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INTRODUÇÃO 

Nos últimos tempos, o intenso processo de crescimento urbano aliado à industrialização 

fez com que ocorresse a substituição do ecossistema natural por outro completamente adverso, onde o 

homem se organiza de acordo com as necessidades de sobrevivência exercendo um poder neste espaço 

(Barros et al., 2003). 

As aglomerações urbanas são frutos das alterações provocadas por uma sociedade 

estruturada por classes sociais, que leva o ser humano muitas vezes a ocupar locais impróprios, como as 

Áreas de Preservação Permanente (APPs), que tem como efeitos a perda de referência do ser humano com 

o lugar e o empobrecimento da cultura e identidade, causando mudanças bruscas na paisagem, por isso há 

a importância das áreas ambientalmente protegidas. Estas são consideradas instrumentos utilizados pelo 

poder público como forma de proteger uma parte do território, através do uso adequado das mesmas (silva, 

2001).  

Na qual Soares et al. (2006) ressalta que desta forma promove-se a conservação e 

preservação da natureza, passando a ser compreendida como resultado do uso racional do meio ambiente, 

de modo a permitir a preservação e otimização continua dos recursos naturais renováveis e não renováveis, 

como forma de garantir  melhor qualidade de vida para as gerações presentes e futuras, tornando-se viável e 

essencial os programas de desenvolvimento ambiental. 

O meio ambiente da área urbana de Boa Vista, capital do estado de Roraima, 

especificamente no bairro Francisco Caetano filho vem passando por essa problemática ambiental, observa-

se uma grande degradação ocasionada pelas ocupações subnormais em áreas de proteção ambiental, 

causando diversos tipos de impactos ambientais como a supressão de mata ciliar para a construção de 

casas, erosões, que modificando a estrutura natural do rio, diminuindo a oferta de alimento e habitat das 

espécies nativas, e como conseqüência alterando fauna e flora. Assim como a produção de resíduos sólidos 

e esgotos sanitários domésticos produzidos pela população, que polui o solo e corpo hídrico, danificando o 

ciclo natural do meio ambiente (Araújo, 2002). 

A área em estudo está concentrada numa vasta extensão de APPs, uma vez que, o 

recorte da área em estudo envolve uma grande extensão de mata ciliar fundamental para equilíbrio e 

preservação do manancial existente no local. 

Diante dessas questões, o presente trabalho tem por finalidade requerer medidas 

controle ambiental, que abranjam maneiras sustentáveis onde a população possa sensibilizar-se e controlar 

tal problemática e buscar alternativas de controle e melhorias ambientais, através de políticas públicas 

desenvolvidas na área, aliada á educação ambiental onde o poder público possa também oferecer melhor 

qualidade de vida para a população, respeitando as leis de preservação e pondo em pratica o 
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desenvolvimento urbano sustentável como beneficio à população citadina, avaliando as condições 

ambientais da APP. 

 

LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

A área de estudo esta localizada em Boa Vista, capital do estado de Roraima, na 

margem direita do rio Branco, principal rio do estado que possui cerca de 584 km de extensão sendo um dos 

principais afluentes do rio Negro que por sua vez é afluente do rio Amazonas, foram selecionados três pontos 

entre as coordenadas 2º 45´43´´N e 60º 40´03´´W, trechos do bairro Francisco Caetano Filho que se 

caracterizam pela intensa e inadequada ocupação humana ao longo do processo de desenvolvimento da 

cidade. (Figura 1). 

 

 
Figura 01: Imagem de satélite Landsat 7ETM+ órbita, 232, ponto 058 bandas 3, 4 e 5 

(2005), ao lado imagem área da cidade focalizando a expansão urbana nas margens do rio Branco. 
 

 

OBJETIVOS 

a) Identificar os principais impactos ambientais decorrentes da ocupação irregular em APP no bairro 

Francisco Caetano Filho no município de Boa Vista, Roraima; 

b) Requerer alternativas de controle ambiental na APP em estudo. 

 

 

METODOLOGIA  

 A pesquisa é de caráter descritivo, explicativo com enfoque quantitativo e qualitativo 

(mista), que busca medir e coletar dados de maneira independente o conjunta, com finalidade de responder 

o porque ocorre o fenômeno e em quais condições.E faz o uso de levantamento bibliográfico, entrevistas que 

estimule a compreensão, em busca de esclarecer os problemas (Sampieri et al., 2006).     
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Para compreender as modificações ocorridas pela ação antrópica ao meio ambiente, 

utilizou-se ferramentas de SIG (Sistema de Informação geográfica) georreferenciando imagens de satélite 

Landsat – 7 ETM+, com o auxilio de GPS (Sistema de Posicionamento Global), onde foram demarcados 3 

pontos de forma não estruturada, a cada 800 metros e transporte motorizado aquático de pequeno porte.  

