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A pesquisa que originou o presente trabalho resultou num entendimento das

questões relacionadas aos clrstos externos da garimpagem na Amazônia.

A proposla de investìgaÇão do passivo ambtental em áreas garimpadas como

base para um modelo de gestáo ambiental pTocuroL¡ cataclerzar os principais impactos

ambientais decorrentes da atividade garimpeira na área de Cachoeira do Piriá, NÊ do

eslado do Pará, bem como suas conseqüénc¡as pata o desenvolvimento econômìco e

social da região e para as condiçÕes de vida das populaçóes envolvidas com o garimpo.

A investigação do passrvo ambiental na área de estudo mostrou que os impactos

ambientais mais signifìcativos ocoTreram pr¡ncipalmente no meio físico. Assoreamentos e

inlerrupÇÕes dôs rios e igarapés, desmatamentos acentuados, contaminaÇÕes por mercúrìo em

sedìmentos de coTrente e solo, mudanças na topografia, formações de lagos, cavas

abandonadas e taludes ìnstáveis representam uma imensurável agressão ao geoamb¡ente

loca l.

Os efe¡tos degradatjvos tTouxeTam conseqüências danosas para os meios b¡ológico

e sócioconÔmico, haja visla a contaminação do mercúrio em peixes, no homem e em outros

an¡mais na área. A ocupaÇão desordenada do garimpo gerou a caotizaÇão do sistema de

saneamento da cidade, provocando a contaminação das águas subterrâneas pela presença de

nitrato (NOr).

A pesquisa também avaliou os conflitos fundiários e políticos verifìcados ao longo

dos anos na região de Cachoeira do Piriá. Essas disputas foram consideradas como entTaves

para o desenvolv¡mento econôm¡co da área.

O dìagnóstico do passivo ambiental e a análise dos conflitos locais

possibilitararn a formulação de um modelo de gestão ambiental com abordagem

ecossistêmica participativa e compartilhada. Esse modelo contempla a formulação de

alternat¡vas para a recuperação das áreas degradadas sob o ponto vista

socioeconômico e a caracterjzação do aqüífero local como instrumento essencial para a

gestão das águas subterrâneas na cidade de Cachoeira do Piriá.

O modelo proposto exige a participação e o com pa rtilhamento dos órgãos

governamentais, dos segmentos sociais, da iniciativa privada e da comunidade local

para mediar os conflitos e as tomadas de decisão, garantindo a sustentabil¡dade

econômica da área, v¡sando de forma mais ampla o desenvolvimento sustentável.

RESUMO
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The research that gave origrn to this work has resulted in a comprehension of the

problems related to the external expenses of the gold prospecting in Amazon.

The proposal of exam¡ning the environmental losses in prospected areas as a base

for an envlTonmental rnanagement model intended to distinguish the main impacts arisen from

the gold prospecting activity ¡n the area of Cachoeira do Piriá, northeast of the state of Paré¡,

Brazil, as well as to detect their consequences to the social and economical development of that

region and also to the life conditions of the populations related to lhe prospecting.

The examining of the environmental losses in the focalized area has showed that the

most significant impacts occurred specially on the physical milieu. Sediment accumulation and

interrLrption of rivers and brooks, large deforestation, mercury contamination of flowing and

ground seciiments, topographic changes, lake formations, abandoned digging and unstable talus

represent an immense aqgression to the local geoenv¡ronment.

The degrading effects have caused destruct¡ve consequences to lhe biologicaì and

socioeconomic env¡ronments, once we consider the mercury contaminat¡on of fish, man and

other animals in that area. The prospecting disorganized occupation has caused a chaos of that

town's sanitalion system, resulting in lhe contamination of the subrterranean waters by the

presence of nitrate (NO3).

Tlre research has also approached the landed and political conflicts which have

taken place alono the years in Cachoeira do Piriá region. These dispulalions were considered

as hindrance to the economic development in that a[ea.

The environmental losses' diagnosìs and the analysis of the local conflicts made

possible the formulation of an environmenlal management model, taking into account lhe

participative and sharrng ecosystemic approach. This kind of model considers the formulation of

alternatives for the clegraded areas' recuperation under the socioeconomìc standpoint and the

characterization of the local water-bearing as an essential instrument to the management of the

subterranean waters in the town of Cachoeira do Piriá.

The proposed model suppose the pafticipat¡on and the sharing of responsibilities

among the governmental bureaux, the social segments, the private inveslors and the local

community for the mediation of the conflicts and the taking of decisions, in order to gtlarantee

the economic sustainability of thal area, aìming in a broader way the sustainable development.

Abstract



1.1 - LOcALTzAçÃo Ë Acnsso A Ånrn
A cidade de Cachoeira do Piriá encontra-se locali¿ada no NE do Ëstado do Pam,

estando contida na Folha 54.23-V-C-V| (Castanhal) e folhas SA 23 e SA 24 (São Luiz/Terezina)

do Projeto RADAM, no ¡nterflúv¡o dos rios Piriá e Gurupi- A área de estudo está compreendida

entre as coordenadas 46 32' 2A e 46q 33' 21" de longitude W e 1e 45' 01"e 1e 46' 22;' de

latitude sul. O acesso à área é feito saindo-se de Belém, através da Rodovia BR-316 (Pará-

Maranhäo) passando pelas cidades de Capanema e Sånta Luzia do Pará até a chegar a

C¡dade de Cachoeira do Piriá, totalizando um percurso de 300 Km em eslradas que permitem

um excelente deslocamento dê veículos automotores (figura 1 .'l ).
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Figura 1.1. MAPA DE LOCALIZAç,ÃO DA AREA DË ESÍUDO (ASREU, 1990)
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1.2- CONTEXTO DO PROBLEMA

O chamado Ciclo do Ouro contribuiu para o povoamento dê algurnas reg¡oes no

Brasil, principalmente nos eslados de Minas Gerais e Goiás. O povoamento das regiões onde

se instalam os empreendimentos mineiros é caracterizado por profundas mudanças no meÌo

ambiente, pobreza, miséria e uma enorme desigualdade social A descobefta de depósitos

mineraìs geralrnente eslá associada a regiões inósp¡tas, distantes dos grandes centTos, como,

por exemplo, a AmazÔnia.

A Amazônia apresenta um dos maiores cenários minerais e hÍdrjcos do mundo A

existência de grandes depósitos e de possuìr uma das maiores resel'vas de água doce do

planeta a coloca em uma posição privilegiada perante a comunidade internacional, mas' por

outro lado, aumenta ainda mais o perigo de Sua devastação. O interesse pela exploração dos

recuTsos naturais da região levou para lá, nas últimas décadas, uma grande quanlidade de

pessoas e empresas que, embaladas pelo mito do sonho dourado, acabaram deixando um

quadro de intensa degradação física e soctal na região.

Na Amazônia a poluição hídrìca tem se agravado devido ao uso inadequado do

solo, clos insumos agrícolas, da mineração e do desmatamento. Enlretanto, a magnitude do

potencial hídrico da região acaba mascarando a gravidade do problema, pois passa-se a

menosprezaT esses impactos, achando que São pequenos perto da exuberância natural da

região. Essa postura pode estimular os poluidores a manter o nível de poluiçáo e as

autoriclacles omitirem-se de suas responsa bilidades. Ëssa conduta pode transformar esses

"insig n ificantes" impactos em um gigantesco problema para toda região. Dentre as grandes

preocupações ambienta¡s reiacionadas com os TecuTSos hídricos na região esta a mineraÇão,

devido o seu enorme potencial e as técnicas de explotação (métodos de lavra), que são

extremamenle impactantes pãra os recursos hídricos e a proliferação dos garimpos em quase

toda a regiáo, ut¡lizando técnicas e equipamentos obsoietos que trazem graves preluízos à

qualiclacle de vida das populações que dependem dos rios como lonle de alimenlaçáo. (slLVA,

2003).

O "boom" do comércio mundial do ouro aconteceu em um período de grande

desorganização econômica, social e administrativa no Brasil. A evidência cabal desse quadro

caótico da nação foi a corrida desesperada de milhares de desempregados e trabalhadores

rurais, retirantes nordest¡nos, para a principal área garimpeira do país na época, que era a

Amazônia, local onde estavam sendo descobeftas sucess¡vamente áreas de exploraçäo

mineral, principalmente no estado Pará. Esse processo migratório desorganizado para essas

áreas foi denominado de "camelotização da mineraçãd', por comparação com as ruas dos

grandes centros urbanos, que estão tomadas por desempregados que fazem da economia

informal seu único meio de sobrevivência (SCLIAR, 1996).
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A população galimpeira da Amazônia correspondia a 80% dos garimpeiros que

atuavam no Brâsil nesse período. Os garimpos na Amazonia também cumprem o papel de

povoadores da região, pois quando se instalam fazem surgir vilas, cidades e até se

transformam em município, influenciando diretamente no aL¡mento da população (BECKER,

1990).

As áreas garimpadas no estado do Pará perfazem cerca de 100 mil Km'/ (SILVA,

1993). As principais regiöes garimpeiras do estado são sudoeste -Tapajós, sudeste -

Carajás/Serra Pelada e noTdeste - Gurupi. Em '1990, somente na região do rio Tapajós,

existiam cerca de 460 pontos de garimpo e 340 pistas de pouso, com a população garimpeira

variando entre 90.000 a 140.000 habitantes (FEIJAO & PINTO, 1992).

Nessas regiões, ao longo dos anos de atividade garimpeira, surgiram dezenas de

comLrnidades que sobreviviam em função dos garimpos. Esses núcleos urbanos apoiavam a

atividade garimpeira fornecendo alimentos, utensilios de trabalho e lazer. Esses conglomerados

populacionais são chamados de currutelas. A currutela (vila garimpeira) é o local onde se vê

claramenle a dissociação de capilal e trabalho. A pobreza da maioria da população é

produto dessa dissociação, que acaba criando um tipo de marginalidade tolerada dentro

do espaço fisico dos garimpos (GIORDANO, 1995). As condições de vida nessas currutelas

eram insalubres devido à falta de saneamento básico, à violência, à desordem urbana e à falta

de serviços essenciais, como, por exemplo, os de saúde.

Os garimpos de ouro na Añì¿lzônra, alénr de serenr fontes de riqueza "fácil",

são apontados como um dos principais responsáveis pelos atuais problemas ecológicos

e sociais da região. A descoberta de novas áreas propicias à garimpagem sempre

exeTceu atração sobre muitos garimpeiros e sobre outras pessoas que buscam nessa

atìvìdade melhorar suas vidas através da esperança do "sonho dourado" (SANTOS,

1ss8).

Com a decadência do comércio do ouro na década de 90, a maioria dessas

currutelas teve suas populações reduzidas, mas nào foram abandonadas, po¡s as pessoas

envolvidas diletamente com a garimpagem não dispunham de outras opções, senao

permanecer no local, praticando a garimpagem de subsistência. Essa é a realidade na maioria

das regiões garimpeiras na Amazônia, principaimente no estado do Pará. Nesse período, essas

áreas buscaram suas emancìpações municipais, apoiadas por políticos que viam na criação de

um novo municípro a opoÌlunidade de aumentar seus domÍnios eleitorais. As autondades

envolvidas no processo analisaram principalmente os argumentos sócio-econômicos e

subjugaram as condições que o meio ambiente oferecia para que houvesse desenvolvimento

local. Nessas condições, alguns garrmpos foram transformados em municípios e as currutelas

passaram a ser cidade-sede em muitas áreas garimpeiras do estado do Pará.

'I 
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Dentro deste contexto, insere-se a área garimpada de Cachoeira do Pirìá,

loca zada na região do Gurupi, às margens da BR-316 (Pará - Maranhão), nordeste clo Estado

do Pará, a qual serviu de como estlrdo de caso para execução dessa pesquisa.

Nos anos 80, a região de Cachoeira do Piriá despontou no cenário mineral

paraense como uma promissora região aurífera, chegando a ter 10 mil habitantes. A

garimpagem se estendeu ate o início da década de 90. Em 1990, foram ident¡ficados mais de

25 pontos de exploração de ouro, com uma população estimada em 25.000 garimpeiros

(FEIJÃO & PINTO, 1982). Em 1995, essa região foi transformacla no municÍpio de Cachoeira do

Pir¡á, por meio da lei estadual 5.927, que o desmembrou do município de Viseu. Segundo

dados do IBGE 2000, a população é de 16.500 habitantes, sendo 70% residentes na zona ruTal

e o restante na cidade. A área do município é de aproximadamente 2.610 Km2. A vila dos

garimpeiros toTnou-se o principal conglomerado urbano da região e a sede do município.

Segundo os moradores, a transformaÇão da currutela em município leve como ponto positivo a

chegada da energia elétrica, a criação de uma escola e de um posto de saúde. Esforços estão

sendo realizados para obtenção de mais recuTSos. Porém, os impaclos ambientais deixados

pela garimpagem - Passivo Ambiental - limitam o desenvolvimento da cidade de Cachoeira do

Piriá.

O passivo ambiental configura-se na parte contábì1, que significa custos para aquele

que herdar tais impactos, que pode se um empreendedor ou o Estado. Refere-se também aos

benefícios ou resulìados econômicos qLie deveÌão ser sacrificados em favor da preservação,

recuperação e proteção do meio ambiente (RlBElRO, 1992).

