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RESUMO 

 

As leis ambientais são importantes instrumentos de regulamentação para a proteção e 

manutenção do meio ambiente, por esta razão o poder público se incube de criar instrumentos 

legais com o objetivo de proteger e garantir para as presentes e futuras gerações que o meio 

ambiente seja ecologicamente equilibrado e bem de natureza difusa e essencial à sadia 

qualidade de vida. Entretanto por diversos motivos nem sempre estes mecanismos jurídicos 

são respeitados. Diante da problemática que trata do não cumprimento de normas jurídicas 

ambientais o presente trabalho teve como objetivo analisar a Lei Municipal 1.113/2001 e os 

artigos 5° e 225° da Constituição Federal de 1988, para apresentar os reais desafios da 

aplicação do Código Ambiental Municipal bem como apontar claramente os fatores que 

impedem o cumprimento da lei. Para identificar tais assuntos realizou-se pesquisa em campo 

através de questionário sócio-ambiental com 52 famílias que vivem no entorno de cursos 

d’água da microbacia do Igarapé 2 de Abril no perímetro urbano de Ji-Paraná – RO e também 

foram realizadas entrevistas com 03 funcionários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

– SEMEIA. Através das entrevistas verificou-se que 67,3% das famílias vivem na localidade a 

mais de 10 anos. Dentre os entrevistados 57,3% afirmam não saber que o município possui 

legislação própria que trata do meio ambiente, enquanto que apenas 13,9% possuem 

conhecimento da lei. Perguntados sobre a realização de ações voltadas a temática ambiental 

na região, 94,2% dos afirmaram desconhecer ou não ter presenciado qualquer atividade por 

parte do poder público, sendo que apenas 5,8% afirmam ter participado ou presenciado 

alguma atividade sobre a temática. Quanto à situação ambiental local, foi constatado nas 

residências entrevistadas que 75% despejam os efluentes domésticos nos igarapés próximos 

sem prévio tratamento, os outros 25% possuem fossas negras. Das 52 famílias entrevistadas 

48 possui acesso a água tratada enquanto as outras 4 utilizam de poços para o consumo de 

água sem qualquer tratamento. Segundo o órgão responsável pelo meio ambiente no 

município (SEMEIA) o trabalho de educação ambiental, fiscalização e conscientização são 

complexos por falta de recursos, humanos, físicos e financeiros. Desta maneira a pesquisa 

atingiu seus objetivos em apontar os deveres do poder público e da sociedade na preservação 

do meio ambiente urbano, apresentando alguns desafios como a disposição inadequada de 

resíduos sólidos e efluentes domésticos e também carência de políticas públicas de 

conscientização e educação ambiental, prejudicando o cumprimento da norma jurídica para a 

conservação dos recursos hídricos urbanos da cidade de Ji-Paraná – RO. 

 

Palavras-chave: legislação, meio ambiente, conscientização, políticas públicas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

TITLE: THE CHALLENGES OF THE APPLICATION OF THE ENVIRONMENTAL 

CODE OF THE MUNICIPALITY OF JI-PARANÁ / RO WITH EMPHASIS ON THE 

CONSERVATION OF URBAN MICROBABIES 

 

Environmental laws are important regulatory instruments for the protection and maintenance 

of the environment. For this reason, public authorities are encouraged to create legal 

instruments with the objective of protecting and guaranteeing for the present and future 

generations that the environment is ecologically balanced and Well of a diffuse and essential 

nature to the healthy quality of life. However for various reasons these legal mechanisms are 

not always respected. Faced with the problem of non-compliance with environmental legal 

norms, the objective of this study was to analyze Municipal Law 1.113/2001 and Articles 5 

and 225 of the Federal Constitution of 1988 to present the real challenges of applying the 

Municipal Environmental Code As well as clearly pointing out the factors that impede 

compliance with the law. To identify such subjects, field research was conducted through a 

social-environmental questionnaire with 52 families living near watercourses in the Igarapé 2 

de Abril watershed in the urban perimeter of Ji-Paraná - RO, and interviews were also 

conducted with 03 employees of the Municipal Department of Environment - SEMEIA. 

Through the interviews it was verified that 67,3% of the families lived in the locality more 

than 10 years. Among the interviewees, 57,3% said they did not know that the municipality 

has its own legislation that deals with the environment, while only 13,9% are aware of the 

law. When asked about the actions carried out on environmental issues in the region, 94,2% 

stated that they did not know or did not witness any activity by the government, and only 

5,8% said they had participated or witnessed some activity on the subject. Regarding the local 

environmental situation, it was verified in the interviewed households that 75% dump the 

domestic effluents in the nearby streams without previous treatment, the other 25% have 

black cesspits. The 52 families interviewed 48 have access to treated water while another 4 

use wells for water consumption without any treatment. According to the agency responsible 

for the environment in the municipality (SEMEIA), the work of environmental education, 

inspection and awareness are complex due to lack of resources, human, physical and 

financial. In this way the research reached its objectives in pointing out the duties of public 

power and society in the preservation of the urban environment, presenting some challenges 

such as the inadequate disposal of solid wastes and domestic effluents and also lack of public 

policies of environmental awareness and education, Compliance with the legal norm for the 

conservation of the urban water resources of the city of Ji-Paraná - RO. 

 

 

Keywords: Legislation, environment, awareness, public policies. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história da humanidade foram observadas que as primeiras civilizações 

apresentaram desenvolvimento próximo às áreas onde havia disponibilidade hídrica, sempre 

foi visível desde os povos antigos relatados na bíblia e na história como um todo, no qual 

caminhavam por anos e disputavam por terras férteis que coincidiam com áreas de planície 

inundável como por exemplo os rios Nilo, Eufrates e Tigre (FABER, 2011). 

Essas civilizações quase sempre vinham a ser dizimadas por não observarem o mau 

uso das áreas de preservação permanente destes corpos hídricos (FABER, 2011). 

Com o decorrer do tempo, já no período contemporâneo essa realidade ainda 

persiste, pois se percebe que as cidades brasileiras, especialmente na Região Amazônica, se 

desenvolveram próximas a rios e fontes de água, isso porque a água é um bem natural 

precioso e garante serviços essenciais para a manutenção das práticas de comércio, indústria e 

desenvolvimento urbano em geral. No entanto é notório que nem sempre se tem o real 

cuidado para com esse recurso natural, razão pela qual o poder público impõe leis, elabora e 

executa projetos visando à recuperação e preservação das bacias hidrográficas urbanas. 

Os dispositivos legais definem normas no intuito de garantir a preservação dos 

recursos ambientais disponíveis, mas ainda assim há rios, igarapés, nascentes e lagos 

poluídos, descuidados, com ausência de suas áreas verdes que servem como proteção às ações 

e fenômenos antrópicos e naturais. Neste sentindo Lima et al. (2013), afirmam que a 

aniquilamento da vegetação ciliar ao longo dos cursos de água é a porta de entrada para os 

diversos elementos capazes de alterar as características dos solos em ambientes aquáticos, 

inviabilizando o uso deste recurso que é valioso e limitado, além disso, afirma ainda que tais 

ações maximizam os impactos ligados ao uso e ocupação do solo em áreas urbanas de forma 

desordenada gerando a proliferação de doenças e pragas, trazendo ainda o problema de 

alagamentos, desmoronamentos e enchentes. Concordando com esse pensamento Souza, 

(2013) discorre que a água doce tem se tornado recurso escasso para atender certas regiões, 
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isso em consequência da deterioração da qualidade e a diminuição da quantidade da água 

pelos impactos da atividade antrópica sobre os recursos ambientais. A ocupação urbana 

avançando sobre os mananciais, tem como consequência o comprometimento das fontes de 

suprimentos superficiais e subterrâneos. 

Com isso esta pesquisa se justifica por ser necessária a manutenção e cuidado 

especial com os corpos hídricos, pois a água é fonte de vida, e isso constitui de direito jurídico 

assegurado em leis e nos artigos 5° e 225 da Constituição Federal de 1988. Concomitante a 

essas normas, há também a Lei Municipal N° 1.113/2001, que visa à proteção o manejo e 

recuperação do meio ambiente e das bacias hidrográficas urbanas. 

Sendo assim o presente trabalho se se ocupou em analisar a Lei Municipal n° 

1.113/2001 e suas alterações, os artigos 5° e 225 da Constituição Federal, que contemplam as 

questões da manutenção, proteção e conservação do meio ambiente e da vida como um todo. 

Realizando ainda levantamento bibliográfico sobre a ocupação de Ji-Paraná/RO, apresentando 

os desafios da aplicação do Código Ambiental Municipal e concretizando levantamento da 

percepção ambiental da população residente nas imediações da microbacia do Igarapé Dois de 

Abril no perímetro urbano. Desta forma apontando claramente onde as leis não estão sendo 

respeitadas, identificando os fatores que impedem o real cumprimento das normas para a 

conservação dos recursos naturais, apontando as responsabilidades do poder público, bem 

como a responsabilidade de cada cidadão para a conservação do meio ambiente urbano com 

ênfase em suas águas naturais. 
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1 OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a Lei Municipal n° 1.113/2001 e suas alterações, os artigos 5° e 225 da 

Constituição Federal, que contemplam as questões da manutenção, proteção e conservação do 

meio ambiente e da vida como um todo. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Apontar de forma clara onde as leis não estão sendo respeitadas; 

b) Identificar os fatores que impedem o real cumprimento das normas para a 

conservação dos recursos naturais; 

c) Apontar as responsabilidades do poder público, bem como a responsabilidade de 

cada cidadão para a conservação do meio ambiente urbano com ênfase em suas águas 

naturais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

De início o referencial teórico fará um pequeno resgate da história de ocupação da 

região hoje conhecida como o município de Ji-Paraná – RO, em seguida apresentará 

características físicas e geofísicas para melhor compreensão da realidade do atual município, 

posteriormente, apresentará os autores que tratam da dinâmica ambiental e legislação 

pertinente ao estudo e educação ambiental. 

 

2.1 HISTÓRIA DA OCUPAÇÃO, DADOS GEOFÍSICOS E DEMOGRAFICOS DE JI-

PARANÁ 

 

2.1.1 História 

A ocupação do atual município de Ji-Paraná – RO iniciou-se por volta de 1877, mas 

anteriormente a região já era ocupada por tribos indígenas das etnias Jarús e Urupás, essa 

primeira ocupação veio devido à fuga de nordestinos da seca que assolava sua região, consta 

ainda que nesta mesma época chegam os primeiros missionários com o objetivo de aculturar 

os nativos da região (JI-PARANÁ, 2016). 
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Durante o período de 1883 a 1900 houve grande contingente migratório até a região, 

atraídos principalmente pela extração do látex da seringueira. Com isso os seringalistas 

começaram a aglomerar-se na região onde hoje está situado a cidade de Ji-Paraná, que neste 

período era chamado de “Pouso Redondo” depois ficou conhecido como 2 de Abril e até 1909 

foi chamado de Urupá.  Em seguida no ano de 1909, Marechal Cândido Rondon instalou as 

margens do Rio Machado uma estação telegráfica (JI-PARANÁ, 2016).  

Nestes termos, Nascimento (2010) afirma que o ponto inicial de atração de 

imigrantes foi o extrativismo do látex que ocorreu entre 1850 e 1920, fato que coincidiu com 

a construção da estrada de ferro (1872 – 1912), que ligava a localidade de Santo Antônio do 

Madeira (Porto Velho atual) ao rio Mamoré e atraiu cerca de 22.000 migrantes. 

A partir de 1912 o mercado internacional passa a consumir a borracha vinda da 

Malásia e o preço do produto despenca, tornando inviável sua exploração na Amazônia, com 

isso a região experimenta o primeiro êxodo e longo período de estagnação econômica. Este 

período de estagnação econômica durou até meados de 1950 quando houve a descoberta de 

diamantes na região dando inicio a um novo ciclo de exploração de riquezas naturais (JI-

PARANÁ, 2016). 

