentado, e na maioria das 

vezes, não dispõe de serviços de infraestrutura pública, como abastecimento de água, 

coleta de lixo e coleta de esgoto.  

 

Na área de estudo, a comunidade do Igarapé da Fortaleza no sul de Macapá, existe um 

cenário ambiental e socialmente conflituoso. A baixa qualidade de vida gerada pela 

ocupação informal, afeta, de forma direta e negativa, o habitat local. Acarretando impactos 

e conflitos de natureza territorial, social, ambiental e sociocultural.  

 

O presente trabalho tem como objetivo explicitar os conflitos socioambientais existentes na 

área baseado em Theodoro org. (2005) e Farias (2009). Estes identificam os elementos 

para análise de conflitos como: atores, natureza, objetos e dinâmicas. Posteriormente, 

apresentam-se alternativas para a promoção da sustentabilidade da região com a aplicação 

dos princípios de sustentabilidade para reabilitação de assentamentos urbanos, baseados 

em Andrade (2015). Estes princípios estão relacionados à proteção ecológica 

(biodiversidade), adensamento urbano, revitalização urbana, desenvolvimento da economia 

local, moradias economicamente viáveis, tratamento de esgoto alternativo e drenagem 

natural, entre outros aspectos referentes a assentamentos urbanos sustentáveis.  

 

2  ASPECTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 

 

2.1 Urbanismo ecológico 

 

Por que um urbanismo ecológico e por que agora?   Esta é a questão que Mostafavi (2014) 

inicia seu livro. Afinal, por que somente agora a disseminação das práticas de projetos 

sustentáveis, se há décadas diversos estudos vêm alertando a população mundial a respeito 

das consequências ambientais catastróficas do nosso consumo demasiado dos recursos. 

Talvez pelo ceticismo e resistência dos países com maior demanda energética per capita, e 

agora por estarmos vivenciando uma crise hídrica e energética em escala global, não há 

mais como fazer oposição este conceito. 

 

A população mundial é crescente, a migração das áreas rurais para as urbanas é constante, 

e o número de pessoas e de cidades é cada vez maior o que significa uma maior exploração 

dos recursos naturais disponíveis.  E os impactos devastadores, têm sido sentidos, a cada 

ano, por mais e mais cidades. “O que podemos fazer? Que recursos temos, como arquitetos 

e urbanistas, para lidar com essa realidade?” (Mostafavi, 2014, p.12). 

 

Atualmente, existem muitas ideias sobre como mudar a natureza da vida urbana. Estas 

quando associadas a expressões como “urbanismo ecológico”, “sustentabilidade” ou 

“crescimento inteligente” representam a proposta de reorientação das políticas urbanas a 

fim de limitar/minimizar os impactos das cidades sobre mudanças climáticas, reduzir a 

segregação espacial, favorecer a densidade em relação à dispersão urbana, promover 

transporte de massa e de bicicletas mais do que os carros e animar os espaços públicos 

(Frug, 2014).  

 

Spirn (1995) assume a natureza como um continuum, onde há a floresta em um dos polos e 

a cidade no outro. Os mesmos processos naturais atuam na floresta e na cidade. A cidade 

não é totalmente natural nem totalmente artificial, e a desconsideração dos projetos 

naturais na cidade é, e sempre será tão custosa quanto perigosa. 

 



De acordo com Franco (2008), os princípios de desenho associados à ecologia urbana ou à 

geração de suprimento das necessidades e oportunidades urbanas em função dos recursos 

essenciais formam uma base alternativa para a linguagem do Desenho Ambiental. Estes 

princípios incluem os conceitos de processo e de mudança tais como: economia do meio 

que implica economia energética; a diversidade como base para a saúde ambiental e social; 

a educação ambiental que começa em casa como base para o entendimento dos processos 

ecológicos buscando a valorização do meio ambiente que consequentemente traga uma 

integração do homem com os processos naturais no nível mais fundamental. 