O passivo ambiental é um instrumento de gestão ambiental e é utilizado como

stnônimo de impactos ambientais deixados por um empreendimento e assumido por terceiros.

A investigação envolve identificação do problema, avaliação, dados históricos da área, situaÇão

do imóvel e tipo de empreendimento. O passivo ambiental da atividade garìmpeira na área de

Cachoeira está caracterìzado pela degradação do meio físico, do meio biológico e do meio

sócio-econôm ico. No meìo físìco os impactos registrados são assoreamento das drenagens,

mater¡al em suspensão nos rios, interrupção das drenagens, desgastes do solo, formação de

crateTa, cavas, desgastes induzidos do solo e mudanças na topografia do terreno. O meio

biológico lambém é afetado pelo desmatamento de grandes áreas, o desaparecimento da flora

e da fauna, a diminuiçiio de espécies aquáticas, a contaminação de sedimentos de corrente, de

peixes e de outros anima¡s. Os efeitos negativos sobre o meio sócio-econômico são

conseqüências dos impactos nos meio físico e biológico, como a falta de peixes nos rios e o

afugentamento de animais de caça, que servem de alimentos para as comunidades próximas.

A degradação dos recursos hídricos na área de Cachoeira do Piriá configura-se em

um dos mais impoftantes passivos ambientais relacionados com a atividade garimpeira, e

atinge diretamente as águas superficiais e os aqüíferos, implicando na queda de qualidade de
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vida da comunidade e compromelendo as geraçöes futuras, pois o abastecimento público já

sofre com a escassez no fornecimento, devido ao rebarxamento do nível freático e à

contaminaÇão de poços, com teores de nitrato ac¡ma do permitido pela organização ml¡ndial de

saúde. Esse último aspeclo está relacionado com a ocupação desordenada e a falta de

saneamento básìco. Tentativas de melhoria no sistema de abastecimento da cidade foram

feitas recentemente, porém, pela falta de conhec¡menlo geológico, os trabalhos não obtiveram

sucesso, e a perda financeira foi inevitável.

As condições de vida na sede do município são conseqúência da degradação

ambiental causada pela atividade garirnpeira, que não se resume somente na contaminação

por mercúrio, mas degrada também o homem, pois os impactos no meio físico são difíceis de

ser reparados. Com isso estão impedindo ¡nvest¡mentos concretos e d¡ficultando o

desenvoiv¡mento da área. Diante desses fatos, pretende-se neste trabalho apresentar uma

invest¡gaÇão do passivo ambiental, para diagnosticar os problemas no meio ambriente deixados

pela atividade garìmpeira na área de Cachoeira do Piriá, incluindo os ¡mpactos nos recuTsos

hídricos, tanlo nas drenagens como nas águas subterrâneas.

Em relaÇão ao desenvolvimento na região amazonica e ao desenvolvimento

sustentável como sendo um modelo de desenvolvimento reg¡onal, BECKER 1994 apud

BATISTA 2001 considera que: "O novo modelo se fundamenta em três princípios básicos, o

princípio de uma nova racionalidade no uso dos ¡-ecursos; o princípio da diversidade, isto é, uso

das potencralidades autóctones em TecuTsos naturais humanos, significando urna valorização

seletiva das diferenças; o princÍpio da descentra lização, implicando não apenas na distribuição

terrilorial das decisões mas sobretudo na forma rnovadora de planejamento e governo, a gestão

do território, entendida como um processo em que os esforços do desenvolvimento são

baseados na parceria constrLrtiva enlre todos os atores do desenvolvimento através da

dìscussão direta, onde normas e aÇões são estabelecidas e responsabilidades e compelêncras

são definidas. Privilegia-se assim, o poder local como base do desenvolvimento".

Na presente Tese, a metodologìa desenvolvida de gestão ambiental participat¡va e

compartilhada para a as éreas degradadas e para os recuTsos hídricos subterrâneos será

apresentada por meio de diretrizes de implementação em um estudo de caso, relacionado ao

passivo ambienlal da referida área garimpada no NE do Estado do Pará, cujas condições de

vida de seus habitantes estão jntrinsecamente relacionadas à situação em que se encontTa o

meio ambiente, além da complexa situação fundiária, que envolve órgãos governamentais,

inicialiva privada e a comunidade local. Pretende-se com ta¡s propostas imputar

responsabilidades para todos os segmentos institucionais e sociais envolvidos no processo de

desenvolvimento de Cachoeira do Piriá como INCRA, DNPM, CPRM, BASA, prefeitura

municipal, a empresa de mineração que é detentora da Poftaria de Lavra e a comunidade local,
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baseado nos princípios do desenvolvimento sustentável, que são a equidade social e a

preservação do meio ambiente.

Neste trabalho é dada prioridade à investigação do passivo ambiental da

garimpagem, pois se entende que essa abordagem é de extrema impoftância para as tomadas

de decisões que impliquem na crração de um novo município e seTve como ferramenta

essencial aos projetos de planejamento municipal, a fim de construir um modelo de gestão

ambiental, que proporcione desenvolv¡mento local em bases sustentáveis, principalmente

naquelas regiões do estado onde foram realizados trabalhos de garimpagem e que almejam

sua emancipação.

1.3 - HIPÓTESE DO TRABALHO

Os motivos que levaram à elaboração dessa proposla estão balizados na hipótese

de que nas áreas garimpadas da Amazônia os impactos ambientais influenciam decisivamente

no processo de planejamento, desenvolvimento econômico e melhorìa das condições de vida

da população local e que a investigação desse pass¡vo ambiental se constitui no principal

¡nstrumento de gestão ambiental para a formulaÇão de polít¡cas públicas que vtsem o

desenvolvimento sustentável nessas áreas.

'1 .4 - OBJETIVOS DA PESQUISA

O objetivo central do trabalho será a verificaçáo dessa hipótese. Para alcançar o

objetivo principal, algumas metas específicas foram estabelecidas:

c Caracterização o rneio físico na área da cidade de Cachoeira do Piriá

. Avaliação o grau de degradação do meio físico nas áreas garimpadas,

o Caracterizâção a composição química de solos e sed¡mentos;

" CaracterizaÇão a corìtarninação do rnercúrio nos sed¡mentos de corrente das principais

drenagens da ë¡rea,

. Caracter¡zação a contaminação do mercúrio em solos da área urbana e rural da cidade

de Cachoeira;

. Avaliação as condições dos recursos hídrìcos na área garimpada, com ênfase para o

uso das águas subterrâneas em Cachoeira;

. Avaliação a qualidade da água consumida pela população local, mediante ao estudo

dos compostos nitrogenados;

c AvaliaÇão a situação legal (fundiária e m¡neral) da área de cachoeira do Piriá, junto aos

órgãos governamentais, prefeìtura municipal de Cachoeira e a empresa de mineração

respcrrrsável pela area.

ô Apresentação um modelo de gestão ambiental para a área de estudo.
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Esta fase consta de uma síntese e comentár¡os de publicações nacionais e

¡nternacionais referentes à contamrnação do mercúrio, dos compostos nitrogenados em águas

subterrâneas, hid rogeoquím ica, meio físico, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável.

Além de trabalhos relacionados com o contexto geológico e geomodológico da região do

nordeste do Estado do Pará e da área de Cachoeira do Piriá. Sobre garimpo de Cachoerra,

pTocurou-se realizar um levantamento da sua origem, formas e ocupação do solo e seus

impactos ambientajs e sócio-econômicos na área.

2.1,2 ELABORAÇAO DA BASE CARTOGRÁFICA

A base cafiográfica utilizada neste trabalho foi desenvolvida a panir de um mapa de

detalhe na escala 1:2. 500, do ano de 1990, pertencente à Mineração Xopotó. Nesse mapa,

foram localizados os principais garimpos da área de Cachoeira, as cavas, os lagos formados e

as drenagens obstruídas. Curvas de níveis detalhadas configuram a topografia local. Essas

inlormaçoes foram alualizadas através da imagem do Satélite LANDSAT 7 de julho de 2000.

Com a junção das informações contidas no mapa com as aquelas extraídas das imagens de

salélite, elaborou-se o mapa de amostragem. Os mapas de uso e ocupação do solo, geológico

e geomofológico estão sendo elaborados.

2.2 - AMOSTRAGEM E TRATAMENÏO DAS AMOSTRAS

Para auxiliar nos trabalhos de amostragem, foi desenvolvido um roteiro de

atividades que consiste em pré-eslabeleceT uma ordem de abordagem dos assuntos a seTem

levantados em campo. Os trabalhos de campo foram realizados no período de 29110 a

0111212001, época que corresponde ao final do verão (período seco) na Amazônia, quando os

IViATERIAIS E N/lÉTODOS
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níveis das águas dos rios e poços eslão baixos, as estradas permitem o tráfego de veículos

com facilidade e o trabalho de amostragem pode ser executado com maior seguranç4.

Os trabalhos de campo seguiram o seguinte roteiro:

Primeiramente, foram amostrados os sed¡mentos de corrente, pois o núrnero de drenagens a

seTem amostradas era grande e a área de abrangências também. Em seguida, foram

amostrados os solos da área de Cachoeira. Por últirno, foram amostradas as águas, justamente

na semana de encerramento dos lrabalhos, para que não houvesse demora em analisá-las.

A coleta e a preservação das amostras em campo seguiram o protocolo usado nos

laboratórios do lnstituto Evandro Chagas, CEPAS, e do laboratório de Química Analítica do

lnstituto de Geociências da USP.

Para caracterizar a degradação do meio físico utilizou-se a análise fenomenológica.

Segundo VASCONCELOS & SANCHEZ (2001), essa metodologia baseia-se na observação

das alterações na paisagem relacionados à atividade antrópica, no caso, relacionados com a

atividade mineral. Por meio dessas observaçöes, pode-se est¡mar o grau da degradação em

cada área estr-rdada. Surgindo assim o fenômeno da especificidade e unidade do processo

degradativo, no caso a mineração. Segundo os autores, um processo de indução requer uma

análise exata e objetiva para cada caso estudado, sendo estrìtamente qual¡lativo. Porém, as

conclusões e as alternativas podem ser estendidas para o conjunto de áreas observadas. Esse

recurso metodológico é muito aplicado em pesquisas ambientais, principalmente àquelas

relacionadas com meio físico.

Na área de Cachoeira, as observações concenttaTam-se nos processos de

alleração do meio fisico:

" Desmatamento;

" Assoreamento e rnterrupção das drenagens;

' ModificaÇão da lopografia - surgimento de cavas e taludes insláveis;

. CondiÇões de vida,

. Problemas urbanos

2,2.1 - SEDIMENTOS

A área de Cachoeira do Piriá foi subdividida em três setores de amostTagens: setor

sul, setor norte e igarapé do Macaco. Nos setores sul e nofte, foram estudados 10 drenagens, 5

para cada setor e coletadas l4 amostras em cada um deles. No selor do igarapé do Macaco,

foram coletadas 7 amostras, perfazendo um total de 35 amostras.

Os cursos d'água amostrados no selor sul foram igarapé Cttrrtttela, igarapé

Barriquinha, igarapé da Represa, igarapé da Vila e igarapé do Maneca. Já no setor norte foram
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os igarapés Manelão, grota do Tenente Belarmino, grota EIVIBRATEL, grota dos Túneis e

igarapé sítio vermelho e o igarapé lVlacaco, por ser o príncipal curso d'água da área e, onde

drenagens ¡mpactadas desembocam.

Para a coleta dos sedirnentos de corrente foram levados em consideração os

critérros topográficos e a vegetação. Esses dois fatores são os principais condicionantes da

energia de transporte de sedimentos. Nesses locais, tem-se a sedimentação de partículas finas

(silte e argilas), fração que concentra os maiores teores de elemerìtos químicos. Portanto,

tornam-se os principais alvos para amostragem.

Neste trabalho, adotou-se uma malha de amostragern que variou entre 300 a 500

metfos de distância entre os pontos olr quando havia var'iação brusca da vegetaÇão e /ou da

topografia.

Nos pontos escolhidos para amostragem, o procedimento inicial foi o

posicionarnento global do local através da suas coordenadas geográficas, que forarn

demarcadas com o auxílio do aparelho GPS (Global Pos¡tion System). Após a leitura foram

feitas as medidas dos parâmetros físico-q uímicos, como pH e condutividade elétrica. Outros

parâmetros de caráter geral do local amostrado foram observados e anotados em uma ficha de

amostragem, para sedimento de corrente em leito ativo ou seco (anexo). Feitas as anotações

necessárias, paft¡u-se para a coleta do material.

Devido à baixa profundidade da maiorja das drenagens, o equ¡pamento utilizado

como arnostrador foi unra pequena pá de plástico. O material Tetirado era colocado em um sacc)

plástico, lacrado com fita crepe e identificado com sigla e numeração. Após e antes de cada

coleta o amostrador era lavado em água corTente. O peso das amostTas variou de 5009 a 4 kg,

dependendo da granulometria do material, quanto mais grosseiro maior a quantidade a ser

amostrada, pois, para as análises químicas, é usada a fração fina de cada amostra. O total de

amostras de sedimentos de corrente coletada em toda a área de Cachoeira do Piriá foi de 35.