Em 1943 o então Presidente Getúlio Vargas cria o território Federal do Guaporé, 

instalando os municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim, também instituiu vários distritos, 

dentre eles Vila de Rondônia. Em 1956 o território muda de nome em homenagem ao 

desbravador da região passando a se chamar Território Federal de Rondônia, e isso causou 

certa confusão com o nome do distrito, foi então que em 1977 o então Presidente Ernesto 

Geisel concede a criação do município de Ji-Paraná e Vila de Rondônia a partir desse ano 

passa-se a chamar Ji-Paraná em homenagem ao rio Machado que corta a cidade de sul a norte, 

separando-a em dois distritos (Ji-Paraná quer dizer Rio Machado), em 22 de novembro de 

1977 houve a instalação do município com seu primeiro prefeito Sr. Walter Bártolo (JI-

PARANÁ, 2016). 

 

2.1.2 Aspectos Físicos, Geofísicos e população 

O município de Ji-Paraná está situado na porção centro-leste do estado de Rondônia, 

é considerada a cidade coração do estado, pois além de se encontrar no centro, existe no rio 

Machado uma ilha próximo ao distrito urbano que lembra um coração, que pode ser 

observada na Figura 1.  

A área territorial do município é de 6.896,648 km², sendo que o mesmo tem seus 

limites ao norte com o município do Vale do Anari, ao sul, Presidente Médici e Ministro 
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Andreazza, a leste com o estado do Mato Grosso e ao oeste, os municípios de Theobroma, 

Ouro Preto do Oeste, Urupá, Teixeirópolis, Vale do Paraíso e Alvorada do Oeste (JI-

PARANÁ, 2016). 

A estimativa de população do município em 2016 segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, IBGE é de 131.560 habitantes, e a densidade demográfica em 2010 

era em torno de 16,91 hab/km² (IBGE, 2016). 

Sua altitude aproximada é de 170 metros em relação ao nível do mar, pertence ao 

bioma Amazônia. O clima da região classificado segundo Arthur Strähler é Equatorial, ou 

seja, quente e úmido (MOREIRA & SENE, 2005).  

Possui apenas duas estações anuais bem definidas, seca e chuva. No período que 

compreende os meses de outubro a abril ocorrem chuvas com grande intensidade, conhecido 

como o “inverno amazônico” para os mais antigos moradores, e no período de maio a 

setembro é quando predomina o período de seca chamado de “verão amazônico”, onde os rios 

baixam seus níveis e alguns chegam a “cortar” (Cortar, expressão usada pelos moradores 

quando se formam ilhas e bancos de areia no leito dos rios). 

 

 
Figura 1 – Vista aérea parcial da cidade de Ji-Paraná, em destaque a ilha do coração.  
Fonte: PORTALJIPA (2016). 

 

2.2 PANORAMA DOS DESAFIOS DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

 

A água é bem fundamental para a vida no planeta, a existência do homem está 

diretamente relacionada à disponibilidade e acesso a esse bem, mas para tanto é necessário 
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que a mesma esteja em condições mínimas para o consumo ou uso na indústria e na 

agropecuária por exemplo. 

A avaliação dos recursos hídricos disponíveis, tanto nos mananciais de superfície 

quanto nos mananciais de subsuperfície, constitui-se numa preciosa informação para os 

diversos setores da sociedade, visto que a água representa um recurso fundamental (IBGE, 

2011). Diante disso tem-se a formação das cidades próximas a esse recurso indispensável e 

essencial para o homem. 

O município de Ji-Paraná – RO como a grande maioria das cidades brasileiras iniciou 

sua urbanização próxima a um rio, pois as cidades, não raro, nascem e se densenvolvem 

próximas ou a partir de rios, por motivos óbvios. Sabe-se que os rios além de funcionar como 

canais de comunicação oferecem suporte a serviços essenciais, dentre os quais se tem o 

abastecimento de água potável, transporte e até mesmo a eliminação dos efluentes sanitários e 

industriais (ARAÚJO, 2002). 

A importância do rio como canal de comunicação e suporte aos serviços essenciais 

nem sempre vem acompanhada da consciência ambiental, pois os efluentes sanitários e 

industriais quase sempre são eliminados nestes rios e muitas das vezes sem prévio tratamento 

causando danos nocivos ao meio ambiente. 

No passado os recursos naturais como às águas eram considerados fontes 

inesgotáveis e que se podiam regenerar, essa consciência retórica não contribuiu para a 

proteção e manutenção do meio ambiente, e nesse sentido a história da água na humanidade 

sempre foi considerada como um recurso natural renovável e ilimitado.  

Com o crescimento demográfico acelerado e desordenado das cidades fez surgir 

novas fontes de poluição que aliados a políticas públicas insustentáveis, despertou maior 

preocupação a este recurso vital à própria vida do planeta. O tratamento da água como recurso 

ilimitado, inesgotável e passível de ser apropriado gratuitamente, acabou por influenciar 

sistemas de legislação do mundo inteiro, colaborando para políticas públicas desastrosas na 

gestão deste recurso natural tão precioso, quanto vital à vida humana e do planeta 

(SAMPAIO, 2011). 

Diante do panorama negativo de sistemas mundiais é possível identificar que essa 

consciência perpetuou também na cidade de Ji-Paraná que começou sua expansão urbana na 

década de 1970 as margens dos rios Machado e Urupá. 

 Ao passar do tempo a crescente taxa de urbanização deu início a processos 

expansivos e modernizadores visando apenas à padronização de ruas com asfalto e calçadas 

de concreto, entretanto não houve projetos de tratamento adequado dos efluentes domésticos e 
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industriais, bem como das áreas de preservação permanente, com isso os igarapés, áreas de 

várzeas, lagos e nascentes não foram protegidos. 

E como efeito dessa falta de preocupação observa-se a crescente problemática com 

bairros alagados e sem saneamento básico, prejudicando a população e os ecossistemas locais.  

Quanto a desordenação urbana e falta de estrutura necessária para melhores 

condições de vida Custódio (1995), afirma que evidenciam-se dentre todos os fatores notórios 

que a especulação imobiliária, falta de planejamento, fiscalização dos recursos naturais, 

zoneamento industrial tendencioso e inconsistente com as características locais, loteamentos 

irregulares ou até mesmo aprovados sem minunciosa cautela, faraônicos e improvisados 

projetos de urbanização e construtivos, de execução rápida sob as pressões de enormes 

interesses particulares e principalmente políticos em jogo tem causado sérios danos a 

preservação ambiental urbana na grande maioria das cidades brasileiras. 

Diante de todo esse panorama que influencia as dinâmicas geográficas do urbanismo 

observa-se que é comum nas áreas urbanas das cidades brasileiras, notar obras e bairros 

totalmente irregulares, fatores que influenciam diretamente em desenvolvimento urbano 

desordenado e dificuldades para gerir a saúde pública e saneamento básico. 

Mesmo considerando que a cidade de Ji-Paraná – RO é banhada por dois rios, sendo 

estes o Rio Machado e o Rio Urupá, demorou-se muito para o poder público criar 

instrumentos legais que contemplasse as diretrizes do meio ambiente urbano e rural. Assim, a 

lei n° 1.113 que dispõe da Política Ambiental, o Sistema Municipal de Meio Ambiente e o 

Controle Ambiental no Município de Ji-Paraná surgiu apenas no ano de 2001, antes disso não 

havia uma clara preocupação com o meio ambiente local e ações sustentáveis, com isso 

tentava-se solucionar as problemáticas que surgiam com leis federais ou estaduais já 

existentes. 

Dentre os fatores que podem ter influenciado na demora em elaborar leis ambientais 

municipais está a preocupação equivocada de que a lei ambiental acarretaria imposições, 

causando má visualização por parte dos diversos ramos econômicos e industriais.  

No entanto, a legislação ambiental visa proteger o desenvolvimento sustentável, 

garantindo assim o bem estar social e econômico, pois a ideia do Direito Ambiental no Brasil 

é que este contemple amplamente e esteja intimamente ligado ao desenvolvimento econômico 

e sustentável, aliado ainda ao desenvolvimento social, e não apenas ligado a temática 

ambiental de protecionismo da natureza como intocável ou imutável pelo homem.  

Diante dessa premissa tem se que o Direito Ambiental foi criado não apenas para 

proteger e preservar o meio ambiente natural, esta seria uma visão equivocada deste ramo do 
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Direito, que em momento algum quer paralisar o desenvolvimento social e econômico do país 

(CUSTÓDIO, 2010). 

Neste mesmo sentindo tem se que: 

 

O objetivo do direito do meio ambiente, por sua finalidade aparente e característica 

de preservação da natureza, leva fundamentalmente, à proteção do homem, que em 

consequência, possui um direito à conservação da natureza, em complemento aos 

outros direitos garantidos aos indivíduos (WOLFF, 2000 p.10). 

 

Portanto o Direito Ambiental tem como fundamento a proteção e garantia de vida ao 

homem e suas realizações, já que por consequência da proteção dos recursos naturais 

disponíveis o homem passa a ser o principal beneficiado. 

A criação de instrumentos de proteção ao meio ambiente deve antes de tudo oferecer 

condições a aplicação da lei ambiental, pois se aplicado com o objetivo único de proteger o 

meio ambiente e não gerar formas sustentáveis de desenvolvimento, certamente abriria 

lacunas para a ilegalidade, por isso a lei deve ser viável as peculiaridades locais, respeitando a 

economia e buscando satisfazer tanto o meio ambiente quanto o desenvolvimento da região, 

pois “na verdade, crescimento ou desenvolvimento sustentável não é apenas crescer dentro de 

padrões de respeito à natureza e de harmonia com ela. É também crescer respeitando os 

valores e culturas das pessoas e comunidades” (PHILIPPI, 2004 p.667). 

Diante do exposto pode se dizer que este talvez seja o maior desafio da legislação 

ambiental, a formulação de leis que levem em consideração os costumes locais e culturais 

como a prática pesqueira, moradia dos ribeirinhos, religiosidade e muitos outros. 

 

2.3 A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA 

 

“Acertadamente pode-se afirmar que a vontade de dominar a natureza é tão antiga 

quanto a existência do próprio homem, entretanto, não se pode negar que o interesse em 

preservá-la e até em cultuá-la também o acompanhou desde o princípio” (JUNG, 2011, p. 01). 

A afirmação anterior condiz principalmente com os escritos mais antigos da 

legislação brasileira que demonstrou preocupação com o meio ambiente de maneira sutil nas 

Ordenações Filipinas no período de 1595 a 1603, estabelecendo normas para controle da 

exploração vegetal, uso dos solos, das águas dos rios, regulamentando a caça e pesca e o 

combate ao uso do fogo (JUNG, 2011).  

Certamente deve-se lembrar de que o objetivo principal não era de fato a 
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conservação e proteção do meio ambiente, mas sim, proteger os interesses de exploração da 

metrópole portuguesa que via na exploração exacerbada uma ameaça a seus negócios, 

principalmente por que havia outras nações também interessadas em explorar as riquezas da 

colônia. 

Concordando com essa visão, Gomes (2008) alega que até o inicio da década de 

1980, pode-se afirmar que não havia leis que visavam à proteção do meio ambiente no Brasil. 

O que se tinha, até então, eram regulamentações soltas e escassas com ordenamentos jurídicos 

relativos à águas e florestas, porém, não com o objetivo de proteção ambiental, mas sim por 

interesses econômicos. 

Observa-se até então que a promulgação de leis no Brasil até a década de 1980 não 

visavam a proteção e o zelo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ambientalmente 

sustentável, todas ou grande maioria foram elaboradas com o objetivo de proteger os 

interesses econômicos e de desenvolvimento acelerado à custa do meio ambiente. 