 

Porém é necessário questionar como podemos fazer acontecer o urbanismo ecológico?  

Quem é o público para esse rol de ideias? E quem tem o poder de implementar algum, sem 

falar de todos, os itens dessa agenda? Segundo Frug (2014) as respostas a essas questões se 

encontram no sistema legal. Normas legais organizam a maneira como as cidades devem 

ser administradas e dessa forma alocam poderes (ou não) para instalar uma agenda de 

consenso. Porém, a versão atual dessas regras jurídicas é desesperadamente inadequada, 

grande parte delas é contraproducente, gerando um conflito entre legislações. Portanto, 

podemos concluir que o problema arquitetônico mais grave em relação à transformação 

urbano não é a arquitetura de prédios e bairros, e sim, é a arquitetura da estrutura 

administrativa da cidade. 

 

2.2 Os conflitos socioambientais, a visão sistêmica e os princípios da sustentabilidade 

ambiental 

 

A cidade é palco de relações sociais conflituosas, que se proliferam cada vez mais. Um dos 

motivos é a escassez de espaços para habitação próximos aos equipamentos sociais e 

oportunidades de trabalho. Diante disso, a população pobre é impelida para fora da malha 

urbana planejada, e acabam residindo em áreas de periferia e informais, completamente 

carentes de infraestrutura. 

 

Segundo Farias (2009) os conflitos socioambientais envolvem impasses em torno de bens 

coletivos, devido o principal objeto desse tipo de conflito ser recursos naturais, entendidos 

como bens dos direitos difusos, ou seja, comuns a todos, sem distinção. O uso 

indiscriminado dos recursos gera conflitos em diferentes escalas, com vieses em várias 

esferas e envolvendo diversos atores. 

 

Para Ferreira e Andrade (2009) um conflito não é algo dado em si, existente, mas sim 

construído nas relações sociais, no embate entre atores sociais. Desta forma, os autores 

afirmam que uma única disciplina do conhecimento não é o suficiente para analisar 

conflitos, especialmente aqueles relacionados à promoção de formas mais sustentáveis de 

desenvolvimento, devido as diversas dimensões da sustentabilidade implicarem justamente 

num enfoque interdisciplinar. 

 

Theodoro org. (2005) elenca quatro elementos centrais para a análise um conflito, são: 1) 

os atores: indivíduos, grupos, organizações ou Estado, suas posições e papéis no conflito; 

2) a natureza: ambiental, doméstica, econômica, política ou psíquica entre outras; 3) o 

objeto: considerados escassos e de natureza pública ou privada, sagrada ou profana, etc. e; 

4) as dinâmicas: a forma de evoluir, o histórico, e as oscilações entre os estágios, latência e 

manifestação.  

 



De acordo com Little (2001 apud Farias, 2009) outro ponto importante para a análise de 

um conflito socioambiental, é compreender o foco central do conflito, o risco real da 

situação.  Para este autor existem três tipologias básicas de conflito socioambientais, são: 

1) os conflitos em torno do controle sobre os recursos naturais; 2) os conflitos em torno dos 

impactos gerados pela ação humana e; 3) os conflitos em torno de valores e modo de vida. 

 

Farias (2009) afirma que o objeto do conflito é o motivo da existência deste, ou seja, não 

há conflito sem que haja um objeto. No caso dos conflitos socioambientais o objeto é 

constantemente um bem ou recurso considerado escasso. Geralmente em grandes cidades 

os conflitos são gerados a partir do processo de ocupação irregular de áreas de preservação 

ambiental. 

 

É necessário ter um entendimento sistêmico da vida para compreender os princípios de 

organização, comuns a todos os sistemas vivos. A aplicação direta dos princípios 

ecológicos denominados por Capra (2002 apud Andrade, 2015) na reformulação dos 

fundamentos de comunidades urbanas é uma forma de transcender a barreira que separa os 

ecossistemas humanos dos sistemas ecologicamente sustentáveis da natureza. Os princípios 

defendem diretrizes para construção de assentamentos humanos sustentáveis: redes, ciclos, 

energia solar, alianças, diversidade e equilíbrio dinâmico. 