2.2.2-SOLO

Antes dos trabalhos de amostragem de solo, foi realizado um levantamento sobre

as localizaçÕes das antigas casas conleTc¡ais que compravam ouTo, onde eram feitas as

qlreimas do amálgama na época mais produt¡va do garimpo de Cachoeira. Essas informaçöes

foram dec¡sivas no processo de seleção dos pontos e do número de amostras. A finalidade

desse levantamento foi à caracter¡zaÇão espac¡al da contaminação. As amostras de solo, ainda

foram coletadas em uma área garimpada (rejeilo), em local de floresta nativa e em duas áreas

afastadas cerca de 1km da sede do município. A amostragem foi realizada com o auxílio de um

trado manual, sendo que em cada ponto foram coletadas duas amostras, assim drstribuídas:

Hoflzonte A - da superfície até 8 cm de profundidade;
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Horizonte B - de 8cm até 17 cm de profundidade

De cada amostra, foi coletado um volume de 3509 que foi acond¡cionado em sacos

plásticos, lacrados com fita crepe e identificados com sigla e numeração do ponto. Foram

coletadas 17 amostras, sendo que em dois pontos amostrou-se duas vezes, perfazendo um

totalde 32 amostras (Figura 2.1).

Em cada local amostrado foram registradas as coordenadas geográficas com o
auxílio do GPS.

As amostras de sedimento e de solo coletadas receberam o mesmo tratamento em

laboratório. As amostras foram secas dentro da sala de preparação de amostras, cuja

temperatura foi <20"C. Após a secagem, as amostras foram desagregadas manualmente,

peneiradas a uma fração granulométrica de (< 0,062mm), pois são nessas fra@es que se

encontram os maiores teores de Hg e outros metais pesados. O processo de peneiramento

deu-se por via seca, em peneiras de teflon, através do agitador de BERTEL na fração <250

mesh. A fração peneirada foi homogeneizada e quarteada, sendo em seguida acondicionada

em frasoos de polietileno de 50 ml, com tampa, todos etiquetados com suas respectivas

localizações. O restante da amostra foi recolocado nos sacos plásticos.

Folo: Rd¡mundo Nondlo do E. S. dos Santos

l0

Figura 2.1. Amostragem de solo por meio de um trado manual na zona
urbana de Cachoelra do Plrlá



2.2.3 - AGUA SUBTERRANEA

As amostrâs de água coletadas foranr para análises dos compostos nitrogenados

(nitrato, nitrito e amônia), para os íons maiores, elementos traço e os ânions. Na área de

Cachoeira, foram coletadas oito amostÌas de água, sendo seis de poços abertos e 2 tubulares.

Todos os locais amostrados são utilizados para abastecimento da população local. Os poços

tubulares têm profundìdade variando de 14 a 54. Os demais poços são do tipo aberto ou

amazona, cujas profundidades variam entre 4 a 12 metros. Em todos os pontos procedeu-se o

regislro das coordenadas geográficas através do GPS. Nesses locais TorarÌì medidos os

parâmetros físico-quím icos, pH, temperatura e condutiv¡dade elélrica. Os equ¡pamentos

utilizados foram o Hl 8424 da HANNA instruments, para o pH e o l-ìl 9033, HANNA instruments,

para a condutividade elélrica.

As coletas foram feitas em torneiras ligadas aos poços tubulares e nos baldes

utilizados pelos moradores para retirar a água dos poços abertos. As amostras foram

guardadas em garrafas plásticas de 250 ml, previamente lavadas em laboratório com

detergente neutro e água deionizada. No campo, anles das coletas eram lavadas com água

destilada e com a própria água do local amostrado. Após a coleta, as garrafas foram travadas e

codificadas com sigla e numeração, em seguida foram levadas até uma geladeira de ¡sopor que

continha gelo, a fim de preservar as características físico-químicas das amostTas.Todas as

amostTas foram coletadas em um mesmo dia e no dia seguinte foram trazidas para o laboratór¡o

do lnstituto Evandro Chagas, em Belem, para análise.

Nesta pesquisa não se analisou a concentração de mercúrio nas águas. Em

trabalhos consultados como os de CALLAHAN et at (1992), CALLAHAN et a/; (1994),

LECHLER el al; (1997) e MASTRINE el a1 (1999) os teoTes encontrados foram

baixíssimos para o Hg em amostras de rios e de poços e, em muitas delas não se

chegou a detectar a presenÇa do elemento. O método da espectrometria de absorção

atômica com geração de vapor a frio (CVAAS) não permite detectar níveis em parte por

tri/hao (ppl), que geralmente são encontrados para o Hg em águas. O método que

apresenta um limite de detecção melhor e o da Espectrometr¡a de Fluorescência

Atômica com geração de vapor a frio (CVASF). Este método é pouco Lrtilizado para

análise de água no Brasil, sendo restrito a alguns centros de pesquisas. O estudo da

contamìnação do mercúrio em águas não é de interesse para os pesquisadores, pois

como se sabe as vias de contaminação pelo mercúrio são a inalação do vapor e o
consumo de peixes contam inados.
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2,3. MÉTODOS
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2.3.1 - PROCEDIMENTOS ANALITICOS

Os métodos Lrtilizados neste trabalho foram bastante diversificados. Para o meTcúrio

total em solos e sedimentos, utilizou-se a espectrornetria de absorção atômica com geração de

vapor frio - CVAAS. Para a composrção química desses materiais, usou-se o método da

fluorescência de raios-x - FRX, com a técnica da past¡lha fundida (FGD). As amostTas de águas

subterräneas foram analisadas pelo método da Espectrometria de Emissão atomica com

plasma ìnduzido (lCP-OES) para os elemenlos traço e algLrns cátions e, pelo método

espectrofotométrico, para os compostos nitrogenados e titulaÇão para os ânions Ressalta-se

que o aluno partic¡poLr integralmente da preparação e análise das amostras de solo e

sedimentos para a determinação de mercúrio total e da composição química, por FRX. Às

demais análìses, o aluno não teve acesso.

2.3.1 .1 - EspectrometrÍa de Absorção Atômica com Geração de Vapor Frio (CVASS)

As análises de mercúrio foram realrzadas no Laboratório de Ecologia Humana e

Meio Ambiente (COHEIVìA), do Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará, seguindo a

metodologia desenvolvida por AKAGI e NASHIMURA (1991) (figura 2.3).

O proced¡mento anal¡lico consisliu em pesar cerca de 0,259 de cada amostra, que

foi colocada em urn balão volumétrico de 50 nrl. Uma mistLlra de 2mL de ácido nílrioo (HNO¡) e

ácido perclórico (l-lCLOr) (1:1), 5 mL de ácido sulfúrico concentrado (HrSOa) e mais 1mL de

água foi adicionada consecutivamenle na amoslra, Em seguida, foi colocada em um chapa a

200'C - 220'C durante 20 min para digestão. O controle da temperatura foi mantido pelo ácido

perclórico e também, pelo balão volumétrico, que devido a sua forma, proporcjona um sjstema

convectivo na temperatlrra. Após resfriamento, a amostra digericla teve selr volr-rme aferido para

50 ml, com água livre de mercúrio. Uma alíquota da solução da amostra foi introduzida no

analisador junto com 1mL de solução de cloreto estanhoso a 10% (SnClr) para a leitura das

concenlrações. Para cada amostra foram feitas dupl¡catas e a concentração foi dada pela

média. O equipamenlo ut¡l¡zado foi o MERCURY ANALIZER - HG-3500 (figura 2.4).
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FiguTa 2.3. ESQUEMA PARA ANALISE DE Hg EM AMOSTRAS DE SOLO E SEDIMENTO (,4K,4Gle
NAS|-IIMURA 1991) (Elabonda. Rainunda Nonalo do E S. dos Santos)
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Figura2.4. MODELO ESQUEMATICO DO FUNCIONAIVIENTO DO APARELHO IVIERCURY ANALIZER
HG 3500 (AKAGI e NAS|'TMURA /99/)

2.3.1 .2 - Espectrofotometr¡a

Os compostos nitrogenados estudados neste trabalho foram. nitrato, nitrito e

amônia. Todas as amostras analisadas foram de águas subterrâneas. As análises foram feitas

no lnstituto Evandro Chagas, em Belém do Pará. Os procedimentos analíticos seräo

apresentados inclivid ua lmente.

o N¡tratÕ (N-NO:!) - 25 ml cia amostra foram colocados em um tubo de ensaio, onrle foi

adicionado o reagente NITRIVIR - 5. Em seguida, aplicou-se o método 353 clo especlro

fotômetro HACH DR 2000, a faixa de leitura foi de 0 - 45 mgl'].
. Nitrito (N-NO'7 ) - adotou-se o mesmo procedimento utilizado para o nitrato. Entretanto, o

reagente utilizado foi o NITRIVIR - 3, e o método aplicado foi o 371 do mesmo espectro

fotômetro, HACH DR 2000. A faixa de leitura foi de 0 - 0,300 mgL'r.

. Amônia (N - NH3) - pegou-se novamente 25mL da amostra em um tubo de ensaio, onde

foram adicionados os seguintes reagentesi 3 gotas de mineral estabil¡zador,3 gotas de

polimìneral alcalino e 1 mL de nisier. O mélodo adolado foi o 380 do espectro fotômetro

HACH 2000 DR. A faixa de leitura foi de 0 - 2,50 mgL-r.
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2.3.1.3 - Espectromelria de Emissão Atômica com Plasma Acoplado (lCP-OES)

O procedimento analítico consta em dividir as análises em duas rotinas: água 1 para

analisar os elementos Al, Fe, Cr, Cu, K e Ni e agua-2 para análise dos elementos: Ba, Ca, fVg,

Sr, Zn, Mn e Na. Os procedimentos de controle de qualidade analíticos utilizados no laboratório

foram:

. Padrões internos multi-elementares são preparados a partrr de sais especlralmente

puros, 99,99% de pureza, e verificados periodicamente com padrões externos de

qualidade comprovada (SPEX, Perkìn Elmer, Merck), rastreáveis por padrões NIST.

" Curvas de calibração obtidas para cada elemento, com no mínimo três padrões e 1

branco, são lineares do tipo y= ax+b e apresentam très novos e como coeficiente de

calibraçao R= 0.9998.

. A cada intervalo de tempo de 30 minutos (aproximadamente 06 amostras) é anahsado

um padrão interno, não pertencente à curva de calibração, para controle do drift do

equipamento. (JANASI et al1995).

. Para um conjunto de 10 amostras similares em concentraÇão são retiradas 02 delas,

para dopagem com concentração conhecida de padrões para cada um dos elementos, e

são enlão reanalisadas. As taxas de recuperação dos valores dopados devem estar

entre 75 e 125o/o cÕnforme norma da EPA 60 108.

o As amostras, cujas concentrações de analítos estejam próximas aos padrões, com

teores r-rìais eìevacjos na curva de calibração, deverão ser diluídos no máximo 80% e

reanalisadas. Os resultados recalculados não deverão exceder t107o do valor

anteriormente obtido (EPA 60108).

o Em conjunto com as amostras foram analisados 03 padrões internos do laboratório, não

util¡zados previamente nas cuTvas de calibração. Os valores obtidos para esses padrões

podem variar de no máximo 57o do valor verdadeiro

O equ¡pamento utilizado para a anál¡se foi o ICP-OES, modelo 3410 da ARL (Applid

Reserarch Laboratór¡es) uliìizando-se nebulizador ultrassônico da CETAC mod. U50004T.

Para a análise dos ânions foram utilizadas as segu¡ntes metodologias:

. Cloreto e Alcalinidade foram encontrados por intermédio de titulação com HCI 0,1 N

o Bicabornato * estequiometr¡a a partir da alcalinidade HCO.' =Ar x 1, 22, onde Af é
alcalinidade total.



2.3.1 .4 - Fluorescência de Raios - X (FRX)

O procedimento metodológico foi baseado em MORI el al, (1999), em que foi

utilizada a Fluorescência de Raios-X, sendo usada a técnica da pastilha fundida (FGD). O

equipamento utilizado foi um Espectrômetro PHILIPS modelo PW 2400 com tubo de Rh.

Primeiramente as amostTas foram secas em estufas a 100'C. Após secagem, foi

retirado cerca de 19 de cada uma delas e colocado em um rec¡piente de vidro. A essa

quantidade, foram adicionados 9,00009 de fundente, compostos por metaborato de lítio e

tetraborato de lítio, na relação de 1:4 e 0,29 de nitrato de amônia, para auxiliar no processo de

oxidação do enxofre, durante a fusâio. Em seguida, o mater¡al homogeneizado foi colocado em

um cadinho de platina (5% Au) e ìevado para um queimador e agitador mecânico, onde se

processou a fusão desse material. Ao completar a fusão, o material fundido foi vertido

automaticamente em um molde de plat¡na, com cerca de 40 mm de diâmetro e altura de

aproximadamente 4 mm resultando em uma pastilha vítrea. Após o resfriamento, essas

pastilhas foram codificadas, com o uso de etiquetas de papel. O passo final foi às análises no

Espectrometro. As 24 amostras de sedimentos e 13 de solo foram colocadas em vários porta-

arnostTas, peftencentes ao equipamento e programou-se o aparelho para ler inicialmente os

elementos maiores (Sl02 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O e K2O) e menores (MnO, TiOr e

P2O5) e posteriormente os elementosìraço (Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Zr, Ba, Ce, Nb, Nd, S, Se,

Sr, Th, U, V, Y e La).