Porém, salienta Gomes (2008, p.04) que “uma ressalva que se faz, no entanto, é 

sobre a Constituição Federal de 1946, a única que fez menção sobre o Direito Ambiental ao 

estabelecer que a competência em legislar sobre a proteção da água, das florestas, da caça e 

pesca competia à União”. 

A constituição de 1946 abre então as portas para o novo pensamento, mesmo de 

forma simplória e sutil trouxe em seu texto que competia a União legislar na causa do meio 

ambiente no Brasil. 

Após a constituição de 1946, outro marco histórico na Legislação Ambiental 

brasileira se inicia que é a criação da lei n° 4.771 de 1965, essa lei era conhecida como o 

código florestal brasileiro e foi considerada pioneira na conservação e manutenção das 

florestas do país, entretanto a mesma foi revogada com a aprovação do novo código florestal a 

lei n° 12.651/2012.  

Mesmo com as leis anteriores à década de 1980, a matéria como meio ambiente só 

foi introduzida de fato ao ordenamento jurídico brasileiro a partir da lei n° 6.938/81, esta lei 

estabeleceu a Política Nacional de Meio Ambiente e foi considerado um marco na evolução 

do Direito Ambiental brasileiro. 

Com a conquista da elaboração da lei de Política Nacional de Meio Ambiente em 

1981 começou um novo movimento no campo do Direito Ambiental, foi quando em 1988 

com a promulgação da Constituição Federal, o meio ambiente finalmente recebe destaque. 

Deve-se compreender que a legislação brasileira possui normas de escalonamento em 

níveis diferentes e todas as normas jurídicas devem respeitar a lei suprema, neste caso a 
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Constituição Federal. Neste contexto tem-se que “a Constituição é a norma suprema, que está 

acima de todas as demais – chamadas de normas infraconstitucionais, as quais devem estar em 

conformidade às normas constitucionais” (OLIVEIRA & ESPÍNDOLA, 2015, p. 07). 

Logo toda a legislação ambiental ou qualquer legislação no país deve antes de tudo 

respeitas os princípios constitucionais, no caso das leis ambientais é de suma importância que 

estas respeitem os artigos 5° da Constituição que trata do direito à vida e 225° que 

regulamenta os princípios do Direito Ambiental do país. 

A Carta Magna de 1988 foi a primeira a trazer um artigo específico sobre à proteção 

do meio ambiente, e impulsionou as políticas públicas e formulação de normas em favor do 

meio ambiente. 

Deste modo foi criado o artigo 225 que articula em seu texto os princípios do Direito 

Ambiental ao dizer que: “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 

público e a sociedade o dever de zelar e preserva-lo para as presentes e futuras gerações” 

(BRASIL, 1988, p. 127). 

Pensando dessa maneira Gomes, (2008) afirma que a principal ideia ou objetivo era 

estabelecer novas formas de agir e pensar e consequentemente educar os cidadãos brasileiros. 

E continua o pensamento ao afirmar que: “na Constituição Federal de 1988, o direito a um 

meio ambiente sadio foi consagrado como um direito fundamental do homem, uma vez que o 

Meio Ambiente é considerado como um bem de uso comum do povo e, assim, essencial para 

a qualidade de vida” (GOMES, 2008, p. 05). 

Segundo Wolff (2000), o Direito Ambiental é sem dúvida disciplina jurídica 

autônoma agindo diretamente com vários ramos do Direito para implementar suas bases. O 

estabelecimento de leis, regulamentos, estratégias ambientais, formulação de mecanismos e as 

adoções de convenções, e diversos tratados e acordos internacionais relacionados à proteção 

do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável, corroboram essa afirmação. 

 

2.4 O CÓDIGO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ 

 

A legislação estadual neste caso não será abordada por se tratar de uma norma 

jurídica de caráter residual. Partindo do princípio que a pesquisa tem como fundamento o 

critério de interesse regional, prevalece portanto a legislação municipal amparada pela 

Constituição Federal de 1988. 
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2.4.1 Das disposições, princípios, objetivos e instrumentos 

A lei 1.113/2001 foi projeto de autoria do executivo municipal, entrou em vigor no 

dia 19 de Novembro de 2001. Conhecida como Código Ambiental Municipal, foi formulada 

principalmente com o objetivo de regular as ações do poder público municipal, entidades 

privadas e cidadãos em geral, na preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e 

controle do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de natureza difusa e essencial à 

sadia qualidade de vida (JI-PARANÁ, 2001). 

Estes mesmos princípios são encontrados na Constituição federal de 1988 como cita 

o autor ao dizer que: 

 

A Constituição Federal influencia também a adoção da regulamentação ambiental 

nas constituições estaduais e também nas leis orgânicas municipais subsequentes. 

Tanto tais regulamentações como todas as legislações ambientais supervenientes ao 

texto constitucional passam então a se sujeitarem ao teor dos dispositivos 

constitucionais, da chamada hierarquia constitucional (FREIRIA, 2015, p.171). 

 

Desta maneira é necessário corroborar que as leis devem respeitar princípios básicos 

que dentre eles estão o da constitucionalidade, hierarquia e o princípio de interesse, onde 

União, Estados e Municípios legislam em favor de seus interesses e não podem receber 

interferência direta se não por motivos de abrangência de outra esfera da hierarquia. 

Partindo do princípio da constitucionalidade o artigo 2° da Lei Municipal de Ji-

Paraná – RO trata sobre a importância da política municipal de meio ambiente, e expõe no 

inciso I que é direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a obrigação de 

defendê-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gerações.  

Observa-se, então, que este mesmo princípio está em total consonância com o artigo 

225 da Constituição Federal que declara: “Todos têm o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988, p. 127).  

Desse modo, verifica-se que as leis Federais, Estaduais e Municipais devem obedecer 

aos preceitos estabelecidos no texto da Constituição Federal promulgada em 1988.  

As leis ambientais têm papel fundamental de impor práticas ambientalmente 

sustentáveis e o equilibrio do meio ambiente, garantindo a todos os presentes e as futuras 

gerações condições mínimas para a perpetuação das espécies e garantia de vida a todos os 

cidadãos. 

Nestes termos Lima & Neto (2015) afirmam que em relação ao disposto no artigo 
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225 no trecho que diz que o meio ambiente como um todo é “bem de uso comum do povo” 

por sua vez, parte do pressuposto de que todos os brasileiros têm o mesmo entendimento do 

que seja meio ambiente e de que não há nenhum tipo de controvérsia, pois haveria interesse 

comum a todos os cidadãos, que se refere à necessidade de preservá-lo e de protegê-lo.  

Como observado anteriormente a Constituição Federal no artigo 225 protege o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, isto por que o artigo 5° diz que: “Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, igualdade à 

segurança e à propriedade” (BRASIL, 1988, p. 15).  

A menção ao direito à vida tratada nos artigos 5° e 225° revelam um direito 

constitucionalmente protegido, por se tratar do maior bem jurídico tutelado pelo Direito 

Pátrio, uma vez que o homem faz parte do meio ambiente e deve nele estar inserido e não 

posto a parte como um mero modificador e espectador dos fenômenos. 

 

2.4.2 Do Planejamento Ambiental e demais diretrizes 

O artigo 23 do Código Ambiental Municipal estabelece que o planejamento 

ambiental, deve ser instrumento da Política Ambiental, que estabelece as diretrizes visando o 

desenvolvimento sustentável do Município, e deve observar alguns critérios, no qual 

destacam-se a adoção como unidade básica de planejamento o recorte territorial de bacias 

hidrográficas, considerando na zona urbana o desenho da malha viária e todo o território do 

Município. (JI-PARANÁ, 2001).  

Neste sentido, Kobata (2006, p. 80) menciona que “o uso da bacia hidrográfica como 

unidade de pesquisa, conservação e gestão de recursos representa uma abordagem importante 

e necessária com ampla repercussão teórica e aplicada”. 

Concordando com a tomada de decisão em unidade de pesquisa por recorte de bacia 

hidrográfica, Bezerra (2014), afirma que ao adotar a bacia hidrográfica como unidade de 

gestão, possivelmente, a manutenção e a tomada de decisões poderão ser mais bem 

aproveitadas levando em considerações as potencialidades e fragilidades da microbacia 

analisada em estudo. 

A Lei Federal 9.433/1997 estabelece em seu Capítulo I inciso V do artigo 1° que “a 

bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos”. 

(BRASIL, 1997 p. 01). 

Desta forma as tomadas de decisões e estudos tornam-se amplamente organizados 
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dentro de padrões e fenômenos decorrentes de uma área ou recorte geográfico que possui as 

mesmas características, fenômenos e desafios que futuramente deverão ser enfrentados 

juntamente com a população local e com políticas públicas que visem à melhoria da qualidade 

de vida dessa população. 

O planejamento ambiental é a ferramenta que deve alinhar os problemas ambientais 

locais em soluções que satisfaçam as necessidades de toda a população, diante disso o Código 

Ambiental Municipal estabelece no Parágrafo I do artigo 26 que o planejamento ambiental 

deve elaborar o diagnóstico ambiental considerando: 

  

a) as condições dos recursos ambientais e da qualidade ambiental, as fontes poluidoras 

e o uso e a ocupação do solo no território do Município de Ji-Paraná. 

b) as características locais e regionais de desenvolvimento sócio-econômico; 

c) o grau de degradação dos recursos naturais (JI-PARANÁ, 2001, p. 09). 

 

Mesmo com diretrizes legais em torno da conservação dos recursos hídricos 

disponíveis, notam-se sérios problemas ambientais nas cidades e no campo. Fator evidenciado 

pelo autor ao dizer que “a demanda dos recursos hídricos no Brasil para os usos múltiplos 

vem aumentando devido à expansão das fronteiras agrícolas, populacional e de matrizes 

energéticas, ao passo que a manutenção da qualidade dos mesmos não é assegurada em igual 

proporção” (BEZERRA, 2014 p. 14). 

Portanto o planejamento ambiental deve assegurar diretrizes e fundamentos que 

complementem e tragam soluções cabíveis a todos os envolvidos na temática e em iguais 

proporções de igualdade. 

O Código Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná – RO no artigo 26, inciso III 

determina que o planejamento ambiental deva ser implementado através de índices 

tecnicamente aceitos, a capacidade de suporte dos ecossistemas, bem como o grau de 

saturação das zonas urbanas, indicando limites de absorção dos impactos provocados pela 

instalação de atividades produtivas e de obras de infraestrutura. (JI-PARANÁ, 2001). 

De fato o planejamento ambiental quando organizado e posto em prática de maneira 

eficiente e responsável é fundamental na mudança de comportamento e neste sentido observa-

se que “o discurso do Direito Ambiental tem se demonstrado extremamente eficaz para 

organizar as relações sociais e, por isso mesmo, tem sido acionado por diversos indivíduos 

inclusive, pelo poder público para justificar suas políticas públicas e intervenções” (LIMA & 

NETO, 2015 p.135) 
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2.4.3 As unidades de conservação e espaços territorialmente protegidos do município  

O Código Ambiental Municipal de Ji-Paraná – RO dispõe nos artigos 27 e 28 do 

capítulo III sobre o zoneamento ambiental do município, com o objetivo de definir as áreas de 

seu território destinadas a preservação, regulando as atividades e definindo ainda a proteção e 

melhoria da qualidade do meio ambiente. Para isso define em seu artigo 28 que as zonas 

ambientais municipais são:  

 

I – Zonas de Unidades de conservação – ZUC: áreas sob regulamento das diversas 

categorias de manejo;  

II – Zonas de Proteção Ambiental – ZPA: áreas protegidas por instrumentos legais 

diversos devido à existência de suscetibilidade do meio a riscos relevantes; 

III – Zonas de Proteção Paisagística – ZPP: áreas de proteção de paisagem com 

características excepcionais de qualidade e fragilidade visual; 

IV – Zonas de Recuperação Ambiental – ZRA: áreas em estágio significativo de 

degradação, onde é exercida a proteção temporária e desenvolvidas ações visando a 

recuperação induzida ou natural do ambiente, com o objetivo de integra-la às zonas 

de proteção; 

V – Zonas de Controle Especial – ZCE: demais áreas do município submetidas a 

normas próprias de controle e monitoramento ambiental, em função de suas 

características peculiares (JI-PARANÁ, 2001 p. 9). 
 