 

Andrade (2015), a partir dos princípios da sustentabilidade ambiental, então estabelece um 

método onde se traduzem os princípios em estratégias locais e técnicas para o processo de 

desenho de implantação e recuperação de comunidades urbanas em vários níveis ou 

escalas, buscando assim projetar assentamentos urbanos sustentáveis.  

 

Os 12 princípios da sustentabilidade associados à morfologia urbana, segundo Andrade 

(2015) são: 1) proteção ecológica (biodiversidade); 2) adensamento urbano; 3) 

revitalização urbana; 4) implantação de centros de bairro; 5) desenvolvimento da economia 

local; 6) implementação de transporte sustentável; 7) moradias economicamente viáveis; 8) 

comunidades com sentido de vizinhança (habitáveis); 9) tratamento de esgoto alternativo e 

drenagem natural; 10) gestão integrada da água; 11) energias alternativas e; 12) políticas 

baseadas nos 3r’s (reduzir, reusar, reciclar). 

 

Em algumas ocasiões, esses princípios talvez não pareçam relevantes para o 

empreendimento local, porém, eles todos formam uma estrutura sistêmica e integrada que 

possibilita entender o potencial para implantar assentamentos urbanos sustentáveis. 

Andrade (2015) conceitua a visão sistêmica como um método de análise onde ao 

identificar ou resolver um problema de acordo com um princípio, paralelamente você 

estará identificando ou resolvendo outros problemas de acordo com outros princípios. 

 

Logo, o processo consiste, em um primeiro momento, na caracterização e diagnóstico 

ambiental da área. A partir destes há o estabelecimento de estratégias ecológicas baseadas 

em Capra (2002 apud Andrade, 2015), antes de se chegar, em vias diretas, aos princípios 

de sustentabilidade aplicados ao desenho urbano. Prontamente, há o levantamento dos 

recursos ambientais e as estratégias necessárias (concepção urbana) para que os princípios 

de sustentabilidade sejam transformados em técnicas de desenho, de forma a reduzir os 

impactos significativos e de longo alcance nos aspectos econômico, social e ambiental. 

 

 

 



3  ESTUDO DE CASO: IGARAPÉ DA FORTALEZA 

 

3.1 Território úmido amazônico: A comunidade de palafitas Igarapé da Fortaleza 

 

As palafitas são edificações localizadas em regiões alagadiças, com sistema construtivo de 

base montada com caibros e estacas de madeira, com função de evitar que as moradias 

sejam arrastadas pela correnteza dos rios ou inundadas. São muito comuns nas margens 

dos rios da região Amazônica, e também muito utilizadas em países da África e Ásia. Na 

visão de Pereira et al. (2009 apud Tostes 2014, p.44 e 45): 

 

“Palafitas são moradias populares que dialogam com o movimento 

das águas da Amazônia, permanecendo com suas estacas de 

madeira submersas durante a enchente e vindas à tona na vazante 

[...] Esta tipologia tem sido uma solução arquitetônica do homem 

amazônico para adequar-se ao ambiente em que vive.” 

 

Cardoso et al. (2013) aborda essa tipologia arquitetônica dentro de dois contextos 

territoriais, o rural e o urbano. Na floresta, esta solução habitacional traduz-se na 

inexistência da necessidade de estoque de acúmulo acima do necessário para o consumo 

diário, as casas são feitas de madeira, a água é captada no rio, e o alimento coletado ou 

pescado diariamente.  

 

No entanto, na cidade geraram-se ocupações de várzea por palafitas, com aterro 

progressivo do solo, densidades populacionais elevadas, problemas de saneamento, etc., 

que atualmente caracterizam os assentamentos precários urbanos. Cardoso et al. (2013) 

afirma ainda que a transposição do modo de vida ribeirinho cria problemas inadmissíveis 

do ponto de vista sanitarista, porém tolerados pela população que migra da vida rural para 

a vida urbana através do processo de ocupação e aterro gradual de áreas alagadas, que 

algumas décadas posteriores são incorporadas à cidade. 