Foi também analisada a perda ao fogo (Loi), cuja finalidade foi de verificar a

fechamento das análìses. Primeiramente pesa-se um cadinho de porcelana vazio, previamente

calc¡nado a 1000'C por t hora ¿ìnota-se o peso, em seguida pesa-se nesse cadinho 0,50009 da

amostra. O cadinho contendo o mater¡al foi levado para uma mufla com temperatura a 1000'C

por t hora horas. Após o resfriamento, pesa-se o cadinho e, por diferença de peso, determina-

se à quant¡dade de voláteis.



2.4 _ TRATAMENTO DE DADOS

Os dados e as informaÇões obtrdas foram tratados utilizando-se programas Word

versão 97- redação de texto, Excel 5.0 para elaboração de gráficos, ambos da Microsoft. Para a

elaboração dos lVlapas foram utilizados os programas Corel Dr¿rw versão I e o ArcWiew.

2 4 1 - iNDtcE DE GFOACUMUT AÇÃo DE HG (rgeo)

Esta metodologia foi adotada por Muller (apud RODRIGUES FILHO e MADDOCK,

1985) e RAMOS e PEREIRA FILHO, (1986). Trata-se de uma avaliação qualitativa da poluição

por nìetais, inclusive o Hg, em sedimentos de fundo. A expressão para o cálculo do 1,,"o é dada

por:

Em que

Cn - é a concentração do elemento investigado em uma fraçáo granulométrica específica.

Bn - é o valor de background desse elemento na mesma fração granolométrica.

A figura 7 sintetiza de forma esquemática a proposta de divisão do trabalho em

diversas linhas de pesquisas, que serão estudas e avaìiadas sob a ótica de uma análise

ambrental dos geoindicadores afetados pela at¡v¡dade garimpeira, Os resultados subsidiaram

as discussóes dos instrumenlos de gestão ambiental.

2.4.2 CLASSIFICAÇÃO HIDROQUiMICA

A classifìcação das águas subterrâneas na área de Cachoeira do Pirìá foi obtida por

meio do software Hidrochem compilado via lnternet no site da Rockware lnc, em que as

concentrações dos ânions e de íons maiores foram plotados no diagrama trianglrlar de Piper. O

referido diagrama utiliza os íons dominantes para classificar os vários grupos de água. Foi feito

também o cálculo do balanço iônico das amostras dos 4 pr¡ncipais poços que abastecem a

cidade de Cachoeira do Piriá. O objetivo foi verificar se o percentual de eTro estava dentro do

limite considerado aceitável, que é de t 10%.

CUSTÓD|O & LLAMAS (1996) calculam a porcentagem do erro <io balanço iônico

por me¡o dos valores de êrnions e cál¡ons em miliequivalentes, utilizando a seguinte equação:

Erro = I cátions - I anions x100

Icátions+Eanions

F:"-=3---,''5ilj
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BASE TEÓRICA SOBRE A GESTÃO AMBIENTAL E A POLÍTICA

AMBIENTAL NO BRASIL

3.1 - CONSTRUINDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

CAPíTULO 3

No final do século XX, os trabalhos que versavam sobre o tema do desenvolvimento

sustentável, propunham-se a reveT os conceitos e analisar os principais conflitos e as

contrad¡ções que envolvem seus prìncípios básicos, desde a sua criação até os dias atuais.

Recentemente, surgiram trabalhos que estão incorporando instrumentos de políticas ambientais

e de gestão ambiental, como a avaliação de impactos ambienlais, para subsidiar proposiçöes

que visam alcançar os obletivos principais do novo modelo, tanto em escala regional como

local. Neste capítulo, serão Tevistos os precursores históricos do conceìto de desenvolvimento

sustentável e a evolução do tema nos principajs debates mund¡ais. E ainda a inserção da

gestão ambiental, como forma de assegurar o desenvolvimento sustentável.

A religião foi uma das corTentes precursolas da preselvação do meio ambiente. O

respeito pelos elementos da natureza - fogo, ar, terra e água - configurava-se como um teTmo

simbólico e sagrado para as comunidacles tribais. Para as trad¡Çöes afrjcanas, o homem nao é

o mestre do universo; ele é o centro, o amigo e o usuário beneficiado e, por essa razão, tem de

viver em harmonia com o univeTso, obedecendo às leis natr-¡rais, moral e mística, pois qualquer

que seja o distúrbio provocado na natureza é o homem que irá sofrer as nraiores

conseqüências (MËBRATU, 1998). A maìs importante lição que se pode t¡rar dessas

comunidades tribais é a visão holística, ou seja, a percepção da natureza como um sistema

lntegrado. Essa visão sistêmica do universo vem sendo aplicada por ambientalistas como

sendo a forma correta de se estudar a natuTeza. Para AUMOND (1999), "a sabedoria sistêmica

baseia-se num profundo respeito pela sabedoria da natureza, a qual é totalmente compatÍvel

com os ins¡ghts da ecologia moderna".

Estudos sobre a sustenta bilidade do planeta foram baseados nos prìncípios das

Leis da Termodinâmica. "A Termodinâmica nasceu com esludos de Sadi Carnot, quanto à
econom¡a dos processos físicos de uma máquina a vapor, Apontando para o fato de que o calor

se move de forma espontânea e irreversível de corpo quente para o frio, Carnot criou as bases

para a formulação posterior por R. Clausir-rs das Leis cJa Termodinâmica, em 1865" (STAHEL,
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1998). A termodinâmìca é uma ciência básica que formula as regras para a conversão de

energia e importação de uma forma para outra. Fixa os limites físicos para a evolução da

palavra desenvolvimento ao nosso redor. Em contradição com a relaÇão mecánica, a

Termodinâmica indica aquele crescimenlo econômico que conduz à desordem crescente. lVais

especìficamente, aumentando os fluxos de energia demandados pela sociedade, como

acontece no processo de industria lização conlínua, conduz à depreciação proqressrva de

energia disponivel e ao aurnento da entropia. A produção de entropla excessiva é refletida em

desordens natLtrais, corno é o caso do efe¡to estufa, que ataca a camada de ozônio, e em

outros tipos de poluição ambiental. A segunda Lei da Termodinâmica guia o futuro da raça

humana. Ajuda nossa espécie humana a entender como o mundo e a vida poderiam ter

evoluído juntos e, ao mesmo tempo, aponta para o ponto frnito na evolução. Deve-se aceitar

que a Segunda Lei da Termodinâmica é uma lei da natuTeza. A escolha do caminho a ser

percorrido está nas mãos do homem (NORDE, 1997).

Durante os séculos XVlll e XlX, as preocupações com o meio ambiente passavam

pela discussão qualidade de vida. Questöes ambientais tiveram a conotaÇão econômica

baseada na teoria do lìmite, fundamentadas em Thomas Robert Malthus. A teoria de Malthus

alertava sobre o risco de uma grande catástrofe ecológica e humana, devido à escassez dos

Tecursos naturais, caso o crescimento fosse mantido nos mesmos modos de consumo que se

registrava na época. De acordo com a teoria de Malthus "a população aumentar¡a em

proporção geométrica, e¡.ìquanto os alimèrìtos somente em proporção arilrnét¡ca". A teoria

Malthusiasna sobre o limite do meio ambiente pode ser considerada a precursora do conceito

de desenvolvimento sustentável (MEBRATU 1998).

O final dos anos 50, do século passado é rnarcado pelo surgimento de idéias dos

chamados economistas tecnocratas otimistas. Dentre eles, destacou-se Ernest F. Schumacher.

Seu primeiro trabalho, publicado foi em 1959, tinha como Título P roblemas cruciais da vitla

moderna. Essa obra culminou com seu reconhecimento internacional e fama, que se

estenderam com seu outro livro o Bonito é ser pequeno. Schumacher mostrou interesse pela

poluição global e o esgotamento dos recursos do planela, e sugererindo o uso de tecnologias

apropriadas. Alguns especialistas acreditam que o concerto de tecnologias apropriadas - sendo

aquelas que dão atenção à disponibilidade dos recuTsos naturais para os diversos da

população e lambém às necessidades sociais emergentes - seja o precursor imedìato do

conceito de desenvolvrmento sustentável.

A procura do novo paradigma " sociedades sustentáveis" está baseada na

percepção da existência de diversidade ecológica, biológica e cultural entre os povos, que tanto

o capital¡smo como o socialismo conseguiram dissolver ou incorporar. A busca de uma

identidade étnica e cultural seria sintoma (sinal) para o tão sonhado modelo de sociedacie.
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No início de 1970, havia quatro coTrentes ambientalistas que postulavam sobre o

desenvolvjmento econômico do planeta. Os econom¡stas (lecnocratas/otim istas); os

cornocupianos, que defendiam a ¡nesgotável fonte dos Tecursos natL¡rais e apostavam no

mercâdo como regulador do uso racional da matéria-prima; os ultra-ecologistas, que defendiam

a volta ao passado bucólico e romântico da vida rural, em pequenas comunidades auto-

sustentáveis; e os catastrofistas que se baseavam nas idé¡as de Malthus (FOLADORI &

TOMMASINO, 2000). Dentre essas coTTentes, duas polarizaram as discussoes, os

neomalthusianos e os economistas/tecnoclatas otim¡stas. Estes últimos representavam lanto os

países desenvolvidos corno tarnbém os países em desenvolvimento. Os paises ricos temiam

que as mudanças no modelo econômico pudesserl afetat seus lucros, enquanto os países

pobres insinuavam que o novo modelo ter¡a s¡do criado pelos países ricos para impedir seu

crescimento e dese n volv im ento.

A concepçào de eco-desenvolvimento/desenvolvimento sustentável começou a ser

formalizada a partir da reunião da ONU-EPHE em 1971, também conhecida como Conferência

de FOUNEX, realizada na SuíÇa. Essa reunião foi preparatória para a Conferência de

Estocolmo. Nela havia duas correntes de pensamento: a pr¡me¡ra era A das idéias

reducion¡stas ou catastrofistas, que pregavam o crescimento zero, as idéias pessimistas de

Malthus, sobre o esgotamento dos Tecursos naturais; e a outra era postulada por aqueles que

não acreditavam em problemas ambientais e sim em uma eslratégia dos países ricos na

teìltativa de frear o desenvolvimento dos países pobres.

As idéias catastrofistas dos neoma lthusia nos, como as de l\/eadows, subsidiaram o

relatório rntitulado Os limites do Crescimento (The Limits lo Growth) ou, como ficou conhecido,

relatório do Clube de Roma. Segundo DIEGUES (2001), nesse relatório foi colocado que o

crescimento da população e o consumo têm crescimenlo exponencial. Quanto aos recuTsos

naturais, eles são limitados. Os recursos minerais teriam suas reservas esgotadas em pouco

tempo, a população aumentaria assim como a poluição e a degradação dos ecossistemas

naturais. O objetivo central foi o combate veementemente da pobreza dos países do Terce¡ro

M undo

O termo ecodesenvolvimento foi utilizado pela primeira vez por Maurice Strong, em

1973. Surgiu como uma alternativa de modelo que contemplasse as questões sociais, fosse

viável economicamente e respeitasse o meio ambiente. O ecodesenvolvimento é a busca de

padrões que obedeçam a esses critérios, desde que adaptados às condições de cada local.

Apresenta diretrìzes qLre negam que o crescimento econômico fosse o principal causaclor dos

problemas ambientais.

Em 1912, realiza-se em Estocolmo, Suécia, a primeira Conferência da Organização

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Flomem. A finalidade maior da conferência foi

resgatar a relaçâo entre desenvolvimenlo e meio ambrente. O resultacio foi uma declaração em
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que foram abordados os principais problemas relacionados com o meio ambiente:

ind ustrial¡zação, explosão demográfica e cresc¡mento urbano. ProclamoL¡-se o "direjto dos

seTes hLrmanos a um meio ambiente saudável e o dever de protegê-lo e melhorá-lo para as

futuras gerações".

Na Conferência de Eslocolmo, a questão ambientai foi tratada inicialmente como

sendo uma enfermidade dos países ricos, produto dos seus processos de crescimento

econômico, que não traçaram nenhum limite de riqueza e prosperidade. Os paises em

desenvolvimento (pobres) viram a preocupação cios paises ricos com o meio ambiente como

sendo uma nova forma de limitar ou controlâr o cresc¡mento potencial dos países pobres

(FOLADORI & TOIVMASINO, 2000). Outra controvérsia aponta para a falta de diretrìzes contra

as nações que apresentam consumo de recursos naturais de forma jrracional.

Segundo Machado (2000), a Conferência de Estocolmo limitou-se em apresentar a

degradação ambienta¡, deixando de lado sua causa - o modelo capitalista de desenvolvimento

econômico adotado pelas nações desenvolvidas. A posição assumida pelos paises pobres foi

de ignorar os temas da Conferência e manliveram suas posturas desenvolv¡mentistas, tornando

a Conferência quase sem repercussão em seus países.