O gestor municipal, por meio da lei 1.969 de 27 de agosto de 2013, regulamentou o 

artigo 38 do Código Ambiental Municipal onde diz que os buritizais estão inseridos nas Zonas 

de Proteção Paisagística – ZPP. Esta lei conferiu aos buritizais espaços territorialmente 

demarcados como medida de proteção aos remanescentes desta vegetação em áreas de 

vulnerabilidade ambiental. 

Este Código trata no capítulo IV nos artigos 29 e 30 sobre os espaços territoriais que 

devem ser especialmente protegidos, sujeitos a regime jurídico especial, cabendo ao 

município sua criação, regulação e delimitação, quando não definidos em leis especificas. 

Sendo assim o município definiu que os espaços territoriais especialmente protegidos pelo 

município são: as áreas de preservação permanente, as unidades de conservação, as unidades 

de proteção integral, as áreas verdes, fragmentos florestais urbanos e os ecossistemas frágeis: 

monumentos naturais – as lagoas, praias, os buritizais, os afloramentos rochosos e as ilhas, os 

patrimônios culturais e históricos e os monumentos culturais. (JI-PARANÁ, 2001) 

 Como mencionado anteriormente os buritizais recebeu proteção especial após a 

regulamentação do artigo 38 através da lei número 1.969/2013. 
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2.4.4 A educação ambiental 

A educação ambiental tem o papel fundamental de aprimorar as discussões e ampliar 

a visão dos indivíduos em relação as suas responsabilidades na conservação dos recursos 

naturais disponíveis, neste sentido Paixão (2005, p. 05) afirma que “os principais objetivos e 

princípios da Educação Ambiental são: sensibilização da sociedade; enfoque crítico, 

programas participativos dos atores sociais e soluções alternativas para resolução de 

problemas também devem estar inseridos nessas ações”.  

O Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA definiu na resolução n° 

011/1995 que a educação Ambiental é um processo de formação e informação, orientado para 

o desenvolvimento da consciência crítica sobre as questões ambientais e de atividades que 

levam à participação das comunidades na preservação do equilíbrio ambiental (CONAMA 

1995). 

Guedes et. al. (2013) diz que, desde a década de 1970, ao iniciar os debates sobre os 

grandes impactos ambientais e por consequência sobre a Educação Ambiental, muito tem se 

discutido no meio acadêmico no que concerne aos métodos que poderiam embasar as 

discussões sobre a Educação Ambiental como propulsora das ações para se minimizar tais 

impactos. Com isso a partir de 1996, o governo brasileiro tomou a iniciativa de criar o 

Programa Nacional de Educação Ambiental, que sugere a Educação Ambiental como tema 

transversal, permeando todo o currículo escolar (PAIXÃO, 2005). 

A partir da formulação de um programa de educação ambiental surge então a 

necessidade de atrelar este tema aos parâmetros curriculares nas escolas e na sociedade, mas 

para isso é necessário compreender o trabalho da educação ecológica pode ser entendido 

como a “compreensão, sensibilização e ação, para possibilitar o questionamento elaborado de 

valores, construção do conhecimento e crítica aos valores partindo da realidade uma vez que 

os padrões dominantes da sociedade contrapõem-se aos alternativos” (SILVA, 2004, p. 21).  

Nestes termos Oliveira (2007, p. 73) diz que “a necessidade, então, de se criar uma 

consciência ambiental passa por um processo educativo que objetive criar novas atitudes e 

novos critérios de comportamento balizados pelos princípios de sustentabilidade ecológica.” 

Deste modo aponta-se como fundamental a mudança de pensamento e novos meios de 

sensibilização do homem em favor do meio ambiente.  

No mundo contemporâneo a sociedade experimenta a nova realidade que é a extrema 

necessidade de se cuidar das condições ambientais e da vida para a preservação dos recursos 

naturais e humanos. Por esse fato é que a Educação Ambiental envolve a natureza, o homem e 

o trabalho, tendo por finalidade trabalhar criticamente a realidade para melhor compreendê-la 
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e buscar sua transformação e adequação a modelos que agridam menos o meio ambiente. 

(PAIXÃO, 2005). Concordando com a inserção do homem a natureza Oliveira (2007, p. 96) 

discorre que “cabe à sociedade buscar harmonizar seu ambiente por meio de modelos técnicos 

e científicos que pensem o homem como um elemento da natureza”. 

Portanto o objetivo da educação ambiental é primeiramente proteger e garantir novos 

modos de vida que induzam à proteção do meio ambiente e do homem. Desta maneira o 

homem é destacado como mais um no elemento da natureza e não apenas o modificador do 

meio, conferindo ao mesmo a tarefa de articular a sociedade em favor do meio ambiente que é 

primordial para suas relações de vida. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Ji-Paraná – RO está localizado na região Centro-Leste do estado, 

distante aproximadamente 373km da capital Porto Velho (FIGURA 2). O município possui 

área territorial de 6.896,7km² a cidade é composta por 49 bairros sendo estes distribuidos em 

2 distritos o primeiro a margem esquerda do Rio Machado e o segundo à margem direita.  

(IBGE, 2010). 

 

 
Figura 2 – Mapa de localização do município e área urbana de Ji-Paraná – RO. 
Fonte: Dias (2011). 
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Com população urbana no ano de 2010 de 104.858 totalizando 89% da população 

residente em núcleo urbano (IBGE, 2010). A cidade de Ji-Paraná é o segundo município mais 

populoso do estado de Rondônia, sendo o maior do interior do estado, caracterizando-se assim 

como município polo e recebe destaque em sua economia principalmente no ramo de 

serviços, indústria e agropecuária (TABELA 1) tendo seu Produto Interno Bruto – PIB de R$ 

2.009.930,00 milhões (IBGE, 2013). 

 

Tabela 1 – Produto Interno Bruto de Ji-Paraná – RO. 

Produto interno Bruto (Valor adicionado)  

Agropecuária R$ 98.492 milhões 

Indústria R$ 342.741 milhões 

Serviços R$ 1.017.699 milhões 

Fonte: IBGE (2013). 

 

A área de estudo e análise deste trabalho foi realizada em parte do perímetro urbano 

da cidade de Ji-Paraná – RO, a Figura 3 destaca o perímetro urbano e suas zonas de expansão, 

evidenciando a malha hidrográfica urbana do município e a dinâmica de uso e ocupação do 

solo. 

 

 
Figura 3 – Perímetro urbano do município de Ji-Paraná – RO, com destaque a zona de 

expansão urbana e malha hidrográfica. A área no círculo compreende a bacia do Igarapé 2 de 

Abril. 
Fonte: Adaptado de Ji-Paraná (2014). 
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3.2 LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES 

 

O levantamento dos dados e informações a cerca do trabalho realizado foi elaborado 

através de pesquisa bibliográfica em legislação ambiental e aplicação de questionário com 

perguntas abertas e fechadas às pessoas que vivem em áreas próximas a igarapés no 

município e a funcionários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEIA. Utilizou-

se este método para compreender melhor a percepção da população em relação a temática 

ambiental. Neste sentindo Faggionato (2002) (apud Fernandes et al., 2008, p. 150) afirmam 

que: 

  

existem várias formas de se estudar a percepção ambiental, entre elas o uso de 

questionários, mapas mentais e até representação fotográfica. Para a autora existem 

trabalhos de percepção ambiental: […] que buscam não apenas o entendimento do 

que o indivíduo percebe, mas promover a sensibilização, bem como o 

desenvolvimento do sistema de percepção e compreensão do ambiente. 

 

O questionário foi formulado com 30 questões abertas e fechadas para facilitar o 

procedimento de entrevista, pois este funcionou como um roteiro (Anexo 01), sendo que este 

foi separado em três blocos distintos. O primeiro bloco destinou-se a perguntas que tiveram o 

objetivo de levantar dados e informações sociais dos entrevistados, escolaridade, gênero, 

tempo de moradia no local etc. O segundo bloco realizou-se a sondagem referente a percepção 

ambiental e conhecimentos básicos da legislação que os entrevistados demostravam possuir. 

O terceiro e último bloco apresentou perguntas referentes às condições ambientais locais, 

como destinação dos efluentes domésticos, acesso à água tratada, doenças que já haviam 

acometido os moradores, ocorrência de alagamentos e condições de infraestrutura urbana em 

geral percebida pela população residente na área estudada. Foi introduzindo ainda ao 

questionário um campo especial para observações relevantes ou pertinentes ao assunto. Ao 

todo foram entrevistados 52 famílias do entorno da microbacia urbana que tem como curso 

principal o Igarapé 2 de Abril, localizado no 1° distrito da cidade de Ji-Paraná – RO. Os 

bairros contemplados com a pesquisa foram: 2 de Abril, Jardim dos Migrantes, Jardim 

Presidencial, Urupá, Casa Preta, Dom Bosco, Jardim Aurélio Bernardi, Bela Vista e Santiago. 

Sendo que os Bairros 2 de Abril e Urupá pertencem a região central onde se concentram a 

maior parte do comércio do 1° distrito urbano da cidade. A figura 04 apresenta a divisão de 

bacias do perímetro urbano de Ji-Paraná – RO. 
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Figura 4 – Mapa das bacias hidrográficas urbanas de Ji-Paraná – RO. 
Fonte: Dias (2011) Adaptado. 

 

A bacia 04 foi escolhida para análise desta pesquisa. Escolheu-se esta bacia por ser a 

maior no perímetro urbano e possuir características físicas e sociais semelhantes as outras. 

Dentre as características estão o uso e ocupação do solo e entorno dos igarapés, obras de 

infraestrutura e urbanização acentuada. 

Para a amostragem foi abordado o método que Carvalho et al. (2012) utilizou em 

pesquisa semelhante com a estratégia de aplicação da pesquisa junto aos atores sociais que se 

encontravam em suas residências. A amostragem foi do tipo não probabilística e por 

acessibilidade, já que foi possível apenas aplicar o questionário onde se encontravam pelo 

menos um membro da família que fosse maior de idade. 

As entrevistas ocorreram entre os dias 03 e 21 de outubro de 2016, optou-se por estas 

datas para que não sofressem influência nas respostas com o período eleitoral que se 

antecedeu. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 ENTREVISTAS COM MORADORES DA MICROBACIA 

 

As perguntas realizadas aos entrevistados tinham como objetivo principal entender as 

condições sociais das famílias próximas as áreas de influência dos igarapés e suas 
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perspectivas em relação a legislação ambiental, conscientização e deveres da sociedade e do 

poder público. 

 

4.1.1 Levantamento Social 

O levantamento social prôpos apresendar dados como escolaridade, gênero, faixa 

etária, e as condições dos locais onde vivem a população. Quanto a escolaridade a Figura 5 

apresenta o quantitativo de entrevistados que possuem ensino médio completo ou incompleto, 

ensino superior incompleto e ensino fundamental incompleto. 

 

 
Figura 5 – Escolaridade dos moradores entrevistados na microbacia do igarapé 2 de Abril no 

Município de Ji-Paraná – RO. 

 

Não houve nenhum entrevistado que afirmou ter o ensino fundamental completo sem 

estar no ensino médio, assim como não houve entrevistados que afirmaram possuir o ensino 

superior completo. Também não foi constatado na pesquisa nenhum analfabeto ou algum 

entrevistado que não tenha frequentado a escola pelo menos no ensino fundamental nas séries 

inciais. 