 

No contexto Amazônia, a associação histórica entre os ciclos econômicos e o processo de 

urbanização facilita a compreensão da origem das formações urbanas, por vezes tomadas 

como tradicionais, por terem surgido às margens dos grandes rios, sob dinâmicas 

intensamente dirigidas à atividade mercantilista (Cardoso et al., 2013). 

 

Não diferentemente tem-se a origem dos aglomerados urbanos amapaenses. Também 

resultados de dinâmicas econômicas e migratórias, como a criação do Estado do Amapá 

em 1988, onde este deixou a condição de território federal passando a compor o quadro das 

27 unidades federativas do Brasil em 1991 (ano de instalação do Estado), a criação da Área 

de Livre Comércio de Macapá e Santana (ALCMS) em 1992, e a ampliação de serviços 

públicos como escolas e hospitais na capital Macapá. 

 

Segundo censo do IBGE, em 1991 a população da cidade de Macapá era de 179.777 

habitantes, e em 2010 essa população já era igual a 398.204 habitantes, crescimento nesse 

período de aproximadamente 121,49 %. Porém a malha urbana da cidade de Macapá não 

comportou esta nova demanda populacional, e grande parte desse quantitativo 

populacional construiu suas moradias em lugares (áreas úmidas) sem condições humanas 

adequadas, porém a custo baixo e acesso fácil. 

 



Este processo de ocupação informal gera atrito entre o próprio modo de viver amazônico 

com a preservação ambiental, ou seja, conflita a paisagem cultural com natural. “É preciso 

quebrar os paradigmas sobre a confrontação sobre o que é legal e ilegal sobre o solo 

urbano, vive-se em uma região que provavelmente um terço da população esteja vivendo 

sobre áreas úmidas ou informais” (Tostes, 2014, p.31). 

 

Cerca de 20% do território brasileiro é formado por áreas úmidas, que são responsáveis por 

serviços ambientais essenciais, como a regulagem do microclima, do ciclo das águas e da 

absorção da água das chuvas, reduzindo assim os riscos de enchentes e secas. Segundo a 

definição da Convenção de Ramsar, estas áreas possuem papel fundamental no processo de 

adaptação e mitigação das mudanças climáticas, devido a muitos desses ambientes serem 

grandes reservatórios de carbono.  

 

Segundo Pereira (2008, apud Tostes, 2014) as condições ambientais de habitabilidade e 

infraestrutura urbana em áreas úmidas habitadas por palafitas são mínimas, geralmente os 

serviços urbanos como água e energia elétrica são clandestinos, não há coleta de esgoto e 

de lixo. Assim como, não há equipamentos sociais como postos de saúde, escolas e postos 

policiais, marcando neste sentido a divisão de classe social quanto à forma e dinâmica do 

espaço da moradia humana. 

 

Contudo, juntamente com os problemas socioambientais e de saúde pública, resultantes do 

processo de ocupação informal do leito dos igarapés, está também a cultura cabocla 

ribeirinha. Trata-se de um problema assentado numa contradição, mas que não deve ser 

negligenciado, sob pena de perdemos a memória mais remota de uma cidade amazônica. 

(Tostes, 2014) 

 

A comunidade do Igarapé da Fortaleza está localizada na divisa dos dois municípios mais 

populosos amapaenses, Macapá e Santana. É delimitada ao sul pelo maior rio do mundo, o 

Rio Amazonas. A área vivencia um cenário de desequilíbrio ambiental, a ocupação urbana 

informal, cresce e com ela o desmatando e a geração de resíduos poluentes, como lixo 

doméstico e esgoto despejado in natura no igarapé, afetando assim o ciclo natural de 

espécies, o curso hídrico e o micro clima gerado por aquele habitat.  