Os princípios básicos apresentados na conferência não tinham a intenção de

resolver o problema, e sim de criar uma consciência ambiental na sociedade, principalmente

naquelas que pouco se ¡mpoftavam com o meio ambiente. Como resultado concreto dessa

conferência ciiou-se o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambienle (UNEP), a

Comissão Mundial para o Meio ambiente e Desenvolvimento (WCED) (FOLADORI &

TOMfVtASINO, 2000)

Em 19'74, realizou-se a conferència de Cocoyoc, promovida pelo Programa das

Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP) e a Conferência das nações Unidas sobre

Comércio e Desenvolvimento (UNCTDA). Emrtiram uma declaração inspirada no conceito de

ecodesenvolvimento, apesar de a conferênc¡a tratar de problemas relaclonados à

contaminação. Discutiu-se também o modelo de industr¡al¡zação e desenvolv¡mento e seus

efeitos sobre o meio ambiente (FOLADORI & TOMI\,1AS|NO, op, cit.).

As crÍticas a esses modelos foram feitas pela Fundação Bariloche, que atacando

diretamente os balanços energéticos, os padrões de consumo e os impactos ambientais. Ainda

na década de 80, a União lnternacronal para a Vida Selvagem e outras organizaçÒes

ambientalistas lançaram um documento denominado "Estratégia l\/undial para a Conservação".

Os princípios ecológicos manifestados pregavam mais uma vez o uso racional dos TecuTsos

nalurais e a harmonia entre desenvolvimento e meio ambiente. Esses principios estäo dentro

do modelo de desenvolvimento sustentável, porém as bases para as suas formulações são as

do ecodesenvolv¡mento (DIEGUES, 2001).

23
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Os resultados desse estudo foram apresenlados na forma de um relatório, chamado

de Relatório Brundtland. Fo¡ através do livro y'y'osso Fllturo Comum, publicado pela Comissão

Mundial sobre Meio Ambiente em 1987, que o termo desenvolvimento s¿rstentávelTornou-se de

domín¡o público e passou a receber muita alenÇão no meio acadêmico ambiental nos anos 90

(NORDE 1997, MEBRATU 1 998 e WAHAAB, 2003). O conceito de desenvolvimento

sustentável, segundo o relatório, é aquele que responde às necessidades do presente de forma

ìgualitária, porém sem comprometer as possjbiljdades de sobrevivência e prosperidade das

gerações futuras.

O conceito de desenvolvimento sustentável, segundo a visão da Estratégica

Mundial para a conservação (DIEGUËS, 2001), "é aquele processo de mudança no qual a

exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orienlaÇão do

desenvolvimento tecnológico e as mudanças inslituc¡onais se dirigem à satisfação das

necessidades das gerações presentes, em cumpr¡mento à possibilidade das geraçöes futuras a

satisfazerem as suas". Nesse relatório se estabeleceu que a pobreza, a igualdade e a

degradação do meio ambiente não poderiam ser analisadas de maneira isolada. O relatório

conclui ainda que a pobreza é causa e lambém consequência dos problemas ambientais

(FOLADORt & TOMMASTNO, 2000).

Baseados no relatório Brundlland, em 1992 as Nações Unidas organizaram a

segunda Conferência lVlundial sobre o Meio Amb¡ente e Desenvolvimenlo (CNUMAD), no Rio

de Janeiro (Rio-92), conhecicla como o A¡tice rla Ter¡a. finna como objetivo elaborar

estratégias e med¡das com a finalidade dc deter e reveTter a degradação do meio ambiente,

além de promover o desenvolviñìento sustentável com respeilo ao meio ambiente. Nessa

conferência foram emitidas várras declarações, com destaque para:

" ConvenÇão sobre mudanças climáticas - Recomendação para estab¡lizar as emissöes

de CO2 pa|a o ano 2000 aos níveis de 1990. Foi uma proposta vaga para um assunto de

grande interesse para o planeta. lsso se deve aos dois extTemos da questão. De um

lado os Estados Unidos, grande consumidor de combustíveis fósseis, alegando que não

podia ajustar suas indústrias num cufio espaço de tempo. De outro, os paises árabes,

que não aceitam diminuir sua produção de petróleo.

" ConvenÇão sobre a biodiversidade reconhece a soberania de cada país em relação a

seu patrimônio genét¡co - Essa convenção não foi assinada pelos Estados Unìdos, cujo

governo sofreu pressão das empTesas transnac¡onais farmacêuticas, que pretendem

patentear novas drogas e até espécies de seres vivos.
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o Declaração de princípios sobre o manejo da conservação e desenvolvimento

sustentável de todas as florestas - Fo¡ uma tentativa pífia de se combater o

desmatamenlo e as queimadas.

. Agenda 21 - Pretendia ser um plano de ação para o século XXl, com 40 diretrizes

estabelecidas, tendo no Banco Mundial o gestor dos projetos. O documento foi dividido

em 4 seções. A seção ltrata das dimensöes sociais e econômicas; a seção ll aborda a

conservação e administração de recursos para o desenvolvimenlo; a seção ll refere-se

ao forlalecimento do papel de grandes grupos para o desenvolvimento sustentével; e

finalmente a seção lV diz respeito aos meios para implementação dos programas e

preposições apresentadas nas demais seçóes.

A Conferência do Rio, em 1992, representou o ponto de virada da conscientização

da população mundial sobre as questões relac¡onadas com o meio amb¡ente. As idéias

apresentadas para debates socializam as responsabilidades, ou seja, transferem os deveres

para com a natlrreza a toda coletividade (órgãos governamentais, socredade civil e

organizações não-governamenta¡s), que passam a vislumbrar uma sociedade equilibrada tanto

do ponto de vista ambiental quanto social (CORDANI, 1994).

Uma ¡mporlante recomendação da " Rio-92" foi para que os países individualmente

tenham que preparar eslratégias e planos de ação que contenham compromissos reais e

obletìvos sustenláveis, para que hala o progresso para as soluçóes dos problemas que afetam

o meio ambiente no mundo inleiro (WAI-|AAB, 2003).

DIEGUES (2001) mostra que um dos aspectos positivos que está relacionado com

o conceito de desenvolvimento sustentável é a tentativa sanaT as contradições entre o

crescimento econômico e a distribuição dos recursos do meio ambiente, não apenas para o

presente mas também para as gerações flrturas. O modelo de desenvolv¡mento sustentável

exige uma nova ética, em que a natureza deve ser explorada a favor do homem.

Antes de 1994, havia mais de 80 definições diferentes sobre o tema do

desenvolvimento sustentável. Porém, a maioria delas concoTdava com os princípios postulados

pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (MEBRATU, 1998).

Entretanto, os avanços conseguidos foram significativos, princ¡palmente no que concerne às

questÕes sociais, ambientais e econômicas, mesmo que nessas áreas ainda persistam a

degradação do meio ambiente, desigualdades sociais e diferenças econômicas e tecnológicas

bruta¡s entre países pobres e países ricos. Todavia, talvez a forma de divulgação em grandes

eventos mundiais seja a melhor estratég¡a para aumentar o nível de conscient¡zação da

população em relação a esses problemas, pois inserir a pafiicipação da sociedade nesse

momento é estar garant¡ndo a continuação desses debates pelas gerações futuras.
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Segundo BATISTA (2001), as várias discussões sobre o tema do desenvolvimento

sustentável não foram em vão, pois teve como ponto ¡mpoftante à disseminação da proposta,

que serviu de alerta as populaÇões mL¡ndiais sobre a necessidade e urgência de se estabelecer

um novo modelo de desenvolvimento, que seja possívei associar o crescimento econômico conì

equidade socìal e preservaÇão do meio ambiente. Tentatjvas estão sendo feitas para

concretizar esses objetivos. Todavia, esforços maiores deverão ser feitos para que se possa no

luturo, alcançar urIì eslado de sustenta bilidade socioeconômica e ecológica em grande parte

das nações. Para esse aulor, na Amazônia concret¡zar esses objelivos não é tarefa fácil, devido

à complexidade dos ecossistemas ambienta¡s e socioeconômicos. A sustentabilìdade ambiental

da região estaria no desenvolvimento de ativ¡dade produtivas que não utilize a floresta de forma

irracional e crim inosa.

O desenvolvrmento sustentável lTaz uma essência democrática (mudança com

participaÇão), em que as soluções de problemas como crescimento econômico, demográfico e

ambientaìs venha acompanhada da melhor¡a na qualidade de vida. Um processo de mudança

deve contemplar o desenvolvimento do ser humano e do seu meio. A muclança em ql¡alquer

outro sislema mesmo secundário pode desencadear mudanÇas em oulros elementos do

sistema principal ou até mesmo promover a mudança desse sislema. Se uma organização se

transforma, muda também a forma de fazer. Então muda o modelo de gestão (PEREIRA &

SANTOS 2001).

CORDANI (2000) atribu¡ unr papel irïportante e fundanrenlal paia os geocientistas

nesse século, no que se refere na implementação e manulenção de uma sociedade

suslentável. O äutor aponta como um desaf¡o para esses profissionais encontTar situações

geológicas favoráveis à exploração, utilizando tecnologias eficienles com menor impacto

ambiental. Os profissionais das Ciências da Terra, por terem uma vìsão holística e sistêmica do

planela, devem contribuir com seus conhecimentos nas tomadas de declsões quando

estiverem sendo discutidas questÕes sobre recursos minerais, poluição ambiental,

desenvolvimento econômico, planejamento de cidades, entre outras. Fica sob sua

responsab¡lidade o compromisso de informar os órgãos governamenta¡s e a sociedade civil

sobre as condições físicas, econômicas, socia¡s e ambientais de um bem ou recurso mineral,

bet¡ como os custos exteTnos de sua explotação e a gestão desse recurso.

Segundo SILVA (2003), o compromisso do Minislério do Meio ambiente do governo

Lula é "equacionar o destino da Amazonia brasileira, dentro de um projeto maior de

desenvolvimento, levando em conta todos os significados que a região tem desde o simbólico

alé seus diferentes potencia¡s de crescimento socioeconômico sustentável". As lideranças

polit¡cas, socia¡s e econômicas da região clamam por mudanças no modo de condução das

políticas estratégicas para Amazônia. O modo de desenvolvimento para Amazônia continua

como na decada de 70. e as experiências mais promissoras de desenvolvimento do regiäo



foram aquelas que privilegiaram a floresta, as águas, a biodiversldade, a cultura, o

conhecimento milenar das populações lradicionais. Atrelado a isso estão os envolvimentos da

sociedade civil, organizações nâo governamentais, movimentos socjais e a participação das

comunidades locais.
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3.2 - EVOLUÇÃO DO pROCESSO DE GESTÃO AMBTENTAL

Em 1972, na Conferência Mundial sobre o Homem e o lvle¡o Ambtente, foi

reconhecida a irnpoftânc¡a da gestão amb¡ental e da aval¡ação de impaclo ambiental como uma

ferramenta de administraÇão do meio ambiente. Esse mecanismo de vanguarda representa um

passo importante na evolução do concetto de desenvolvÌmento sustentável (MEBRATU, 1gg8).

Segundo FEICHAS & NEGREIROS (1999), tais defìnições ìncorporam noçöes de

espaço, re¡açäo homem-natureza e conflito de interesses. EntrelanÌo, esses conceitos dão

manutenção à visão econômica, mesmo referindo-se aos recursos naturais. Apesar de

incorporar importantes itens de cunho ambiental, elas, as definições, âinda enquadram,se em

Lrm aspecto restritivo, pois deixam de considerar importantes fatores relacionados com os

ecossistemas e privilegiam o falor econômico em detrimento dos fatores ecológico e social.

BECKER 1993 apud RIBEIRO (1997) apresenta cinco paradigmas de gestão
ambiental no conlexto do desenvolvimenlo sustentável, enfat¡zando suas prrncipais
contrad¡Ções:

IMPERAT¡VO
DO¡/IINANTE

h.CONOMIA
DE

trÞalNtTtrtÞ^

Progresso.
Cresc mento
Ecorìônrico c
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infin ta.
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HOMEM E
NATIJRF7A

2Í1

PARADIGMAS DE GESTÃO AMBIENTAL
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O modelo de gestão ambiental, no contexto do desenvolvimento sustentável, eslá

baseado principalmente nos rneios legais (legislação) e na atuaÇão das institujÇões

responsáveis pela proteção do meio ambiente. A adequação e criação de leis ambientais deve

ser uma prática constante, uma vez que os meios de apropriação do meio ambiente e dos

recursos natuTais são um processo dinâmico. Outro fato que se deve levar em consideraçäo é

que a gestão dos recursos naturais é o fator determ¡nante para a implemenlaÇão do modelo de

desenvolvìmento sustentável. "O Brasil e os demais países do terceiro mundo estão

identrficados com o projeto de uma gestão sustentável de seu ativo ecológico, visando atingir o

máximo possível os planos de retrocesso da degradação ambiental global e de preservação da

biodiversidade" (RlBElRO, I 997).

Para a realização do desenvolvimento sustentável, é necessária a integraÇão entre

meio ambiente e desenvolvimento, Também é requerida uma estrejta colaboração e

compreensão entre ambientalistas e os tomadores de decisão (adminislradores). Em países em

desenvôlvimento, isso é mais evidente pela divulgação e aceitaÇão clo problema. Mas são

precisos mais lrabalhos de pesquisa na linha do desenvolvimento sustentável e da gestão

ambiental, para estre¡tar ainda mais essa lacuna. A Avaliação do lmpacto Ambiental (AlA)

tornou-se uma importante ferramenta para alcançar um desenvolvimento ambientalmente

sustentável (WAHAAB, 2003).