Quanto ao gênero entrevistado, a Figura 6 apresenta o quantitativo de homens e 

mulheres, o quantitativo do sexo feminino demonstrou ser maior do que o sexo masculino, 

isso se deve por que na maioria das vezes são as mulheres responsáveis pelas atividades do lar 

e cuidado com os filhos. 
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Figura 6 – Quantitativo por gênero da amostra. 

 

A etariedade dos entrevistados também foi perguntada, os dados obtidos foram 

classificados nas seguintes faixas: até 30 anos, de 31 a 50 anos e acima dos 50 anos, os 

resultados estão dispostos na Figura 7 que apresentam os percentuais de cada faixa. 

 

 
Figura 7 – Faixa etária da amostra analisada. 

 

Observa-se que na maioria dos moradores entrevistados somando os percentuais, 

chega-se a um total de 86,5% acima de 30 anos.  

Para compreensão dos diversos fenômenos que ocorrem e o quanto os moradores 

estão envolvidos na bacia hidrográfica, assim como sua permanência por muitos anos é 
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determinante para diversas alterações ao meio, fez-se necessário conhecer o tempo médio de 

moradia dos entrevistados. A Figura 8 apresenta em três faixas distintas os resultados obtidos 

até 10 anos, de 11 a 20 anos e mais de 20 anos de residência na localidade. 

 

 
Figura 8 – Tempo de moradia nas residências analisadas. 

 

Como alegado anteriormente foi necessário analisar esta variável para compreender 

que o tempo é de fundamental importância para indentificar quais as perspectivas esperadas 

pelo entrevistado na condição de ator social em meio aos problemas ambientais da microbacia 

em que o mesmo reside. 

Nota-se ainda que a maioria absoluta da população entrevistada reside há muitos 

anos no local, se somados os percentuais de quem mora acima de 10 anos tem-se 67,3% da 

amostra, evidenciando um fator notório que os problemas ambientais e de moradias em áreas 

próximas a igarapés nas microbacias urbanas de Ji-Paraná – RO é recorrente de muitos anos, 

antes mesmo da criação da lei da Lei Municipal 1.113/2001 e que na qual deveria contemplar 

soluções ou mediações para os problemas enfrentados pelo poder público e pela sociedade. 

Neste sentido não foi encontrado nenhum parâmetro na legislação que trate das 

moradias já consolidadas antes mesmo da promulgação da lei. Fator este evidente no artigo 31 

que trata das áreas de preservação permanente. Assim, o inciso I diz: “as florestas e demais 

formas de vegetação natural, definidas como de preservação permanente pelo Código 

Florestal”. E no inciso III também afirma que são áreas de preservação permanente “as 

nascentes, as matas ciliares e as faixas marginais de proteção das águas superficiais” (JI-

PARANÁ, 2001, p. 10). 
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Desta maneira todas as pessoas mesmo residindo a muitos anos próximos aos 

igarapés urbanos estão sujeitas a serem considerados atores sociais que vivem na ilegalidade, 

já que o Código Florestal define que a distância mínima de área florestal entre uma margem e 

outra dos cursos de águas superficiais é de 30 metros para cursos d’água com largura até 10 

metros, salienta-se que em algumas famílias visitadas a casa e demais espaços construidos não 

apresentavam nem mesmo 5 metros de distância do Igarapé. 

Para entender melhor, não se trata de adequar a lei ao agente lesionador, mas para o 

Direito Ambiental a lei deve ser elaborada de acordo com as peculiaridades regionais e 

respeitar costumes da população, pois o Direito Ambiental visa proteger não apenas o meio 

ambiente propriamente dito, mas também o homem e suas relações com a natureza.  

Deve-se resaltar que Ji-Paraná – RO possui considerável malha urbana em áreas de 

preservação permanente. Se caso fossem tomadas providências de remanejamento das 

famílias e empresas já consolidadadas há muitos anos, a cidade mudaria totalmente sua 

configuração atual e do ponto de vista econômico e social esta é uma intervenção impossível 

de ser realizada, dada a grande massa urbana nestas localidades. 

Portanto considerando a realidade estudada, entende-se que da forma como a lei 

prevê será impossível utilizá-la como documento jurídico passível de soluções sociais e 

eficazes para os problemas do meio ambiente local. 

Desse modo se faz necessária a adequação na legislação frente às moradias já 

consolidadas, sendo assim fundamental, pois retirariam da ilegalidade as famílias que residem 

antes mesmo da promulgação do Código Ambiental Municipal. Entretanto tais ações não 

podem garantir que novos loteamentos e invasões sigam o modelo atual de ocupação. Pois se 

devem criar instrumentos jurídicos que restrinja ao máximo para os novos empreendimentos e 

de contra partida atenda progressivamente aos problemas ambientais já existentes na região. 

No intuito de melhor compreender os desafios de saneamento nas residências, foi 

questionado sobre a coleta de resíduos sólidos, quanto a este item todos os entrevistados 

afirmaram que há coleta pelo menos uma vez por semana em seus domicílios pela prefeitura 

municipal. 

Durante as entrevistas foi observado se as localidades possuiam ruas pavimentadas, 

foi constatado que as ruas em 86,5% dos domicílios não eram pavimentadas, 13,5% 

apresentavam ruas pavimentas, sejam com asfalto ou de blocos hexagonais em concreto. A 

Figura 9 exibe as condições de uma das ruas da cidade de Ji-Paraná – RO nos locais visitados 

para as entrevistas. 
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Figura 9 – Rua Rio Amazonas no bairro Presidencial pertencente a microbacia do Igarapé 2 

de Abril em Ji-Paraná – RO. Outubro de 2016. 

. 

A cidade de Ji-Paraná – RO como mencionado anteriormente possui malha 

hidrográfica considerável em seu meio urbano, com afloramentos de nascentes em períodos 

de chuva e extensos igarapés que permeiam toda malha urbana, isso torna desafiador ao poder 

público coordenar a infraestrutura. Esse fator é evidenciando, na dificuldade em construir 

pontes, bueiros, redes de drenagens e pavimentação de ruas, ações que coordenadas com 

gestão responsável resolveriam em definitivo os problemas ambientais urbanos. 

 

4.1.2 Percepção Ambiental 

A percepção ambiental é importante ferramenta para compreensão da sensibilização 

da população no que se refere ao meio ambiente, nesse sentido, Carvalho et al. (2012, p. 01) 

afirmam que: 

 

a questão ambiental e sua suposta percepção constitui um meio para uma reflexão 

em torno das práticas de responsabilidade e educação ambiental, de modo que seja 

capaz de minimizar constantes e crescentes agravos ambientais existentes em 

contexto geográficos específicos. 

 

Neste contexto é necessário compreender que a percepção ao meio ambiente é a 

ferramenta ideal para sensibilizar a população que reside próximo aos igarapés e mananciais 

urbanos, para tanto ações que viabilizam as práticas educacionais no cotidiano são necessárias 

para a manutenção da vida e dos costumes dos atores sociais envolvidos. 
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Seguindo ao pensamento da percepção como ferramenta primordial, foram realizadas 

nas entrevistas perguntas relacionadas a temática do meio ambiente e quais as perspectivas da 

população analisada em relação ao meio ambiente local. 

A partir dessa premissa chegam-se aos resultados obtidos através das entrevistas em 

domicílios. O primeiro questionamento em relação a percepção do meio ambiente e da 

legislação foi indagar ao entrevistado se conhecia o Código Ambiental Municipal, a Lei 

Municipal sob o número 1.113/2001, porém para facilitar a entrevista, foi perguntado se 

alguma vez já teria ouvido dizer ou estudado a respeito da Lei Municipal que trata 

especificamente sobre o meio ambiente. O resultado obtido pode ser visto na Figura 10 onde 

57,3% disseram que não conhecem a lei e 28,8% disseram não ter certeza a respeito e 13,9% 

disseram que sim. 

 

 
Figura 10 – Nível de conhecimento dos moradores entrevistados da microbacia do Igarapé 2 

de Abril em relação ao código ambiental municipal de Ji-Paraná – RO. 

 

A falta de informações acerca do meio ambiente local é evidenciada pelos dados 

obtidos da figura acima, a maior parcela da população não tem acesso a informação sobre o 

Código Ambiental Municipal, mesmo sobre a legislação básica de seus direitos e deveres. 

Fernandes, et al. (2009, p. 157) analisando a mesma temática concluiram que:  

 

através da amostra pesquisada, pode ser destacado que a população não possui um 

adequado nível de conhecimento da Legislação Ambiental básica e poucos 

percebem que é possível promover mudanças apenas a partir de uma maior 

conscientização da sociedade, ou seja, do aprimoramento do nível de cidadania 

ambiental.  
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Pensando de forma similar Freitas & Maia (2009, p.53) dizem que: “uma forma 

efetiva de alcançar a população para a manutenção do meio dos recursos naturais é através da 

educação, tanto para os adultos que foram alfabetizados como para os jovens que se 

encontram em processo de alfabetização”.  

Analisando o pensamento acima se observa que a participação e educação ambiental 

devem estar inseridas no cotidiano das pessoas diretamente envolvidas como no caso dos que 

vivem próximos aos igarapés urbanos, tanto que Carvalho et al. (2012) estudando a temática 

da percepção e educação ambiental percebeu que foi possível compreender e entender que a 

temática do meio ambiente relacionada aos problemas dos recursos hídricos e a suposta 

percepção dentro de todo o contexto ambiental, deve ser discutida com a maioria dos cidadãos 

que vivem no recorte geográfico analisado, no intuito principal de promover a importância de 

se conservar o meio ambiente dentro de ações cotidianas, através de responsabilidades 

individuais e coletivas, abrangendo as discussões, críticas e debates que este desperta.  

Continuando o pensamento Carvalho et al. (2012), afirmam que para isto se faz 

necessário a intervenção dos agentes públicos por meio de palestras, oficinas e dias temáticos, 

com o objetivo de esclarecer pontos da legislação, tendo a população mais próxima à 

realidade, para então firmar parcerias e soluções dos diversos problemas ambientais locais. 

Neste sentido não apenas os autores acima estão em concordância, mas o Código 

Ambiental Municipal prevê no artigo 80 que: “a educação ambiental é um componente 

essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em 

todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal” (JI-

PARANÁ, 2001, p.19). 

Deste modo as políticas públicas em favor de esclarecimentos da população em geral 

poussem o papel fundamental de elucidar a população e alcançar com sucesso a todos ou 

grande parte dos atores sociais envolvidos nos problemas ambientais locais. 

Contemplando ainda a educação ambiental o código muncipal traz em seu artigo 82 

que são principios fundamentais da educação ambiental:  

 

I – [...] 

II – a garantia de democratização das informações ambientais; 

III – [...] 

IV – o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na 

preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade 

ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania; 

V – [...] 
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VI – o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia. (JI-

PARANÁ, 2001, p.19). 
 

Resssalta-se novamente que a educação ambiental é dever do poder público, mas este 

pode buscar parcerias com a sociedade civil, através de ONGs, associações de moradores e 

diversos outros ramos de toda a sociedade que estejam interessados e engajados na 

conservação do meio ambiente. Exemplo disto podem ser trabalhos de cooperação com 

universidades e escolas, que desempenham papel fundamental na organização e manutenção 

de boas práticas educacionais do ramo ambiental, agregando os conhecimentos pedagógicos e 

científicos a fim de solucionar os desafios locais que necessitam de alternativas viáveis, 

garantindo que a sociedade e poder público sejam amplamente favorecidos. 

Seguindo ainda na percepção em relação a legislação ambiental foi perguntado aos 

entrevistados se conheciam a legislação brasileira que trata do meio ambiente no geral, a 

Figura 11 apresenta os dados obtidos com a pesquisa em campo, onde 59,6% pronunciou que 

sim, ou seja tem conhecimento da legislação ambiental do Brasil e 40,4% disseram que não 

conhecem a legislação brasileira que aborda a respeito do meio ambiente. 