 

A economia local gira em torno das atividades exercidas na área portuária rudimentar 

existente na área, esta recebe embarcações que trazem principalmente pescado e açaí, itens 

essenciais da alimentação da população regional.  Muitos dos trabalhadores residem nas 

imediações, em habitações improvisadas, sendo eminente a necessidade de melhorar a rede 

de infraestrutura local. 

 

A área é composta pelo curso hídrico que dá nome a área, o Igarapé da Fortaleza, na 

margem direita do igarapé existe uma área portuária referente ao munícipio de Santana e 

na margem esquerda a Área de Preservação Ambiental da Fazendinha (APA da 

Fazendinha), inserida no perímetro referente ao munícipio de Macapá (fig. 1). A unidade 

de conservação ambiental conta com área equivalente à 136,59 ha, é marcada pela 

presença de cursos d’água,  e predominada pelo ecossistema de floresta densa de várzea 

que sofre periodicidade de inundação, sob a influência direta do regime de marés e das 

águas pluviais. Esta tem sofrido grande pressão e estresse devido à ação antrópica. 



 
 

Fig. 1 Imagem de satélite da área do Igarapé da Fortaleza e entorno.  
Fonte: Adaptado pelas autoras de Google Earth (2013) 

 

Segundo levantamento realizado pela Secretária Estadual de Meio Ambiente (SEMA-AP), 

em 1995 haviam 77 famílias residindo na APA, em 1998 eram 110 famílias, já o censo 

realizado em 2013 catalogou 568 famílias, um contingente de 1.299 moradores. Mais de 

80% dessas famílias são oriundas do Estado do Pará, dos municípios tidos como ilhas: 

Afuá, Breves e Chaves. Estas famílias expõe através das suas construções em palafitas a 

identidade ribeirinha amazônica 

 

Atualmente, os residentes da comunidade Igarapé da Fortaleza vivem em situação de 

vulnerabilidade social, devido à extrema pobreza local e a ausência de políticas públicas. 

São famílias vivendo em moradias precárias, e sem oferta de serviços públicos básicos e de 

infraestrutura, gerando assim um ambiente propício a fatores de risco social. 

 

Este problema de insustentabilidade habitacional é vivenciado também por outras áreas 

urbanas dos municípios de Macapá e Santana. A ausência de políticas públicas nos setores 

urbanísticos e ambientais nestas áreas sensíveis (áreas úmidas) provocou o cenário 

conflituoso de crescimento desequilibrado e danoso, entre o meio antrópico e o meio 

natural. 

 

3.2 Avaliação dos conflitos socioambientais da comunidade do Igarapé da Fortaleza 

 

A área de estudo apresenta vários conflitos socioambientais no âmbito de degradação do 

meio ambiente e de marginalização da população local. O panorama de conflitos 

socioambientais da comunidade do Igarapé da Fortaleza transmite sua causa pela 

transposição da habitação ribeirinha culturalmente rural para o paradigma urbano. Sem 

qualquer planejamento e gestão, o súbito crescimento populacional, tanto em quantidade 

quanto em densidade, imprime hoje uma paisagem composta por áreas sem infraestrutura 

urbana e degradada ambientalmente de maneira alarmante. A ausência de tratamento de 

esgoto e abastecimento de água, além do precário serviço de fornecimento de energia 



elétrica, corrobora com a falta de mobilidade urbana e de equipamentos para educação, 

lazer e saúde, para o cenário de exclusão social da área. 

 

A seguir, tem-se a sintetização do diagnóstico da área. Esta consiste em um quadro síntese 

(quadro 1) baseado na metodologia de Theodoro org. (2005) e Farias (2009), utilizando 

como elementos centrais para a análise um conflito: os atores; a natureza; o objeto e as 

dinâmicas. 

 

Quadro 1 Síntese dos conflitos existentes ressaltando os atores envolvidos, a natureza, 

o objeto e a dinâmica dos conflitos. 
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A ocupação desordenada da área, e o aumento 

significativo de moradias em um curto intervalo de 

tempo gerou um cenário de degradação ambiental e 

exclusão social. Afetando a conservação da APA da 

Fazendinha e comprometendo gravemente os recursos 

hídricos. 