A expressão Abordagem Ecossistêmica ou Gestão por Ecossistema eslá sendo

bem difundidä no Canadá, onde essa t-netodologia é denomjnada ecosytem apprcach, lendo

sido criada para alcançar o desenvolvimento sustentável. A figura 55 mostra a relação entre a

geslão ecossistêmica e os principaìs temas envolvidos com a queslão ambrental.
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O objetivo princrpal desse modelo é garant¡r a sustenta bilidade de atributos e

funções ecológ¡cas por um longo tempo, permit¡ndo assim que as futuras gerações possam

L¡sufruir das condiçöes dos ecossistemas que eslão dìsponíveis atualmente para a população.

Estudos experimentais aplicando a abordagem ecossistêm¡ca estão sendo desenvolvidos em

países da Europa, Ásia e clo Mar Báltico. Os pesquisadores que apóiam a utilização dessa

metodolog¡a são aqueles que defendem medidas e posturas mais radicais em relação às

quesrões ambienrais (MITCHELL 1997, CORTNER; MOOTE 1999 apud PE|TER, 2001).

Segundo esses autores, a discussão dessa metodolog¡a fez surgir värios

questionamentos em relação a sua aplicabilidade. Dentre os temas surgidos destacam-se:

"objelivos e metas com a particrpaÇão da Segundo PEITER (2000), a gestão

ambiental com abordagem por ecossistema ou ecossistêmica é aquela que mais se enquadra

aos moldes dos princípios do desenvolvimento sustentável.

. sociedade para a sociedade";

. "ciência holistica e integrada :

" "instituições adaptáveis a mudança";

. "pTocessodecisóriocolaborativo".

A metodologia de gestão ecossistêmica apresenta contradições e dificuldades

operacionais. Entretanto, a conciliação do conceito do desenvolvimento com as jdeias da

abordagem ecossistêmica devem fazer parte das reflexões, das discussoes e da formação de

especialistas envolvidos com a gestão do meio ambiente e de recursos naturais, po¡s as

tendêncras que se estruturam no horizonte apontam para o surgimento de um novo paradigma,

mesmo faltando à comprovação da eficiência operaclonal (PEITER, op. cit.).

3.2.,1 - INSTRUMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL

Para os paises mais importantes do mundo, estabeleceu-se um guia para o

desenvolvimento suslentável, que foi interpretado como sendo uma ferramenta de gestão

ambiental com influência nas diversas esferas de atuação, de global a local. Essas ferramentas

são instrumentos de comando e controle à dìsposição dos órgãos governamentais, além de

diretrizes a seTem cumpridas pelas empresas (SILVA FILHO et, al; 1999).

A evolução da gestão ambiental no Brasil remonÌa o início de 1980, do último

século, com a criação da Política Nacional do Meio Amb¡ente como foTma de ajuste às

proposições cont¡das na Conferência de Estocolmo, ocorrida em 1972.

SANCHEZ ('1991) conceitua a gestão ambiental "como um conjunto de operaçóes

técnicas e atividades gerências que visa assegurar que um empreendimento opere dentro dos

padrões legais ambientais exigidos, minimize seus impaclos ambientars e atenda a oLrtTos

objelivos empresariais, como manter um bom relacionamento com a comunidade'i

30
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Segundo DONAIRE, 1999 apud FEICHAS & NEGREIROS (1999), "a gestão

ambiental no âmbito das empresas tenì significado a ìmplementação de programas voltados

para o desenvolvrmento de tecnologias, a revisão dos processos produtrvos, o estudo do ciclo

de vida dos produtos gerados e a produção de bens verdes, enTre oulros que buscam cumprir

imposições legais, aprove¡tar opoftun¡dades de negócios e inveslir na imagem institucìona1". A

preocLrpação é do ponto de vista interno do empreendimento, mas ajuda no combale da

degradação ambiental. Porêm, não consegue ser suficiente para garantir a segurança dos

ecossistemas onde essas empresas estão instaladas.

No âmbito das esferas legal e governamental, a gestäo ambiental assume oulros

papérs, sendo conceitL¡ada como "¿r busca de soluçÕes para os conflitos ambientais

com pa1ìb jlizando as necessidades humanas e as do meio ambiente" (DOUROJEANNI, 1993

apud FEICHAS & NEGREIROS, op. cit.).

Segundo a visão do IBAÍVIA, pode-se entender como gestão ambiental os seguintes

conceitos:

" "Atividade voltada para formulação de princípios e direlrizes, estruluração de sistemas

gerências e tomadas de decisões, tendo por objetivo final promoveT, de forma

coordenada, o uso, proteção, conseruação e monitoramento dos recursos naturais e

sócio-econôm icos em um determinado espaço geográfico, com vistas ao

desenvolvimento sustentável";

' "Processo de arliculação das ações dos dife¡-entes agentes socia¡s que interagem em

um dado espaço, visando garantir, com base em princípìos e d¡retrizes previamente

acordados e definrdos, a adequação dos meios de exploração dos recursos ambiental-

natL¡ra¡s, econômicos e socioculturais - as especificidades do me¡o ambiente".

Para GOLDENSTEIN (2001), "gestão ambiental é um processo articulado de ações

dos diferentes agentes sociais que interagem em determinado território, visando garantir a

adequação cla exploração dos recuTsos ambientais, com base em princípios e diretrizes

previamente acordados/definidos".

Gestão ambiental "pode ser entendida como o campo de atuação humana que

busca equilibrar a demanda de recursos naturais da Terra com a capacidade do ambiente ern

fornecer ou propiciar ao homem o aproveitamento de tais recursos, de modo a que essa

demanda seja atendida em bases sustenláveis" (BlTAR, 2001).

Segundo ANDREOLI & PAULA SOUZA (1992), um s¡stema de gestão apresenta

como dificuldades para a sua implementação a forma de organização da área ou espaço

ambiental. Um novo modelo de gestão deverá contemplar os segu¡ntes aspectos:

. l\,4onitora mento integrado do ambiente;

. Participação da comunidade;

3l
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. Eslabelecimento de niveis e padrões;

. Planejamentododesenvolvimento.

A gestão ambiental deve ser inserìda no contexto de uma Política Ambiental que

pTomova ações de gerenciamento, coordenação, execução, conlrole e monitoramento das

questões sociais, econômicas e culturais relacionadas com o meio ambiente (VADOVËLLO,

2000 apud MATIAS, 2002).

A ler federal 6938/81, que editou a tal Política continha basicamente a proposta de

recuperação da qualidade ambienta¡, avaliação do impaclo ambiental (AlA) e o licenciamento

amb¡ental (LA) (BlTAR, 2001). O autor apresenta alguns instrumentos de gestão ambiental

(lGAs) que devem ser incorporados em estudos que visem à implantação de L¡ma Polít¡ca do

Meio Ambiente.

c Avaliação do lmpacto Ambiental (AlA) - Caracteriza-se por identificar os possiveis

impactos ambientais, tanto aqueles tidos como positivos como principalmente os

negat¡vos, associados à instalação de um empreendimento. Procura não só avaliar o

grau de intensidade desses impactos para o meio ambiente como também para o

homem. Esses instrumenlos subsidiam as tomadas de decisão relacionadas à execuçào

ou não do empreendimento, podendo ser usados para ajustar as diretrizes propostas.

Sua aplicação se dá é com maìor freqüência na fase de planejamento do projeto, mas

podem também ser usados duranle a fase execução até a desativaÇão.

Recuperação de áreas degradadas (RAD) - E ut¡lizada para garantir a devo¡ução parcjal

ou inlegral das condições ambientais encontradas antes da inslalação do

empreendimento. Assegurando o uso futuro e a sustentabilidade do local para as

próximas geraÇões. Normalmente ela é utilizada nas fases de operação e desativação.

Porém e recomendado o seu uso desde a fase de planejamento. A RAD é tida como um

dos principais instrumentos de política pública na esfera amb¡ental.

Audìloria Ambiental (AA) - Está baseada no cumpr¡mento das medidas de controle

ambiental, com as quais se comprometeu a empresa ou empreendimento junto aos

órgãos ambìentais. Ela pode se[ executada por auditores internos ou designados pela

agência ambiental responsável. Os trabalhos dividem-se em pré-auditoria, auditagem

local, elaboração do parecer final e pós-auditagem. Via de regra a AA é aplicada

durante a implementação do empreendrmento, podendo ser aplicada nas demais fases

do projeto.
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. Análise de Riscos Ambientais (ARA) - Esse instrumento base¡a-se em possibilidades de

ocorrência de riscos para o meio ambiente que possam provocar danos também à

população próxima ao empTeendimento e aos seus funcionários. É utilizado nas fases

de instalação e operâção dos empreend¡mentos.

Seguro Ambiental (SA) - E um instrumento de gestão ambiental que assegura direitos

de indenização a pessoas ou ao Estado por danos ambienlais causados pelo

empreend¡mento, seja ele voluntário ou involuntário. As empresas que dispöem desse

instrumento lêm unì sistema de segLrrança ambiental muito rígido, pois essa é uma

condição bás¡ca ¡mposta pelas seguradoras. Dependendo do tipo do empreendimento, a

adoção desse inslrumento já deve constar desde a fase de planejamento.

lnvestigação do Passivo Ambiental (lPA) - Esse instrumento de gestão ambientai é

utilizado como sinônimo de impactos ambientais deixados por um empreendimento e

assumido por terceiros. O passivo configura-se na parte contábil, que significa custos

para aquele que herdar tais impactos, sendo um empreendedor ou o Estado. A

investigação envolve identificação do problema, avaliação, dados hìstóricos da área,

situação do imóvel e tipo de empreendimento. A utilização desse ¡nstrumento acontece

geralmente quando há falha de fiscalização dos órgãos ambientais. Geralmente esses

empreend¡mentos são antigos e quando da sua instalaÇão não havia nenhuma

legislaçâo ambienlal. Para os projetos atuais, a exigência de um plano de recuperação

da área degrada (PRAD) pode evitar esse lipo de problema.

Sistema de Gestão Ambiental (SGA) - Confrgura-se num instrumento de gestão

ambiental responsável pela organização de todos os procedimentos e até de outros

¡nstrumentos que promovam a melhoria do desempenho ambiental do empreend¡mento.

Em sua maroria, o SGA é freqüentemente usado no setor industrial. Porém, é

recomendado para qualquer lipo de empreendimento. É aplicado nas fases de

instalação e operação. Instrumenlos de gestão ambiental são variáveis identificadas

dentro de um conjunto de problemas ambientais que são avaliados e analìsados.Suas

conseqüências para o meio amb¡ente e para o homem deverão ser informadas, para

que se possa propor alternativas preventivas ou corretivas. Os instrumentos preventivos

são aqueles cuja finalidade é a de anteceder qualquer tipo de impacto ambiental,

através de açöes que impeçam ou minimizem tais impactos. Neste caso a avaliação do

impacto ambiental é o instrumento Lrtilizado. Por slra vez, os instrumenlos corretivos

propõem-se a atenuar ou elimirrar os impaclos ambientais identificados. Para essa
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proposta, o instrumento de gestáo recomendado é recuperação da área degradada

(RAD) lBrrAR 2001).

MATIAS (2002) considera que o processo de qestão ambiental está situado em um

ponto de equilíbrio insustentável, devido às grandes conlradiÇões causadas por ¡ntederência de

variáveis como dinâmica dos fenômenos do ecossistema, demandas da economia, e dos

sislemas de vaiores socjoculturais, s¡stemas de normativos relacionados a él¡ca e poder. Dessa

forma, segundo o autor, torna-se difícil e quase utóptco alcançar esse modelo de ceslão.

A política de desenvolvimento sustentável não pode ser vista como uma " recelta de

bo/o", ou seja, aquilo que todos podem cop¡ar e aplicar em seus países oLl continentes. Esse

modelo pode ser bem aceito em determjnadas regiões, enquanto eÌrì outros locais sua

aplicação é frustrada. A estratégia que deve ser usada é a da adoção de tecnologia e políticas

públicas apropriadas para cada região. Copiar modelos que deram certo em determinados

países não se configura numa prática correta na busca de reparar ou minimizat os problemas

ambientais e promover o desenvolvimento, pois as características econômicas, culturais e

sociais de uma determ¡nada região são distintas daquelas de outras regiões. A util¡zação de

"tecnolog¡a limpa", ou seja, aquela que causa pequenos ¡mpactos no meio âmbìente, o aumento

da conscientização ambiental e a mudança nos hábttos de consumo da população dos paises

desenvolvidos representam os princìpais instrumentos de gestão amb¡ental (RlBElRO, 1gg7).

Os instrumentos de gestão ambiental, aplicados nos empreendimentos de

engenharia e geologia, devern compieender uma otim¡zação das atividades 1écnicas e
administrativas que conduzem a uma melhoria das condiçÕes ambienlais clo empreendimento

ou de urna área tida como especial e que deve ser protegida. O quadro atual do

desenvolv¡mento da gestão ambiental está ancorado em três instrumentos principais: a

Avaliação de lmpacto Ambiental, Sistema de Gestão Amb¡ental e Auditoria Ambiental. Esses

instrumentos caracterizam os modelos integrados empreendimento (processo tecnológico) e o

meio ambiente (impactos ambientais) durante todo o ciclo de vida. Porém, a esse modelo

poderão ser inseridos outros instrumentos de gestão ambiental (B|TAR, 2001).
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3.3 - HISTÓRICO DA GESTÃO DOS RECURSOS HíDRICOS

A crìse dos Tecursos hÍdricos está intrinsecamente relacionada com o aumento da

populaÇão e do nivel de vida. No último século, as taxas de crescimento da população foram

inferiores às taxas de crescimento do consumo de água. O consumo médio per capita no

munclo apresentou uma grande disparidade entre os paÍses ricos e os pobres. Por exemplo, há

um consumo médio de 600 litros/hab/dia nos Estados Unidos e de 30 litros/hab/dia em alguns

países da África. Apesar c1o pequeno volume de água disponível paTa o consumo humano, esse

seria suficiente para atender a população mundial, se a ocupação demográfica no mundo fosse

dislribuída de forma uniforme (CUNHA, op. cit.).