Para coleta de dados sobre os impactos ambientais, utilizou-se o protocolo de avaliação 

rápida de impacto ambiental de Callisto et. al. (modificado de HANNAFORD et. al.,1997). O protocolo avalia 

um conjunto de parâmetros em categorias descritas e pontuadas de 0 a 5 com base na observação das 

condições de habitats, o resultado obtido é somado e a partir desse, tem se um diagnóstico da área 

estudada. 

  O protocolo de avaliação rápida de Callisto et al. (2002) baseando –se na quantificação 

de 22 parâmetros. Os primeiros 10 parâmetros (1-tipo de ocupação das margens do corpo d’água, 2-erosão 

próxima e/ou nas margens do rio e assoreamento em seu leito, 3- alterações antrópicas, 4-cobertura vegetal 

no leito, 5-odor da água, 6-oleosidade da água, 7-transparência da água, 8-odor do sedimento de fundo, 9 

oleosidade do fundo e 10-tipo de fundo) procuram avaliar as características dos trechos e os impactos 

ambientais decorrentes de atividades antrópicas. Os parâmetros foram adaptados da proposta da Agência 

de Proteção Ambiental de Ohio (EPA, 1987).  

Os parâmetros restantes (11-diversidade de habitats, 12-extensão das corredeiras, 13-

freqüência das corredeiras, 14-tipos de substrato, 15-deposição de lama, 16- depósitos sedimentares, 17-

alterações no canal do rio, 18-presença de fluxo das águas, 19-presença de vegetação ripária, 20-

estabilidade das margens, 21-extensão da vegetação ripária e 22 presença de plantas aquáticas) foram 

adaptados do protocolo utilizado por Hannaford et al. (1997) e buscam avaliar as condições de hábitat e 

níveis de conservação das condições naturais. Os primeiros 10 parâmetros são pontuados de 0 a 4 e os 

demais de 0 a 5. A pontuação para cada parâmetro é atribuída através da observação das condições do 

hábitat. A somatória das notas atribuídas para cada parâmetro fornece a pontuação final do protocolo para 

cada hábitat. Os valores extremos da pontuação do protocolo podem variar de 0 (avançado estado de 

degradação) e acima de 60(condições ótimas ou sem degradação). 

A pontuação final aponta as condições de preservação das condições ecológicas do rio 

Branco no trecho em foco. Callisto et al (2002) definem três níveis de preservação: 0 a 40 pontos  indicam  

trechos  impactados, 41 a 60 pontos  trechos alterados e superior a 61 pontos trechos naturais. 

Foi adotada uma entrevista não estruturada de caráter sócio-ambiental, com 11 

perguntas abertas e fechadas para conhecer a população residente do local e a situação social em que se 

encontram. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As entrevistas foram feitas de forma não estruturada, com moradores de 25 residências 

do bairro, correspondendo a 50 % das residências. Foram aplicados 25(vinte cinco) questionários, 1 (um) por 

residência dos quais todos colaboraram com suas respostas. Dentre estes 25(vinte e cinco) entrevistados, 

15 (quinze) eram do sexo masculino e 10 (dez) do sexo feminino. O tempo residiam no local, 4 (quatro) 

responderam que moravam entorno de 40 (quarenta) anos , 7 (sete) a 30 (trinta) anos, 5 (cinco) a 20 (vinte) 

anos, 6 (seis) a 10 (dez) anos e 3 (três) a 1 (um) ano. Quanto a escolaridade dos moradores, dos 

entrevistados, 6 (seis) responderam que eram analfabetos, 4 (quatro) com nível básico, 6 (seis) com nível 

fundamental, 8 (oito) com nível médio e 1 (um) com nível superior. A naturalidade dos entrevistados, 3 (três) 

dos entrevistados informaram ser do estado do Pará, 9 (nove) do estado de Roraima, 8 (oito) do estado do 

Maranhão e 5 (cinco) advindos de outros estados. No que se refere a questão ambiental foi perguntado aos 

entrevistados se os mesmos sabiam o que é uma APP e que moravam em uma APP. Dos 25 (vinte e cinco), 

19 (dezenove) sabiam sim o que é uma APP e 6 (seis) que não sabia do que se tratava, conforme a figura 2. 

 

 
Figura 2: Grau de Conhecimento do que é APP 

Fonte: Autor (2009) 
 

Quando foi abordado sobre interesse ambiental, todos afirmaram que se interessam pela 

questão ambiental, totalizando 100% dos entrevistados. Ao serem abordados sobre os pontos positivos e 

negativos de residirem no local, todos disseram que o ponto positivo da moradia é que fica próximo de tudo, 

inclusive o centro de comércios da capital do estado. E os pontos negativos foram as drogas, marginalidade, 

prostituição e descriminação, pois a sociedade descrimina todos os moradores, embora sobrevivam de 

forma licita. 

A analise dos impactos ambientais deu-se através do protocolo de avaliação rápida de 

Callisto et al., o qual determina o grau dos impactos encontrados na APP do bairro Francisco Caetano Filho. 