Participação 

da população 

Comunidade; 

Lideranças locais; 

Administração da 

APA – SEMA-AP; 

ONGs; Prefeituras 

de Macapá e 

Santana 
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O acesso insuficiente à informação, a carência de 

políticas públicas ambientais educacionais, a falta do 

sentido de cidadania, de participação política e 

representatividade junto à gestão da APA são 

agravantes para o cenário de deterioração da 

comunidade. A falta de cultura política desperdiça o 

que deveria ser uma oportunidade para participação 

nas decisões de gestão e minimização de conflitos.  
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O esgoto sanitário (não apenas das moradias, mas 

também dos barcos que atracam na área) é despejado 

diretamente in natura no Igarapé da Fortaleza ou 

dentro da APA, e posteriormente, com as chuvas, tudo 

é drenado para o igarapé que desagua no Rio 

Amazonas.  A carência de sistemas adequados de 

saneamento, incumbências das prefeituras locais, 

ocasiona o comprometimento da qualidade das águas 

na APA. 

Degradação 

ambiental 

Comunidade; 

Administração da 
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AP; Prefeituras de 

Macapá e Santana 
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ie
n

ta
is

 

A supressão vegetal e o aterro progressivo da floresta 

de várzea afetam significativamente os atributos 

naturais da APA. Agravado ainda pelo sistema de 

coleta de lixo precário oferecido pelas prefeituras. 

Infraestrutura 

social e 

urbana 

Comunidade; 

Administração da 

APA – SEMA- 

AP; Prefeituras de 

Macapá e Santana 

S
o

ci
al

 

C
id

ad
an

ia
 

A ilegalidade da ocupação de áreas úmidas ocasiona a 

não disposição (ou a disposição em condições 

precárias) de serviços básicos de infraestrutura, como 

abastecimento de água, coleta de lixo e coleta de 

esgoto. Há ainda a carência de equipamentos sociais 

como escolas, postos de saúde e postos policiais. 

Fonte: Autoras (2015). 

 

3.3 Aplicação da visão sistêmica dos princípios de sustentabilidade para reabilitação 

ambiental 

 

A aplicação dos princípios de sustentabilidade ambiental em assentamentos urbanos 

proporcionam uma visão integradora das esferas ambientais, sociais e políticas, o que 

possibilita a resolução de problemas de forma associada, onde ao solucionar determinado 

problema resolvem-se também outros conflitos, tecendo uma rede de relações em cadeia. 



Deste modo, as estratégias para um desenvolvimento urbano sustentável e melhoria da 

qualidade de vida de qualquer região, só serão bem sucedidas se incorporadas pela 

sociedade apenas se executadas de forma sistêmica. É importante, ao mesmo tempo, 

considerar as dimensões de sustentabilidade, pois uma estratégia favorece e atrai outra 

(Andrade, 2005). 

 

O Quadro 2 a seguir demonstra a aplicação da visão sistêmica dos princípios da 

sustentabilidade para a reabilitação ambiental da área de estudo baseados em Andrade 

(2015). 

 

Quadro 2 Princípios da sustentabilidade associados aos problemas e conflitos 

existentes na comunidade do Igarapé da Fortaleza 

 

Princípios 

de Sustent. 
Problemas e conflitos 

Estratégias e técnicas urbanas para a 

área 

 

P
ro

te
ç
ã

o
 

E
co

ló
g

ic
a

 

  

>Despejo esgoto no curso hídrico 

>Habitações irregulares em área sensível 

(APA) 

>Caça e extrativismo predatórios 

>Supressão vegetal; aterramento da área de 

várzea; 

>Poluição 

>Gestão Ambiental - Plano de Manejo da 

APA 

>Ecoalfabetização e permacultura 

>Implantar Estação de Esgoto Alternativo 

>Coleta de lixo doméstico regular 

>Paisagismo Ecológico 

>Parque urbano com enfoque ecológico 

A
d

en
sa

m
e
n

to
 

U
rb

a
n

o
 

 

>Situação fundiária indefinida 

>Aumento significativo de moradias em curto 

intervalo de tempo 

>Ocupação desordenada 

>Atividades em desacordo com o plano 

diretor. 