O século XX marca o início de uma profunda crise na disponibilidade de água para

o consumo humano. Essa situação pode se agravar nos primeiros 20 anos do século XXl. Os

motivos do agravamento dessa crise são o aumento da população mundial, a urbanização

desordenada, o aumento do consumo, o uso irracional da água nas diversas atividades

industriais, agrícolas e domésticas. Essa situação leva a desafios permanentes. Na tentativa de

apresentar soluções seguras para o processo de planejamento e gerenciamento, delineei as

novas polÍticas públicas para os recursos hídricos (TUNDlSl, 2001).

No presente século, a relação do ser humano com a água assume uma nova

postura. Passa da busca incessante pela maior oferta de recursos hídricos, que possa atender

as necessidades do modelo de desenvolvimento econômico, para uma outra situação que

associe a oÏerta de água com o processo de ordenamento territor¡al, obedecendo as seguintes

diretrizes:

" Privilegiar de forrna igual¡lárìa a inclusão de valores an¡bientais na conslrução e

aplicação das políticas de água;

" ReforÇar as relaçöes entre produção de al¡mentos e o consumo de água, prezando a

formulação da consciência de uso racional dos recursos hidricos na agricultura;

o Evoluir para uma conscientização econômica quanto aos custos da água.

Estas mudanças no comportamento, que implicam em novos hábitos de consumo e

uma visão holíslica e sislêmica dos recursos hídricos, apresentam sempTe algumas

resistências, fato esse normal em qualquer processo de transformação. Todavia, essas

mudanças abriram espaço para um debate maìs amplo sobre a nova forma de agir e pensar a

gestão dos recuTsos hídricos, podendo ser entendido como um novo paradigma da água

(cuNHA, 2002).

Os Tecursos hídricos, no conlexto do desenvolvimento sr.lstentável, bt-¡scam o uso

racional da água, tanto sob a forma de um manejo das fontes superficiais como das fontes

subterrâneas, relacionada a uma harmonia com o meio ambiente que possibilite a sua

sustenta bilidade quantitâtiva e qL¡alitat¡va para as futllras gerações. A preocupação com os
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Tecursos hídricos advém descle o final da década de 60, com a publicação da Carta Européia da

Água, que aclvertia que a "água é Llm recurso natural limitado, essencial à vida e ao

desenvolvimento" (CAVALCANTE, 1 997).

Em 1977, em Mar Del Plata, na Argentina, lniciaram-se as conferências

inlernacionais sobre as condições dos recursos hídricos no mundo. Essa conferência foi

promovida pelas Nações [Jniclas e foi c]enominacla Conferência cla Água dás y',/áÇdes. Nela fo¡

instituício o Plano de ação de Mar Del Plata, que compunha uma série de resoluções e medidas

relacionadas à questão dos recursos hídricos. Esse plano foi considerado pouco ef¡ciente,

apesaf de algumas med¡clas contidas no plano terem sido aplicadas de imediato, mas a

intenção foi maior que a ação. Porém o Plano serviu de b¡ase para a formulação do chamado

Decênio lnternacional de Abastec¡mento de Agua Potável e Saneamento, que foi lançado pelas

Nações Unìdas em 1980, culo resultado também se mostrou decepcionante (cuNHA, 2002).

Em 1992, A Conferência lnlernaciona/ cta Água e do Amblente, como ficou

conhecida a reunião DLrblin, lrlanda, reiterou o pensamento postulado na Carta Européia da

Água, que mostra que a água é indispensável para o desenvolvimento, para o ambiente e para

a vida. Ressalta a importância da participação dos planejadores, consumidores e dos

tomadores cle decisões no processo de gestão dos recursos hídricos. Nessa conferência, a

água é reconhecida como um bem econômico, estendo-se a ela o conceito de desenvolvimento

sustentável proposto pelo Retatór¡o Brudtland. Na Conferêncla Rio - 92, o tema sobre água

pautol¡ oS principais debates e fez parte dos documentos Declaração do Rio e da Agenda 21

(CUNHA, op. cit. ).

Em Miami, 1993, realizou-se um encontro para disculir a adm¡nistração da água

nas Américas, na qual foi criacla a Rede lnteramer¡cana de Recursos Hídricos (RIRH) No ano

seguinte, foi realizacJa a Conferêncja das Américas, também em Miami, na qual a preocupação

central foì a formação de uma aìrança para preven¡r a contaminaÇão dos recursos hídricos.

Outra Conferência impoftante, realizacla na Amérìca Central, foi a de San José, Porto Rico, em

1996. Nesse fórum se discr-lliu o manejo dos recursos hídricos na América latina e no Caribe

Teve como resultaclo a criação de um plano de metas e ações. A¡nda nesse ano, realizou-se na

Argenlina o segundo D¡álogo lnteramericano sobre a AdmnistraÇão tla Água, cujo tema foi

"gestão integrada dos recursos hÍdricos para o desenvolvimento sustentável nas Américas"

(CAVALCANTE, 1997)

Em 1997, foi realizado o 7e Fórum Mundia/ da Água, em lvlarraqueche, lVìarrocos,

promovido pelas Nações unidas. Essa conferência reuniu um grande número de

pesquisadores e entidades governamentais e não-governamentais, preocupados COm o futuro

dos recursos hídricos no planeta. O legado resultante deste encontro foi a consc¡ent¡zaÇão dos

parlicipantes em eslabeleceÍ direlrizes para criar uma "vjsão mundial da água"
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Para CUNHA (2002), "uma gestáo adequada dos recuTsos hídricos e dos outros

recu[sos com eles [elacionados só será possÍvel se a água for considerada como uma

preocupação de todos ou, para ut¡lizar a linguagem da" "visão", como " everybody's businesd'

Pra que isso ocorra, será necessário o envolvimento dos diversos segmentos sociais, ou seja,

instituiçóes governarnenta¡s, agências de d¡stribuição de água e os consumidores, que darão

sugestöes para a formulaçäo e implementaçâo das políticas referenìes aos usos dos recursos

hídr¡cos".

Em relação a sustentabilidade dos recursos hídricos, em 2001 o governo alemão,

com o apoio da Organização das Nações Unidas organizou a Conferência lnternacional sobre

Agua Doce, na qual foi reconhecida a obrigatoriedade da atllaÇão em três áreas do

conhecimento relacionadas com a água e o desenvolvimento sustentável como: governância,

gestão integrada e novas parcerias; mobilização de recursos financeiros; desenvolvìmento de

capacidade e transferências de tecnologias.

Em 2OO2, foi realizado em Haia o 2e Fórum Mund¡al da Água, promovido pelas

Nações Unidas. Esle fórum foi considerado o mais importante depois da Conferência de Mar

Del Plata. Após 25 anos do le FórLtm Mundial a questão da água no planeta parece ter

ressurgido de forma mais forte na Conferência de Haia (CUNHA, op. cit.).

As conferências e fóruns mundiais sobre a água demonstTaram ao longo do últ¡mo

século, um conjunto de preocupações referentes à utilização dos sistemas de Tecursos hídricos.

Essa denominação eslá relacionada com a redjslribuição da água disponível à população de

L'ma determinada região, utilizaclo as variáveis de tempo e de espaço. Esse conceito vai se

tornando cada vez mais relevante, quando a ele são incorporadas novas preocupações, como a

qualidade da água e a preservaÇao do meio ambiente, inserido o tema no conceito de

suslentabilidade. A sustentabilidade dos sistemas de recursos hídricos só pode ser constatada

quando satjsfazerem aos objetivos da sociedade, tanlo os da atualidade quanto aos do futuro,

preservando a integridade das funções ambientais de tais sistemas (CUNHA, 2002).

O conceito de desenvolvimento sustentável dos recursos hidricos se enca¡xa no

conceito de gestão integrada dos recursos hídricos, que ao longo dos anos vem tentando se

firmar como uma alternativa de resolução dos problemas oriundos da gestão tradicional da

água. A gestão integrada dos Tecursos hídricos é conceituada como um processo que privilegia

o desenvolvimento e a gestão coordenada da água, solo e outros recLITSos associados,

buscando maximizar o bem-estar econômico da sociedade de maneira eqÙitativa sem

comprometer a sustentabilidade de outros ecossistemas também importantes.

A gestão integrada que se opõe à gestão lradicional deve valorizar as interações

ecossistêmicas, entre os sistemas naturaìs - condicionantes que lmpl¡cam na quantidade e

qualidade cla água e o sistema humano - condìcionante de utilização do recuTso, produção de

efluentes e prioriclades inerentes ao mocjelo de desenvolvimenlo. É de se considerar, na gestão
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integrada dos recursos hídricos, o respeito pelos fatores básicos relacionados aos

condìcionantes naturais (econômico e social) (CUNHA, 2002).

LANNA (1993) apud BELONDI (2003), define a gestão dos recuTsos hídricos como

um processo de análise e de criação voltada para a elaboração de normas, princípios e

diretrìzes na preparação de documentos que orientem e estruturem os sistemas gerenciais e de

tomadas de decrsóes, cuja finalidade é promover o inventár'io, uso, controle e proteÇão clos

Tecursos hídricos. O autor ressalta ainda, quatro instrumentos essenciâ¡s no processo de

gestão dos Tecursos hídricos:

" Política de Recursos Hídricos É o conjunto super¡or de leis que norteiam cs aÇoes

governarnentais e dos segmentos sociais. Estão relacionadas a regu lamentações,

modificações nos usos, controle e proteção dos recursos hídricos;

o Plano de Recursos l-lídricos - Envolve todo e qualquer estudo que busca adequar o

uso, controle e proteção dos Tecursos hídricos aos interesses dos segmenlos sociais,

econômicos e Qovernamentais, que estão contidos na PolÍtica de Recursos Hídricos.

Esses estudos podem ser na forma de projelos de coordenação, com patibilização e

de intervenção. Esses planos de interferênc¡a recebem o nome de Planejamento de

Recursos Hídricos;

. Gerenciamento de Recursos Hídricos - Representa o conjunto de ações apresentadas

por órgãos governamentais que se deslinam a regular e controlar o uso dos recuTsos

hídricos, de modo a deixa[ em conformidade com as normas eslabelecidas pela

Política dos Recursos Hídricos;

" Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hidricos - TTata-se de um conjunto de

organismos e instituìÇões governamentais e privadas, cujos objetjvos são a execução

e a implemenlação das normas e diretrizes postuladas pela Política de Recursos

Hídricos, por meio de um modelo de gerenciamento dos recursos hídricos, formulado

no âmbito do pianejamento dos recursos hídricos.

A gestão ìntegrada dos recursos hídricos deve seguir os princÍpios do

desenvolvìmento sustentável, sendo uma gestão equilibrada ambientalmente, economicamente

eficiente e socialmenle eqüitativa. O processo da gestão integrada dos recursos hídricos deve

ser executado de forma sislêm¡ca, ou seja, abrangendo ìmpoÌ-tantes fatores que influenciam na

perfe¡ta gestão da água. Para o processo de gestão deve-se integrar (CUNHA, op. cit.).

o as águas interiores, esluarinas, costeiras e marítimas;
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. as áouas rnteriores superficiais e subterTâneas;

c as águas de várias origens e de vários meios;

. os diversos usos da água:

c a gestão da água e do soio;
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. os aspectos relacionados com a ofena e a procLrra de água,

. os aspectos Telacionados com a quantidade e a qual¡dade da água;

. a gestão das águas de abaslecimento e das águas residuais;

o as diferentes formas de poluição pontual e difusa;

. a gestão das águas nas escalas local, regional, nacional e transnacional;

. os vár¡os sistemas de mon¡toTamento relacionados com a gestão da água;

. a polilica cle gestão da água e das políticas ambienlal, econÔmica e social;

. a polílica de gestão da água e a polítìca de ordenamento territorial;

. a política de gestão da água e as políticas setor¡ais pertinentes;

. as instituiÇöes com Tesponsabiìidade na gestão da água

Segundo TUNDISI (2001), uma política para pTomoveT o desenvolvimento

sustentável no âmbito dos recursos hídricos depende fundamenta lmente de um programa de

gerenciamento integrado desses recursos. Os principais segmentos sociais, econömicos,

¡ndustriais e agricolas dependem, para se desenvolver de uma excelente disponibilidade de

água própria para consumo. O Estado pode garant¡r a sua proteÇão e conservação ao longo

dos anos. Um instrumento que pode ser usado com bastante eficácia para atingir esses

objetivos é o gerenciamento ambiental. Esse mecanismo apresenta um topico bastante

importante, o gerenciamento adequado dos recursos hídricos, que passou a incorporar em suas

temáticas as seguintes questóes:

' O reconhecimento dos conceitos de desenvolvimento sustenlável e resilência;

" Adoção de um processo inlegrado de gerenciamento, em que considera as ¡nteraÇões

econômicas, sociais e bioqeofísicas;

. A busca incessantemente por níveis mais ef¡cientes de avaliação e de gerenciamento.

