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Ressaca é um termo regional utilizado para definir bacias de acumulação de
água, influenciada pelo regime de marés, dos rios e das chuvas. São de grande
importância para a cidade de Macapá visto que o sitio urbano da cidade encontra-se
permeado por varias áreas de ressaca. Essas áreas são imprescindíveis para o equilíbrio
ambiental e para própria saúde humana, pois servem como corredores naturais de
ventilação, amenizando o clima quente da capital, bem como o escoamento das águas
das chuvas, além de servirem como criadouros naturais para muitas espécies de peixes,
anfíbios, crustáceos, répteis, aves, insetos e plantas. Este trabalho tem por objetivo
elencar os principais impactos ambientais, na Ressaca do Laguinho, a fim de identificar
a sua importância biológica. Foram desenvolvidos questionários para entrevistar os
moradores residentes na área. Após análise dos questionários, foi identificada uma real
necessidade de se trabalhar hábitos e atitudes negativas dos moradores em relação ao
meio ambiente, a população simplesmente despeja o lixo, e entulhos no solo ou na água,
sem nenhum cuidado com o ambiente, assim como os dejetos humanos que são
lançados diretamente na ressaca sem nenhum tipo de tratamento, ocasionando a
poluição e contaminação das águas. Outro grave problema são os aterramentos que
provocam a obstrução dos canais naturais que se ligam ao rio Amazonas e a outras
drenagens menores, causando a ruptura do ciclo biológico de reprodução da fauna e
flora, para os quais essas áreas são de fundamental importância. Com isso, provoca
mudanças no ecossistema e transforma a configuração paisagística da própria ressaca e
seu entorno. Sendo assim, se vê a carência de um programa de educação ambiental para
a comunidade local, onde possa se buscar uma reavaliação da consciência da
comunidade em respeitar o ecossistema no qual está inserido, assim como atitudes por
parte do poder público para a preservação das áreas de ressaca.
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