>Conter expansão desordenada na área 

>Regulamentação fundiária 

>Casas geminadas 

>Zoneamento urbano da área, e 

atualização do plano diretor (versão atual 

do ano de 2004) 

E
co

n
o

m
ia

 L
o

ca
l/

C
en

tr
o

s 
d

e 
B

a
ir

ro
 

>Área portuária com infraestrutura precária) 

>Área precária de comercialização de 

pescado e açaí 

 
>Não há agregação de valores dos produtos 

comercializados na área 

>Falta de serviços públicos básicos (ausência 

de posto de saúde, posto policial, escola de 

ensino médio, espaços para lazer) 

>Ecoturismo 

>Implementação de centro de bairro com 

serviços de utilidade pública 

>Tratamento bioclimático dos espaços 

públicos 

>Criação de área de comercialização e 

beneficiamento dos produtos bases da 

economia local 

 
Projeto Praça do Camarão 

Fonte: Santos (2014) 

R
ev

it
a

li
za

çã
o

 

U
rb

a
n

a
 

>Ausência de mobiliário urbano (lixeiras, 

bancos, luminárias, etc.) 

>Ausência de infraestrutura de lazer 

>Iluminação pública insuficiente 

>Passeios e espaços públicos sem 

acessibilidade 

>Ausência de banheiros públicos e vagas de 

estacionamento 

>Promoção de mobiliário urbano adequado 

e tematizado com a cultura local 

>Pista de caminhada em piso ecológico 

drenante 

>Paisagismo com espécies nativas 

>Borboletário e Orquidário de espécies 

nativas da Amazônia 



S
en

ti
d

o
 d

e 

V
iz

in
h

a
n

ça
 

>Perda de identidade cultural do local devido 

à pressão urbana 

>Áreas de convivência tematizada com a 

cultura local 

>Espaços para contemplação da paisagem 

 

T
ra

n
sp

o
rt

e
 

S
u

st
en

tá
v

el
 

 
>Inexistência de sinalização e abrigos nos 

pontos de ônibus 

>Inexistência de ciclovias 

>Pricipais percursos sem vegetação 

(sombreamento) 

>Rodovia mal sinalizada (faixa de pedestre 

em má condição de uso, ausência de 

passarelas para travessia segura) 

>Inexistência de calçamento público 

>Ciclovia sinalizada e iluminada 

>Passeio de pedestres acessivéis 

>Revitalização das vias existentes e 

implantação de calçamento 

>Sombreamento das vias (espécies 

nativas) 

 

D
re

n
a

g
em

 N
a

tu
ra

l 

 

>Cais em concreto (Impermeabilização da 

margem do igarapé) 

 

>Uso de materiais permeáveis 

 
Píer em madeira no igarapé da 

Fortaleza 

Fonte: Santos (2014) 

  

T
ra

ta
m

en
to

 

d
e 

E
sg

o
to

 

  >Ausência de infraestrutura de esgoto 

 

>Tratamento de esgoto por zona de raízes 

e biodigestor 

G
es

tã
o

 I
n

te
g

ra
d

a
 d

a
 Á

g
u

a
 >Sistema de abastecimento de água potável 

precário 

>Despejo de dejetos e lixo no rio/igarapé 

 

>Reaproveitamento das águas servidas e 

águas pluviais 

>Sistema de abastecimento de água – 

captada por bomba diretamente do rio, 

passada em clorador e armazenada em 

caixa d’água. 