 

 
Figura 11 – Nível de conhecimento dos entrevistados na microbacia do Igarapé 2 de Abril em 

Ji-Paraná – RO sobre a legislação nacional de meio ambiente. 

 

Analisando os dados da Figura 11 é possível perceber que o índice de entrevistados 

que diz conhecer a legislação nacional é maior de que aqueles que disseram sobre a legislação 

municipal de meio ambiente. 
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Com o objetivo de aprofundar as informações daqueles que afirmaram positivamente 

em relação à legislação nacional, foi questionado qual temática conheciam da legislação, 

33,3% disseram sobre a prevenção de queimadas ou combate ao fogo em frente as casas, 

terrenos baldios, florestas e pastagens, o restante apenas afirmou que sabia no geral sobre 

conservar e proteger a natureza de forma abrangente sem especificações. 

Baseado nas respostas obtidas pode-se observar que parte dos entrevistados se dizem 

conscientes sobre a prática de atear fogo ser um crime ambiental e que causa danos nocivos à 

saúde. 

Neste sentindo, ressalta-se que a prática de atear fogo na região é comum nos 

períodos de estiagem, para evitar maiores prejuízos existem campanhas do poder público 

principalmente no rádio e televisão, alertando e conscientizando todos os cidadãos sobre os 

riscos que o fogo pode trazer à saúde e à segurança das pessoas, bem como os prejuízos 

ambientais sem precedentes. 

Notoriamente é possível perceber que os entrevistados apenas citaram o combate ao 

fogo como um crime ou dano ambiental, quanto às outras áreas como a conservação das 

águas, manejo correto dos efluentes domésticos e resíduos sólidos, nenhum dos entrevistados 

os citou.  

Desta maneira, é necessário que haja políticas públicas que valorizem a visão de 

meio ambiente e sustentabilidade urbana no contexto de vida das pessoas que residem 

próximas às áreas de córregos, nascentes e rios da cidade de Ji-Paraná – RO. 

Abordando o ambiente jurídico, faz-se aqui menção a Constituição Federal de 1988 

em seu artigo 225 que trata dos princípios, fundamentos, deveres e direitos ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e bem de uso comum a todos os cidadãos, sendo assim o 

parágrafo 1° diz que “para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 

[...] VI promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente” (BRASIL, 1988, p. 127-128). 

É possível identificar que alguns princípios previstos na Constituição não são 

respeitados no ambiente urbano analisado, já que os moradores demonstram não ter 

conhecimento de seus deveres e direitos relacionados à conservação e manutenção do meio 

ambiente.  

Entendendo melhor a relação com as informações básicas sobre o meio ambiente foi 

questionado aos entrevistados se os mesmos possuem hábitos de navegar em sites de ONGs 

ou empresas que trabalham na temática do meio ambiente ou se leem em revistas, jornais ou 

outro tipo de canal de comunicação a respeito da temática ambiental. As respostas mostraram 
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que 75% disseram não ter costume de ler ou buscar informações a respeito do meio ambiente 

em nenhum canal de comunicação, 25% disseram que sim. 

Neste sentindo Fernandes et al. (2009) em estudo semelhante revelou que apenas 

12% dos entrevistados se interessam por sites e demais meios comunicação direcionados ao 

meio ambiente, para os autores essa informação é possível indicador do distanciamento do 

coletivo social em relação aos temas ambientais. 

Fator esse evidente na pesquisa também realizada em Ji-Paraná – RO, para os 

entrevistados a percepção de meio ambiente não é o meio urbano e as suas relações com os 

objetos e fenômenos que ali acontecem. É notório que ampla porção dos entrevistados tem a 

visão de meio ambiente diretamente relacionada a locais ainda preservados sem as alterações 

que o homem causou para garantir à sociedade contemporânea o desenvolvimento econômico. 

Essa consciência mal formulada sobre o meio ambiente torna o trabalho dos gestores 

públicos desfiador, pois dificulta a cooperação para recuperação e manutenção dos espaços 

urbanos que necessitam ser preservados, uma vez que sem conscientização da importância 

destes espaços é praticamente impossível protegê-los e mantê-los ambientalmente 

sustentáveis e ecologicamente equilibrados. 

Ainda no campo da participação e atuação do poder público, os entrevistados 

responderam se em algum momento houve qualquer atividade como, por exemplo, palestras 

ou esclarecimentos relacionados ao meio ambiente nos bairros. Como resposta, tem-se que 

94,2% dos entrevistados disseram que não, 5,76% disseram que apenas escolas e 

universidades haviam realizado trabalhos no local com coleta de água de igarapés para 

análises laboratoriais e aplicação de questionários sobre resíduos sólidos no que diz respeito a 

separação do resíduo orgânico.  

É notório mais uma vez o distanciamento do poder público em relação à população 

que vive no entorno de igarapés urbanos. 

O Código Ambiental do município prevê no capítulo II, inciso VII do artigo 9° que é 

competência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEIA, “promover a educação 

ambiental e sanitária com a realização de campanhas de esclarecimentos e conscientização da 

comunidade, objetivando capacitá-la para participação em defesa do meio ambiente” (JI-

PARANÁ, 2001, p. 04). Sabe-se que essas ações acontecem, porém em atividades pontuais 

que a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente consegue desenvolver em escolas e dias 

temáticos. 

Neste sentido o inciso VIII deste mesmo dispositivo, diz que a Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente tem o papel também de “articular-se com organismos federais, estaduais, 
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municipais e Organizações Não Governamentais – ONGs, para a execução coordenada e a 

obtenção de finaciamentos a implementação de programas relativos à preservação, 

conservação e recuperação dos recursos ambientais” (JI-PARANÁ, 2001, p. 04). 

Seguindo a previsão legal do Código Muncipal de meio ambiente, o inciso X do 

artigo 9° diz ser dever da Secretaria Municipal de Meio Ambiente apoiar as organizações da 

sociedade civil que tenham a questão ambiental como objetivo. Estas organizações podem ser 

associações de moradores que se desenvolvam com o objetivo de fomentar as práticas 

ambientais e melhoria na qualidade de vida de moradores do entorno de igarapés urbanos. 

Mesmo percebendo que a população analisada pouco conhece a respeito da lei 

ambiental do município, 71,2% dos entrevistados acreditam que a imposição de leis é a 

melhor alternativa para conservar e proteger o meio ambiente, já 28,8% acredita que não, 

dentre os habitantes entrevistados que afirmaram positivamente e negativamente foram 

colhidas as justificativas que estão dispostas na Figura 12. 

 

 
Figura 12 – Justificativa dos entrevistados da microbacia do Igarapé 2 de Abril em Ji-Paraná 

– RO sobre imposição de leis como melhor alternativa para manutenção e proteção do meio 

ambiente. 

 

Dentre os moradores entrevistados que afirmaram que a legislação é a melhor 

alternativa 13,5% acreditam que a imposição apenas não é o suficiente, que o poder público 

deve fiscalizar melhor e os 57,7% não souberam ou não justificaram a resposta. 
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Dos entrevistados que disseram que a imposição da legislação não é sucificente 

13,5% afirmaram que apenas a imposição sem fiscalização não funcionaria, e 5,8% alegaram 

que a conscientização é a melhor alternativa para solucionar problemas ambientais, os outros 

9,6% não souberam ou não justificaram a resposta. 

É preocupante saber que poucos entrevistados acreditam que a conscientização é a 

melhor alternativa para preservar o meio ambiente, é evidente que a população local 

entrevistada não conhece seus deveres em relação à conservação das áreas próximas as 

nascentes e igarapés, por isso é comum que haja discursos polarizados em que as 

responsabilidades da manunteção e conservação são papeis exclusivos do poder público que 

deve impor a lei e fiscalizar o seu cumprimento. 

No entanto a sociedade deve ser mobilizada e atuar diretamente nas questões 

pertinentes ao meio no qual estão inseridos os atores sociais que são na verdade os maiores 

beneficiados e quando não observados seus direitos e deveres são os mais prejudicados pela 

ausência de políticas públicas e parcerias públicas privadas. 

No sentindo de compreender a percepção dos moradores em relação ao igarapé 

próximo as suas casas foi questionado quais ações seriam ideiais para garantir o zelo e 

recuperação das áreas ocupadas próximos aos cursos d’água, estes resultados estão exibidos 

na Figura 13. 

 

 
Figura 13 – Propostas dos entrevistados da microbacia do Igarapé 2 de Abril em Ji-Paraná –

RO para solucionar os problemas ambientais locais. 

 

Dos moradores entrevistados apenas 7,7% apresentaram a conscientização como 

forma eficiente de conservar e recuperar as áreas degradadas próximas as suas residências, 
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13,5% acreditam que não dispor de forma inadequada os resíduos sólidos e efluentes 

domésticos seria o suficiente. 

Entretanto 46,1% dos entrevistados acreditam que as obras de infraestrutura como 

drenagem, pavimentação, canalização do igarapé e outras intervenções são as alternativas 

viáveis para conservação. Notoriamente a população sempre procura apontar as medidas que 

são responsabilidades do poder público como, por exemplo, obras estruturais, não observando 

assim a sua parcela de responsabilidade para a conservação do meio ambiente local. 

Este fato é preocupante, principalmente por que foi percebido durante a entrevista 

que os moradores não sabem distinguir rede de drenagem e rede de esgoatamento sanitário, 

por isso é comum em Ji-Paraná – RO, que após a implantação de tubulações destinadas 

exclusivamente para escoamento das águas pluviais os moradores realizam ligações 

clandestinas e o esgoto doméstico é transportado nestas redes, levando todo o efluente sem 

nenhum tratamento até o igarapé mais próximo. 

Mais uma vez é necessário salientar que políticas públicas de conscientização e 

universalização das informações sejam adotas para melhorar a qualidade de vida das pessoas 

que moram próximas aos igarapés urbanos de Ji-Paraná – RO. 

Neste sentido foi questionado a cada entrevistado qual seria o seu papel individual e 

de que forma o mesmo poderia contribuir com o meio ambiente local. Como respostas, 53,8% 

disseram que não dispor de forma inadequada os resíduos sólidos no igarapé e os efluentes 

domésticos, assim como o plantio de árvores e jardinagem seriam suficientes, 32,7% afirmam 

que cada indivíduo deve fazer sua parte, reunir e cobrar os direitos junto ao poder público 

através das lideranças, como presidentes dos bairros e vereadores. Para 13,5% dos 

entrevistados não há nada que a população possa fazer, pois segundo eles isto é um dever da 

prefeitura e órgãos ligados ao meio ambiente. 

Percebeu-se que os entrevistados apresentaram argumentos diferentes quando a 

responsabilidade foi indicada como individual, nota-se considerável mudança de opinião onde 

maior parcela dos entrevistados acredita que não dispor de forma inadequada os resíduos 

sólidos e esgoto doméstico é o dever que cada cidadão deve cumprir. 

Entretanto pequena parcela acredita não possuir responsabilidade no zelo para com o 

meio ambiente local e afirmam que o poder público é o responsável único pelo meio 

ambiente.  
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4.1.3 Situação Ambiental Local 

A situação ambiental local foi averiguada com o objetivo de apontar claramente o 

não cumprimento da legislação municipal que trata do meio ambiente e da disposição 

adequada dos efluentes domésticos. Partindo desta premissa foi perguntado aos moradores 

qual a destinação final dos efluentes doméstico, a Figura 14 apresenta os resultados da 

pesquisa.  

 

 
Figura 14 – Destinação final de efluentes domésticos nos domicílios analisados na 

microbacia do Igarapé 2 de Abril em Ji-Paraná – RO. 

 

A cidade de Ji-Paraná não possui coleta e tratamento coletivo de esgoto, o que existe 

são apenas sistemas individuais de alguns edifícios e uma rede que começou a ser construída 

no bairro Casa Preta, porém não há tratamento nesta rede. 