Foram analisados os 3 pontos de maior vulnerabilidade do bairro, onde nos 3 pontos foram detectados áreas 

impactadas e áreas com alterações, analisando tipo da ocupação da margem, presença de mata ciliares, 

erosões, alterações antrópicas, cor, odor, oleosidade da água, despejo de esgotos sanitários no corpo 

hídrico. 
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Ponto 1 - com a aplicação do protocolo obteve-se o resultado de 48 pontos, onde de 40 à 60 pontos indica 

que área possui alteração na paisagem original,ainda existindo características naturais. Com a retirada da 

vegetação ciliar o solo fica exposto aos agentes fisicos-quimicos, pois as raízes das plantas servem para 

manter o solo compacto e as folhas para evitar o impacto da água da chuva no solo podendo causar erosões 

e assoreamento que neste ponto não são visiveis, conforme figura 3. 

 

            
Figura 3: a) Poluição por resíduos sólidos;b) Despejo de efluentes urbanos e domésticos  

Fonte: Autor (2009) 
 

Ponto 2 - Localiza-se nas proximidades da Feira Livre do peixe, onde estão localizadas a maioria das casas, 

obteve-se 32 pontos a contabilização dos parâmetros do protocolo, que indica o local como impactado, onde 

as alterações antrópicas estão diretamente relacionada com a problemática ambiental abordada  O comércio 

do peixe aliado às ocupações irregulares despeja resíduos sólidos a margem direita do rio, juntamente com 

os esgotos urbanos a céu aberto, com visíveis erosões devido a retirada da mata ciliar para construção de 

casas e tubulações de esgotos, que despejam diretamente no rio Branco seus efluentes, conforme figura 4. 

 

         
Figura 4: a)Poluição do solo por resíduos sólidos; b) Esgoto sanitário e erosões 

Fonte: Autor (2009) 
 

Em conseqüência dos resíduos sólidos e efluentes é a poluição hídrica, produzidos pelos 

comerciantes do mercado do peixe juntamente com os moradores e pescadores. Falta de saneamento 

básico faz com que a população faça seu próprio escoamento de esgoto que despeja diretamente no rio e 

a 

a 

b 

a 

a b 
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solo, contribuindo para o mau cheiro da água, alterando a qualidade da água, tão bem como a cor e 

temperatura, de acordo com Gregori (2003). 

Ponto 3 - Compreende o final do bairro, que termina as margens de um igarapé que deságua no rio Branco 

onde as ocupações acabam sendo ainda mais precárias, obtendo a pontuação de 45 pontos. A mata ciliar 

encontra-se parcialmente original e erosões neste ponto não são visíveis, conforme figura 5. 

 

         
Figura 5: a) Poluição por Resíduos Sólidos; b) Poluição por Esgotos domésticos.  

Fonte: Beserra (2009) 
 

No entanto, os resíduos sólidos foram encontrados em grande quantidade poluindo o 

meio ambiente e os esgotos domésticos são despejados a céu aberto, podendo poluir o solo, água e lençol 

freático 

 

  

a b 
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CONCLUSÃO  

A pesquisa buscou conhecer os principais impactos ambientais gerados pela população 

do bairro Francisco Caetano Filho que reside em APP de forma irregular e desumana. Tendo como base para 

análise dos impactos ambientais em APP a proposta de metodologia utilizado por Callisto et al. (2002), 

visando conhecer de que maneira o crescimento desordenado tem causado degradação progressiva as 

áreas de mananciais. 

A presença de moradias subnormais no bairro Francisco Caetano filho caracteriza 

intensos impactos ambientais em APP às margens da bacia do rio Branco, alterando e impactando o 

ecossistema natural como: a retirada da mata ciliar que ocasiona exposição do solo aos agentes naturais, 

ficando vulneráveis aos processos erosivos e diminuindo a oferta de habitats e alimentos a espécies nativas, 

de acordo com Falcão et al., (2007).  

Os resíduos sólidos podem ser relacionados à população da área em estudo, onde é 

facilmente encontrado por todo bairro, poluindo o solo e o corpo hídrico modificando a qualidade do solo e 

água, que levam milhares de anos para sua regeneração. Observou-se também que os esgotos sanitários 

urbanos e domésticos são despejados diretamente no rio Branco, alterando a cor, textura e cheiro da água. 

Os impactos ambientais encontrados estão diretamente ligados com a ação antrópica 

das ocupações irregulares, modificando a paisagem natural da vegetação. Demonstrando como a ocupação 

do solo de maneira irregular, ocasiona impactos negativos ao meio ambiente físico, químico e biológico 

comprometendo a qualidade ambiental e da saúde humana, como afirma Araújo (2002). 

Portanto, buscou-se investigar melhor qualidade sócio-ambiental para a população 

estudada, diante da problemática apontada sendo relevante esta pesquisa, como forma de contribuir para as 

políticas públicas, tentando sensibilizar a população em geral para a preservação e conservação do meio 

ambiente. 

A pesquisa fornece dados necessários aos órgãos competentes, para busca de 

melhorias nesta área, em busca da sustentabilidade ambiental, onde se encontra uma importante APP do 

município de Boa Vista as margens do principal rio do estado de Roraima. 
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