 
Modelo de clorador industrializado 

Fonte: Siqueira (2011) 

  

E
n

er
g

ia
s 

A
lt

er
n

a
ti

v
a

s 

  

>Sistema de fornecimento de energia elétrica 

precário – fiação aérea 

>Ligações clandestinas 

>Uso de fontes de energia alternativas – 

painéis solares (alta incidência solar na 

região) 

  

P
o

lí
ti

ca
 d

o
s 

3
R

’s
 

  

>Infraestrutura existente em má condição de 

uso 

>Ausência de politicas e projetos 

conscienciosos ecologicamente 

>Não há projeto de coleta seletiva de lixo e 

reciclagem 

>Projeto de compostagem 

>Implementar políticas de reciclagem de 

lixo, coleta seletiva, incentivo a produção 

de bens com material reciclado (geração de 

renda) 

>Projetos educativos de cunho ecológico 

executados nas escolas de base existentes 

no local 

>Requalificação dos espaços já existentes 



  

M
o

ra
d

ia
s 

E
co

n
o

m
ic

a
m

e
n

te
 V

iá
v

ei
s 

  

>Palafitas fixas de assoalho alto simples 

(infraestrutura de vida curta devido à alta dos 

níveis dos rios e enchentes) 

 

>Respeitar tradição familiar 

>Unidade habitacional flutuante  

>Possibilidade de geminação de casas 

modelo flutuante 

 
Projeto Casa Vitória Régia 

Fonte: Siqueira (2011) 

Fonte: Autoras (2015). 
 

A partir da compreensão dos problemas e conflitos existentes, a análise da área de estudo 

buscou orientar a recuperação da comunidade urbana, através da associação dos princípios 

de sustentabilidade ao ordenamento territorial e planejamento urbano. Objetivando 

impactos significativos e de longo alcance no desenvolvimento econômico e 

socioambiental através da requalificação ambiental. Entre as propostas projetuais sugeridas 

estão: um parque ecológico para a conscientização ambiental e a recuperação da área 

degradada, praças que comportem as atividades econômicas e permitam o empoderamento 

social, casas flutuantes que garante moradia sustentável sem transgredir a cultura ribeirinha 

amazônica. 

 

As estratégias e técnicas urbanísticas são alternativas aos problemas e conflitos 

identificados. Estas envolveram aspectos relacionados ao: tratamento alternativo de esgoto; 

regulamentação fundiária; revitalização urbana; reaproveitamento das águas servidas e 

águas pluviais; uso de fontes de energia alternativas; projetos educativos; entre outras. São 

técnicas vistas como implicantes na iniciação do processo de recuperação de 

assentamentos. 

 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa possibilitou ampliar a compreensão sobre a problemática das áreas úmidas 

habitadas, transpondo as questões legais, ambientais, e sociais mais comumente discutidas, 

abrangendo à questão cultural, quanto ao respeito da tradição familiar ribeirinha. A 

metodologia utilizada foi satisfatória e suficiente para realização dos procedimentos do 

percurso da pesquisa, e o referencial bibliográfico resultante das análises, sínteses e 

comparações se mostra sólido, conciso e objetivo, correspondendo às expectativas. 

 

O conjunto de estratégias e técnicas urbanas levantado para a harmonização do meio 

natural e o meio urbano baseado nos princípios da sustentabilidade, se mostrou promissor 

às finalidades de assegurar qualidade de vida aos habitantes locais e a conservação 

ambiental e gestão dos recursos naturais, validando assim a hipótese de que a associação 

de princípios de sustentabilidade ao planejamento urbano e territorial é capaz de orientar a 

recuperação de assentamentos humanos urbanos em áreas úmidas. Entretanto, contatou-se 

que arcabouço literário local sobre impactos e conflitos socioambientais se mostra jovem, e 

mais voltado para a perspectiva ambiental, do que social. Este fato verificado abre uma 

prerrogativa para novas pesquisas, em uma escala local, porém mais ampla do que o 

presente estudo, abordando a avaliação de impactos socioambientais em áreas úmidas 

urbanas do Amapá. 
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