No início do ano de 2016 a prefeitura anunciou a construção de 100% da rede de 

coleta e tratamento dos efluentes no município, segundo o gestor municipal este investimento 

trará soluções definitivas para os problemas de saneamento básico da cidade de Ji-Paraná – 

RO (JI-PARANÁ, 2016). 

Enquanto a rede e o tratamento dos efluentes não são a realidade do município de Ji-

Paraná – RO, é possível identificar que a população não destina adequadamente os efluentes 

gerados em suas residências. 

Na pesquisa nacional de saneamento básico realizada pelo IBGE no ano de 2008 foi 
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média mensal domiciliar per capita, não possuíam fossas ou estrutura semelhante, neste caso o 

esgoto doméstico era transportado a céu aberto (IBGE, 2010). 

Do exposto na pesquisa e os dados obtidos, observa-se que os casos mais graves 

estão nas moradias próximas aos cursos hídricos urbanos. Segundo os moradores 

entrevistados não é possível realizar perfuração nos locais onde vivem, pois há o afloramento 

do aquífero em períodos chuvosos, desse modo inviabiliza a construção de fossas sépticas e 

sumidouros. 

Em pesquisa semelhante Visser et al. (2011) verificou que em alguns bairros da 

cidade de Manaus no Estado do Amazonas 64,2% dos domicílios utilizavam fossas 

rudimentar para destinação final dos efluentes domésticos e 7,4% despejavam o esgoto a céu 

aberto, enquanto 22,0% destinavam diretamente ao igarapé mais próximo de suas residências. 

Guedes & Araújo (2004) realizaram pesquisa em um bairro da cidade de Itajaí em 

Santa Catarina e dividiu-o em alguns setores, dentre as divisões do bairro poucas áreas 

apresentaram boa qualidade na disposição final de efluentes domésticos sendo que na área 1 e 

área 2 os índices de residências que despejavam os efluentes de forma inadequada eram 

respectivamente 60% e 65% com canalizações duvidosas ou diretamente nos igarapés. 

Porém evidencia-se que em regiões onde já se tem acesso a sistemas de coleta e 

tratamento de esgotos, problemas relacionados à má disposição são em geral menores, 

Azeredo et al. (2006) verificaram na cidade de Teixeiras – MG que a destinação dos efluentes 

em rede coletora pública era de 82,2% enquanto riachos e córregos era de 16,5%, terrenos a 

céu aberto 0,9% e lagoas 0,4%. 

O controle de lançamentos de efluentes domésticos e industriais em corpos hídricos é 

importante, pois esse costume de destinar os esgotos a céu aberto ou em igarapés gera 

consequentemente mau cheiro e traz doenças de veiculação hídrica, uma vez que no período 

de chuvas boa parte das residências analisadas sofre com alagações. 

A legislação municipal de meio ambiente trata no capítulo III, inciso VII do artigo 

103 sobre o objetivo da política municipal de controle de poluição e manejo dos recursos 

hídricos, dispondo ser um dos objetivos: “o adequado tratamento dos efluentes líquidos, 

visando preservar a qualidade dos recursos hídricos” (JI-PARANÁ, 2001, p. 23). 

Seguindo a norma jurídica municipal, o artigo 106 diz que: “Os lançamentos de 

efluentes líquidos não poderão conferir aos corpos receptores características em desacordo 

com os critérios e padrões de qualidade de água em vigor, ou que criem obstáculos ao trânsito 

de espécies migratórias” (JI-PARANÁ, 2001, p.23). 
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Neste caso todos os moradores no entorno dos igarapés que despejam os efluentes 

estão notoriamente infringindo a lei municipal, considerando que o inciso XI do artigo 150 

prevê que “lançar esgotos “in natura” em corpos d’água ou na rede de drenagem pluvial, 

provenientes de edificações com até 10 pessoas” é infração grave, sujeita a multa prevista no 

parágrafo 1° do artigo 114 e se a multa for simples aplica-se o inciso II, que estipula o valor 

de R$ 201,00 a 500,00 reais (JI-PARANÁ, 2001). 

 Porém, salienta-se que essa população residente próxima a igarapés urbanos da 

cidade de Ji-Paraná – RO são em sua maioria de vulnerabilidade econômica e social e 

consequentemente não possuem condições nem de adotar sistemas de tratamento por causa 

dos custos e tão pouco serem penalizadas com multas. Nesse aspecto constitui-se dever da 

administração pública proporcionar a população o bem estar, como previsto no artigo 93 do 

Código Ambiental Municipal, ao prever que: 

 

o poder executivo, através da secretaria municipal de meio ambiente, tem o dever de 

determinar medidas de emergência a fim de evitar episódios críticos de poluição ou 

degradação do meio ambiente ou impedir sua continuidade, em casos graves ou 

iminente risco para a saúde pública e ao meio ambiente, observada a legislação 

vigente. (JI-PARANÁ, 2001, p. 21). 

 

Portanto, o poder público pode ser responsabilizado pela omissão em solucionar os 

problemas de saneamento básico dos moradores que despejam os efluentes domésticos de 

forma inadequada nos cursos d’água. Isso por que claramente não há políticas públicas 

amplas de educação ambiental e conscientização das pessoas. 

Nestes termos tem se no artigo 9° deste mesmo Código a definição das atribuições e 

competências da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Assim, o inciso XXIII impõe que a 

mesma deve atuar no “combate à poluição em quaisquer de suas formas, através de 

informação, orientação, controle e fiscalização através de vigilância ambiental” (JI-PARANÁ, 

2001, p. 5). 

Deste modo o artigo 196 da Constituição Federal que trata da saúde dos cidadãos 

brasileiros prevê que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante 

políticas públicas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. (BRASIL, 1988, p. 117). 

Logo, se o Estado não garante as condições mínimas de saúde à população, este por 

sua vez, deve ser diretamente responsabilizado. 
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Corroborando com as afirmações, a Constituição Federal traz ainda em seu capítulo 

II, inciso IX do artigo 23 que é dever da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios 

“promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e 

de saneamento básico” (BRASIL, 1988, p. 31). 

A preocupação com a disposição inadequada dos efluentes domésticos se faz 

principalmente por que a contaminação de águas superficiais e subsuperficiais e o 

consequente consumo humano desta água causa danos nocivos à saúde.  

A cidade de Ji-Paraná – RO é contemplada com rede de água tratada da companhia 

de Rede de Águas e Esgoto de Rondônia – CAERD, porém nem todos os moradores possuem 

acesso à rede de água tratada. 

No universo dos entrevistados, 48 famílias são atendidas com água tratada em suas 

residências, já 4 famílias consomem água através de poços e não possuem ligação com a rede 

de água tratada. 

O consumo dessa água traz preocupações, principalmente pela grande contaminação 

dos aquiferos livres no município, sejam por fossas muito próximas às áreas onde existem 

afloramentos ou mesmo por despejo de efluentes domésticos in natura nos igarapés do 

perímetro urbano.  

Concordando com a premissa, Silva et al. (2011) em estudo com aplicação da 

eletrorresistividade na caracterização do meio hidrogeológico no Bairro Nova Brasília em Ji-

Paraná – RO, concluiu que devido a baixa resistividade do solo, por serem arenosos, não 

existe uma distância segura para abertura de poços sem que haja contaminação por efluentes 

domésticos, desta forma o aquífero estudado se constitui de importante fonte de recurso 

hídrico, mas é ao mesmo tempo, de grande vulnerabilidade ambiental, por se tratar de uma 

região rasa e com alta permeabilidade, o que é uma caracteristica comum na cidade de Ji-

Paraná – RO. 

Neste sentido Silva (2006, p. 27) destaca que: 

 

a poluição hídrica é um exemplo bem atual, posto que a alteração dos elementos 

constitutivos da água tornam-na imprópria ao consumo ou à utilização para outros 

fins. A descarga de esgoto doméstico e de efluentes industriais sem tratamento e a 

deposição de resíduos sólidos nos cursos d´água e nos mananciais vêm 

comprometendo cada vez mais a qualidade dos recursos hídricos, dificultando e 

acarretando custos crescentes para atender aos objetivos de fornecimento de água de 

boa qualidade. A escassez da água indica que se trata de um recurso natural 

limitado.  
 



48 

 

A preocupação com o uso destas águas é justificado pela grande quantidade de 

moradores que utilizam o manancial próximo as suas residências para despejar os efluentes 

domésticos e sem a conscientização da contaminação iminente dessas águas, moradores 

fazem consumo de água contaminada provocando problemas de saúde pública. 

Mesmo nas casas que possuem água tratada foi questionado se haviam poços ou algo 

semelhante, 67,3% disseram que não possuiam poços e 32,7% afirmaram que sim.  

Dentre os que possuiam poço foi questionado para que fins eram os usos da água, das 

17 residencias que possuem poço 13 delas ou 76,5% disseram que só usam para fins não 

nobres, como lavar calçadas, regar plantas e lavagem em geral, principalmente quando 

segundo os entrevistados falta água da companhia de distribuição a CAERD.  

Porém em 4 residências os entrevistados afirmaram que usam a água para tudo, como 

por exemplo, beber, cozinhar, lavar e higiene pessoal. Ressalta-se que as 4 residências onde 

os moradores informaram usar a água para todas as necessidades, são exatamente as mesmas 

que não possuem ligação com a rede de distribuição de água tratada do munícipio. Fato 

preocupante, já que muitas doenças podem acometer o ser humano através do contato com 

águas contaminadas por despejo inadequado de efluentes domésticos, e foi verificado 

anteriormente que grande parte desses moradores possui o costume de despejar os efluentes 

nos igarapés próximos ou em fossas negras que não garantem o devido tratamento. 

Analisando a situação ambiental dos moradores foi questionado aos entrevistados se 

algum famíliar já havia apresentado algum problema de saúde recente 67,30% disseram que 

sim, dentre os problemas apresentados 60% relatou Dengue e os outros 40% por malária, 

viroses, diarréias e doenças respiratórias. 

As condições das moradias e o entorno das mesmas justificam os casos de dengue e 

outras doenças relatadas. Sabe-se que o mosquito transmissor da dengue, o aedes aegypt 

necessita de água parada para sua reprodução, e numa região de clima favorável como é o 

caso de Ji-Paraná – RO aliado ao ácumulo de resíduos e a ausência de limpeza de terrenos 

vazios a reprodução deste vetor acontece instantâneamente e numa velocidade excepcional.  

Durante as entrevistas se observou que para os moradores não é incomum serem 

acometidos por doenças relacionadas às más condições do local onde vivem, porém não existe 

na maioria, consenso de que as causas destas doenças estão diretamente relacionadas ao meio 

ambiente local. A Figura 15 expõe as condições de um dos locais visitados. 
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Figura 15 – Condições de moradias no entorno de um curso d’água no bairro Jardim dos 

Migrantes em Ji-Paraná – RO. Ao fundo resíduos de contrução civil e doméstico. Outubro de 

2016. 

 

Este fato se deve principalmente pela ausência de políticas públicas de 

conscientização e mudança de comportamento dos moradores, principalmente para não jogar 

lixo no leito dos igarapés próximos a suas casas. 

Por esse motivo, foi questionado aos moradores se alguma vez já tinham visto algum 

morador ou outras pessoas jogarem lixo no leito do igarapé ou terrenos vazios, 73,1% 

afirmaram que sim e 26,9% afirmaram que não.  

O fato mais preocupante foi que até mesmo um dos moradores entrevistados admitiu 

jogar resíduos sólidos pela janela de casa que por sua vez está de frente com o igarapé, para 

justificar essa prática o mesmo afirmou que o faz por que “todos fazem”. 

O que os moradores talvez não tenham conhecimento é que o Código Ambiental 

Municipal prevê no inciso XX do artigo 151 que: “aterrar, desaterrar ou depositar qualquer 

tipo de material ou praticar ações que causem degradação ou poluição nas margens de 

igarapés e na orla fluvial” é infração muito grave que pode gerar multa no valor de R$ 501,00 

a R$ 1.000,00 reais como é definido no inciso III do artigo 144 deste mesmo Código. (JI-

PARANÁ, 2001, p.32). 

Muito embora a lei exista raramente alguém será multado por essa prática, já que 

como diz o morador, “todos fazem” e a secretaria de meio ambiente ainda não tem capacidade 
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de fiscalizar e autuar todos que utilizam dessa prática desastrosa de desfazimento de seus 

resíduos. 

O que é injustificável neste caso é que todos os moradores afirmaram que são 

contemplados com coleta de resíduos e, portanto não existem motivos plausíveis para lançar 

de forma inadequada os resíduos no leito dos igarapés.  

A Figura 16 expõe as condições do Igarapé 2 de Abril no bairro que leva o mesmo 

nome em uma das áreas mais valorizadas da cidade de Ji-Paraná – RO. 

 

 
Figura 16 – Igarapé 2 de Abril em área central da cidade de Ji-Paraná. Destaque aos resíduos 

sólidos depositados no canal. Outubro de 2016. 

 

Novamente, ressalta-se a importância de intervenção imediata do poder público no 

intuito de coibir as práticas inadequadas de disposição de resíduos sólidos. Estas intervenções 

devem atingir os costumes das populações e mudança de comportamento, e essas mudanças 

somente serão possíveis com políticas públicas de conscientização e educação ambiental. 

Perguntados se alguma vez houve alagamentos na residência 53,8% disseram que 

sim e 46,1% que não. Dentre os entrevistados que afirmaram haver ocorrido alagamentos nas 

residencias, foi perguntado o que deveria ser feito para que não ocorrecem alagamentos 

futuros, 75% disseram que canalização e obras de infra-estrutura como drenagem e 

pavimentação de ruas seriam suficientes, 25% disseram que a limpeza e revitalização da área 

seriam suficientes. 

As proximidades das residências aos igarapés urbanos são causas contantes de 

alagamentos. Para os moradores as intervenções que poderiam melhorar a qualidade de vida 

seriam as obras de infraestrutura que visem principalmente à canalização dos cursos d’água e 
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drenagem das águas pluviais. Poucos afirmaram que a revitalização da área e retirada de 

residências da Área de Preservação Permanente (APP) seriam soluções que resolveriam 

definitivamente o problema. 

Com essa aproximidade aos cursos d’água é comum a eventual aparição de animais 

selvagens, com isso foi questionado aos entrevistados se alguma vez já teriam encontrado 

animais silvestres nas dependêcias de suas residências. Como resposta observou-se que 53,8% 

afirmaram que sim e 46,2% disseram que não.  

Dentre os animais que mais apareceram estão as serpentes 60,7% e os outros 39,3% 

estão distribuidos entre tatus, iguanas, capivaras, gambás e sapos. 

Esses animais costumam aparecer após as primeiras chuvas, pois as águas invadem 

seu habitat natural e consequentemente estes procuram abrigo em locais mais altos e secos. 

Ao pesquisar sobre os costumes das populações que vivem em torno de rios e 

igarapés é comum perceber que existe forte ligação afetiva com o local. Para compreender 

melhor esta relação foi perguntado ao entrevistado se eventualmente sairiam de suas casas 

para áreas mais seguras e com melhores condições de saneamento básico. Para 53,8% dos 

entrevistados a resposta foi afirmativa, que sairiam sim, porém se houvesse indenização e que 

não fossem levados para áreas afastadas do centro da cidade, 32,7% disseram que não sairiam 

de suas casas e 13,5% não souberam responder.  

A negativa em sair de suas casas ou a pré condição de não afastar muito do centro da 

cidade é perceptível por que parte desses moradores já foram consultados anteriormente pelos 

agentes públicos para ocupar os residênciais do programa do Governo Federal intitulado 

como “Minha Casa Minha Vida”.  

Os residênciais de programas governamentais são localizados em regiões periféricas 

da cidade e para muitos seria inviável morar longe do trabalho, já que a bacia analisada 

encontra-se muito próxima e em algumas partes inserida ao centro urbano, e este oferece 

emprego, serviços, órgãos públicos, bancos, comércio, transporte coletivo e demais atividades 

que os moradores dizem não ter em bairros tão distantes do centro, justificando assim a 

insistência em permanecer no local. 

 

4.2 A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  

 

A Lei Municipal 1.113/2001 está com alguns artigos defasados pelo tempo de sua 

publicação, exemplo disto é o nome da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que na 

referida lei consta como Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Obras e Serviços Públicos, 
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sendo que a mesma foi incorporada a Secretaria Municipal de Agricultura e posteriormente 

foi desmembrada da secretaria de agricultura pela lei 2.370 de 19 de dezembro de 2012 pelo 

execultivo municipal, e até então não houve alteração na legislação para adequar o nome do 

órgão que se ocupa da política municipal de meio ambiente. 

Em visita a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEIA, foi constatado junto 

aos colaboradores entrevistados que o distanciamento do poder público e do não cumprimento 

da lei pelo próprio órgão responsável pela política municipal de meio ambiente, se dá 

principalmente pela falta de recursos humanos, físicos e financeiros. 

Mesmo em meio às dificuldades o órgão afirma que práticas de orientação e 

conscientização são realizadas sistematicamente, exemplos citados foram os projetos de 

arborização nas vias urbanas de Ji-Paraná – RO, palestras de educação ambiental em escolas, 

empresas e doação de mudas de árvores para comunidade. 

A secretária de meio ambiente afirmou que com o fortalecimento da SEMEIA apartir 

de 2013 o órgão passou a fiscalizar melhor as obras do município, embargando construções 

irregulares e autorizando demolições quando realizadas em áreas de preservação permanente.  

A defasagem da lei é visível tanto que o órgão ambiental do município se baseia em 

outra lei municipal para fiscalizar e monitorar as áreas de preservação urbanas, a lei 

2.187/2011 que é o plano diretor do município. 

Perguntados sobre a realidade de esgoto a céu aberto ou despejado em mananciais, o 

órgão afirma que a Secretaria Municipal de Vigilância em Saúde realiza apoio na fabricação 

de manilhas para construção de sistemas individuais de tratamento. Porém essa parceria só é 

para moradores de baixa renda que não tem condições financeiras para construir sistema 

adequado. 

A secretaria de meio ambiente afirma que após a construção e operação da rede de 

coleta e tratamento de esgoto do município os problemas de saneamento já serão resolvidos 

em escala considerável. Mas que enquanto a coleta e tratamento dos efluentes não são 

realidade, infelizmente os igarapés e mananciais urbanos permanecerão sujeitos a 

contaminação por efluentes dispostos de forma inadequada. 

Para os entrevistados do órgão o desafio para a aplicação da legislação ambiental 

ainda é a conscientização, falta de recursos do órgão e por sua vez a defasagem de alguns 

artigos como exemplo disso é o artigo 144 que dispõe das multas e tem seus valores fixados 

desde o ano de publicação da lei, sendo assim necessitam de correção monetária pela 

defasagem de 15 anos de promulgação da lei. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Realizado o estudo proposto observou-se que através da aplicação do questionário, 

foi possível verificar que a maioria dos entrevistados diz não saber que o município possui lei 

específica que trata do meio ambiente, quanto à atuação do poder público 94,2% disseram que 

não presenciaram nenhuma atividade como palestras e esclarecimentos do poder público no 

que diz respeito à proteção, manutenção e controle do meio ambiente e 5,8% afirmaram que 

apenas escolas e universidades já haviam realizado alguma atividade relacionada ao meio 

ambiente no local.  

O percentual daqueles que acreditam que a imposição de leis é suficiente para a 

proteção e manutenção do meio ambiente foi alto, entretanto uma pequena parcela disse que 

apenas a imposição não é suficiente, destes que afirmaram negativamente sobre a imposição 

de leis como alternativa viável, houve as alegações que o poder público deve ficalizar melhor 

13,5%, e que a conscientização é a melhor alternativa 5,8%.  

A maioria das residências despejam efluentes domésticos em igarapés, o restante 

utilizam fossas negras para destinação final do esgoto doméstico. Quanto ao abastecimento 

por água tratada 48 domicílios visitados possuem água tratada instalada. 

A partir das informações coletadas evidencia-se a necessidade de intervenção do 

poder público em fomentar políticas públicas em prol da conscientização e educação 

ambiental no município de Ji-Paraná – RO. 

Outras dificuldades foram observadas, dentre estas, a lei municipal 1.113/2001 que 

trata da política municipal de meio ambiente, necessita de mudanças fundamentais para se 

adequar a realidade.  

Outro ponto da legislação que não atende as necessidades locais são as áreas já 

consolidadas onde os mananciais urbanos já perderam a função como manancial, pois já 

sofreram modificações estruturais e mudança de curso para facilitar obras de interesse 

coletivo. A lei neste caso é totalmente omissa e não traz esclarecimento quanto às áreas de 



54 

 

preservação permanentes urbanas já que estas faixas não eram respeitadas antes mesmo da 

legislação ser promulgada. 

Portanto sugere-se revisão da legislação municipal de meio ambiente e maiores 

investimentos no órgão responsável pela Política Municipal de Meio Ambiente para que o 

mesmo tenha capacidade de atender com eficiência as demandas do município e garanta 

políticas públicas de educação ambiental e conscientização a todos os cidadãos.  
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ANEXOS 

 

Questionário Sócio-Ambiental 

Sexo (    )M (    )F Bairro:     Idade:   Escolaridade: 

Tempo de moradia no local:    Quantidade de moradores na residência: 

Crianças?             Quantas?            Estudam?              

Rua Pavimentada? SIM (    ) NÃO (     )  Água tratada? SIM (    ) NÃO (     )  Coleta de resíduos? SIM (     ) NÃO (     ) 

Já ouviu falar no código ambiental do município? 

Conhece a lei ambiental no Brasil? Tem alguma noção? 

Possui o hábito de navegar em sites, ler jornais, revistas ligados à Temática Meio Ambiente? 

Algum órgão público ligado ao meio ambiente já veio falar sobre a conservação no local? 

Qual sua opinião sobre a proteção do meio ambiente? (    ) importante (    ) pouco importante (    ) não sei dizer 

A secretaria de meio ambiente já esteve no local pra fazer estudos ou fiscalização? 

Qual o melhor meio de cuidar e zelar do meio ambiente? 

E o que a sociedade e os moradores deveriam fazer para preservar? 

Você acredita que imposição de leis ambientais é a melhor alternativa para a proteção do meio ambiente? 

Já ouviu falar da semana de meio ambiente? 

Despejo de Efluentes? Fossa Negra (      ) Tanque Séptico (       )  Igarapé (      ) Outros (Especificar)  (       ) 

Possui Poço? SIM (     ) NÃO (     ) se sim, qual o uso da água? Aqui se deve analisar a distância do poço com a 
fossa ou locais de despejos de dejetos. 

Já houve alagamentos na residência? 

Em sua opinião o que deveria ser feito para não ocorrer alagamentos em sua residência? 

Sairia de sua casa para um residencial em uma área mais segura? 
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Alguém na residência já apresentou algum problema de saúde? Se sim qual? 

Alguma vez algum animal entrou na residência? Se sim, qual ou quais? 

Já viu alguém jogar lixo próximo ou dentro do igarapé? 

Existe alguma empresa ou entidade que tenha causado danos recentemente no local?                                                                                               

Observações relevantes... 

Legenda:  

Levantamento Social                   percepção ambiental                  situação ambiental local 

 

Anexo 01 – Questionário Sócio Ambiental aplicado com as famílias entrevistadas na 

microbacia do Igarapé 2 de Abril na cidade de Ji-Paraná – RO. 