A eficiência no processo de gerenc¡amento integrado dos recursos hídricos, no

contexto do desenvolvimento sustentável, implica em:

" Eficiência no controle do uso dos recursos naturais, equiìibrando a preservação e a

utilização;

. A preocupação constante com o desenvolvimento futuro, buscando alternativas de

gestão com equilÍbrio na conservaÇão e uso dos Tecursos hídricos;

. O uso eficiente da água e a reformulação periódica das estratégias para conservação

dos recuTsos, usos múltipìos e geTenciamento integrado.

39
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Segundo LANNA (1995) apud NAPOLEAO, 2003, BELONDI, (2003), um dos

modelos mais modernos de gestão dos recursos hÍdricos é o modelo s¡stêmlco de integração

partic¡reTiva. Esse modelo valoriza a importânc¡a de medidas em escala local para melhorar as

condições dos recursos hídricos e solucionar os conflitos que ex¡stem nas outras escalas,

secuindo as formulaÇões da Política Nacional de Recursos Hidricos. Para esse modelo, é

necessária a criação dë ama estrlttl 'a slstèmica e a adoção de três instrumentos impoftantes:

. Planejamento estratégico por bacias hidrográficas;

o ConstituiÇão de um comitê de bacias hìdrográficas com deliberaÇões multilaterais e

descentra lizadas ì

o Viabilidade legal e financeira necessárias para a ¡mplementação do programa de

qestão;

3,3.1 - GESTAO DAS AGUAS SUBTERRANEAS

A cor azul que o planeta Terra exibe ao ser visto do espaço deve-se à grande

quantidade de água o mesmo possui. As águas oceânicas abrangem cerca de -70o/o da

superfície terrestre, e apenas 2,5o/o do volume da água do mundo são de águas doces. Deste

volume, estima-se que 70% estejam na forma de gelo e de neves e que da parte reslante 957o

sejam de águas subterrâneas, localizadas a grandes profundidades, cuja explotação é dificil. A

parcela restante corresponde a ceTca de 45000 Km3/ano, sendo esse volume o responsável

pela susterìta bilidade da vida de seis bilhões de seres hurnanos na Terra. Do total de água

doce disporrível, somente 3500 Kmlr/ano são captados, sendo 70% utìlizados pela agricultura,

20ok pela ìndústria e 10% pelos municípios, para abastecimento público (CUNHA, 2002).

Nos países que apresentam escassez de recursos hídr¡cos será cada vez mais

custosa a implementação de obras hidráulicas. lsso será um fator limitante no seLr

desenvolvìmento. O bom aproveitamento dos recursos hídricos oferecidos pelos aqùíferos

torna-se, assim, vital para manter o desenvolvimento de inúmeros países. É necessário deixar

de lado o " hidro-mito" de que as águas subterrâneas são "frágeis", de tal forma que é preferível

continuar servindo-se das águas superficiais. O dilema estabelecido consiste em fazer

previsöes para usos futuros das águas, uma vez que não se conhecem os usos da água atual?

Sabe-se também que o consumo de água é crescente e que já há muitas regiões com "estlesse

hidricd' .

O estresse hídrico é estabelecido através das necessidades mínimas de agua per

cap¡tã para que sejam mantidos os principios básicos para uma mínima qualidade de vida

possível, em regiões que apresentem situações moderadas de desenvolvimenlo mesmo em

zonas áridas. Esse conce¡to está baseado na premissa de que 100 litros de ágr-ra por d¡a (36,0
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m:r/ano) sejam o mínimo que um ser hLrmano pode consumir para supri as suas necessidades

tanto domésticas quanto de higiene pessoal sem comprometer o nivel de saúde. Nos paises

desenvolvidos a média de consumo é de 5 a 20 vezes o valor mínimo. Esses números incluem

a geração de energia, agricultura, industr¡a e oulros gastos menores (BEECMAN, 1999 apud

BELONDI, 2OO3),

REBOUÇAS (2002) afirma que os estudos hidrogeológicos tradicronais

caracterizam-se por avaliar as propriedades físicas dos aqùíferos, como profundidade , nível da

água, vazões, qualidade das águas e outras variáveis de caráter genérico. Essa abrordagem

refere-se à preocupação notória e primitiva da quantidade de água que se quer extraif com as

taxas de recarga natural dos aqüíferos. Essa discussão sobre os limites fisicos das bacias

hidrográficas e geológicas se configura numa falta de conhecìmento básico sobre a questão.

Os sistemas de fluxo subterrâneo são delineadores de células de fluxo, as quais estão

intrjnsecamente relacjonadas com a compaft imentaÇão hidrográfica.

Um outro fator que é bastante cr¡ticado nos estudos hidrogeológicos é a

slrperexplotaÇão do poço, resultando no rebaixamento acentuado do nível d'água. O quadro de

dificuldades apresentado para a utilização das águas subterrâneas, indica que práticas erradas

de gerenciamento de poÇos (perfuração, construção e omissão de variáveis ambientais)

levaram ao surg¡mento das tais opiniões equivocadas. A extração da água subterrânea induz o

aumento da recârga e da transferência de fluxo entre os aqüíferos vizinhos. Ponanto, um

programa eficiente de geslão dos Tecursos hídricos cleve, entre outras ¿ìtr¡buiÇões, levar em

consideração, nas regiões onde se pretendam instalar poços, as condições geoambientais,

bem como de uso e ocupação do solo (REBOUÇAS, op. cit.).

A extraÇão de águas subterrâneas é normalmente fruto de iniciativas pafticulares,

de pequenos municípros ou mesmo de indústrias. O número de captações através de poços

pode chegar a ser de um a cinco poÇos por km2. lsso equivale a dizer que em um aqùífero

médio, com cerca de 1.000 km2, pode haver milhares de usuários ou beneficiários que

exploram esse recurso sem nenhuma coordenação entre eles. Os custos deste tipo de

exploração são financiados pelos próprios usuários e não chega a ser compLrtado nos custos

institucionais dos governos.

A água subterrânea no Brasil apresenta caracterislicas distìnlas quanto a sua

d¡stribuição. As bacias sedimentares ocupam cerca de 50% do terntório brasileiro e retêm 90%

do volume total da água doce. Na outra metade do terntório brasileiro, há rochas cristalinas e

metamórf¡cas recobeftas por espessos mantos de jntemperismos e zonas fraturadas, em que o

volume estocado f¡ca aba¡xo dos 10% do volume total de estocagem. O volume de água

subterrânea doce é da ordem de 112.000 km'. Deste total cerca de 90% estão nas bacias

sedimentares. O semi-árido nordest¡no, com 600.000 Km', engloba em sua maiolia rochas de

idade Pré-cambrianas, sendo que a reserva de água é de 80 km'(REBOUÇAS, 2002).



Na Amazônia a disponibilidade hídrica é caracterizada pela exuberância da

complexa rede de drenagem e seus ecossistemas. A rede hidrográfica da região corresponde a

um total de 6. 925.674 km', desde a nascente do rio Solimões no Peru até a sua foz como ¡io

Amazonas no oceano Atlântico. A ma¡or¡a dessa área encontra-se me território brasileiro.

Apesar da grande disponibilidade de áç1ua na região, algumas áreas próximas a grandes

centros urbanos sofrem com a poluição de suas águas e conseq ùentemente escassez do

Tecurso. Esses problemas são negligenciados pelo poder público, pois são de difíceis soluções

técnicas e os custos são altissimos (SlLVA,2003).

O uso da água subterrånea no Brasil é feito de maneira bastante comedida,

abastecendo um pequeno número de usuários desde o período colonial, sendo o processo

extrativo feito de forma descontrolada e sem nenhuma fiscalização. Dois fatores prejudicam o

uso das águas subterrâneas no Brasil; o primeiro está relac¡onado com a falsa idéia da

abundáncra infjnjtesimal das águas superf¡ciais, que acaba negligenciando ações efetivas para

eficiência dos serviços de abastecimento. O segundo fator está vinculado ao pouco

conhecimento sobre as águas subterrâneas. Isso tem como conseqúência a ma utilização

desse TecuTso hídrico, tanto nos aspectos da construção como no da conservação dos poços

(REBOUÇAS, op. cit.).

Os custos rnternac¡onaÌs de captação da égua subterrânea são de

aproximadamenle 88 dólares por mil m", enquanto a captação da água de rios pode alcançar

unì cuslö enlre 123 a 246 dólares. Há, portanto, grande dÌfeiença linanceira e indiscutivel

vantagem ambiental. Portanto, a alternativa do uso da água subterrånea passa a mereceT

atenÇâo especial no contexlo da gestão integrada dos recursos hídricos. Cabe aos sistemas

aqüÍferos desempenhar diversas funções dentro do processo de gerenciamento, tais como

função de produÇão, de estocagem de água protegida dos agentes de poluição, processos de

evaporação, de autodepuraÇão e eficiência no fornecimento da água e a custos reduzjdos.

Dessa forma seria promovido o desenvolvimento sustentável local (REBOUÇAS, op. cit.).

A característica maTcante da instalação de poços e a conseqüente extração de

águas subterrâneas é que tal atividade é reproduzida por inúmeros usuários,

independentemente de qualquer acordo generalizado ou plano de aproveitamento integrado.

lnegavelmente tais aproveitamentos conlribuíram ern muito para ampliar a produção de

alimentos, melhorar o padrão de vida de populações e melhorar a economia de muitos

povoados e cidades. Entretanto, em algumas regiões, com freqüência a proliferação de poÇos

extratores sem qualquer controle por parte de autoridades responsáveis pela água deu origem

a sérios problemas hidrológicos e ecológicos que podem comprometer a continuidade desses

a proveitamentos. Tais problemas podem ocorrer de forma exagerada pela ¡nterpretação

errônea clÕs ad min istradores, olr ainda, de manerTa pior, os problemas ficam ocultos pelo total

ou escasso conhecimento hidrogeológico da área.
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3.4 _ POLÍTICA AMBIËNTAL NO BRASIL

A legislação ambiental brasileìra apresenta dois momentos marcantes ao longo de

sua existência. O primeiro remonta a década de 30, do século XX, quando foi estruturada a

base do mecanismo jurÍdico para a gestão dos recursos nalura¡s. O segundo momenlo

acontece na década de 70, qlrando da criação dos princ¡paìs instrumentos da Política Nacional

do Meio Ambiente. As propostas eram ìnovadoras e bastante concTelas e vollavam-se para a

exploração do patrimônro natural. As primeíras leis d¡vidiram-se em lrês conjuntos de

preocupaçôes. Havia aquelas disculiam a racionalização do uso e da exploração dos Tecursos

naturais (água, flora e fauna), outras debatiam a regulamentaÇáo das atividades produtivas

como a pesca, mineração entre oulras e finalmente as que procuravam preservação áreas tidas

como essenciais. As bases jurid¡cas que sustentavam essas leis estavam concentradas no

Côdigo Florestal, (Ler nq 4.771 de 15/09/65), Código de Pesca (Decrelo na 227 e Decreto na 24.

643 de 10107134) e Lei de Proteção a Fauna (Lei no 5. 653 de 12l02l88) (HANAN & BATALHA,

199s).

No início da década de 70, no governo Médici, a questãô ambiental foi incluícla pela

primeira vez erì um plano governamental o chamado Plano de Metas e Bases para Ação do

Governo. As preocupaçóes ambientais se restringiam ao termo poluiÇão, que englobava

problemas de fumaça no ar, contaminação das águas por esgotos domésticos e industriais.

Esse período coincide com a era do "milagre econômico", cujo princÍpio básico era Õ " crescer a

qualquer preçd'. Nesse momento, a legislaçäo ambiental brasileira parliu para a criaÇäo de

programas de conservação ou proteção clos recursos naturais, não se cletendo ao controle das

instalaçoes e das fontes de emissão de contaminantes. Fazem pa¡-te dessa ópoca os seguinles

órgãos;

" lnstituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF);

" Superintendência do Desenvolvimento das Pesca (SUDEPE);

. lnstituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA);

. Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM);

. Depadamenlo Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEË)

A paftir da década de 70, tem-se uma nova abordagem da leglslação ambiental

brasileira. Nesse período, são incorporadas ao sistema luridico as medidas preventivas,

corretivas, e de controle da poluição. Ainda nesse período, surg¡u em São Paulo a Companhia

Estadual de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb), que foi um maTco no processo de

gestão ambiental no Brasrì e procurou concentraT suas açoes nas fontes de emissão de

poluentes, sejam elas fixas ou móveis. Nas medidas de controle da poluição estão inseridas

também ações de miligação dos impactos ambientais adversos. Essas medidas de controle das
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fontes antropogênicas se mostraram mais ef¡cazes do que as ações que propunham a defesa

da fauna silvestre e da flora (HANAN & BATALHA, 1995).

A Conferência de Estocolmo, em 19-72, reconhece o direito do ser humano à

liberdade, à igualdade e à qualidade de vida, dentro de urn ambiente capaz de satisfazer todas

as suas necessidades de bem-estar. Essa posiÇao foi cons¡derada como um tema introdutório

no universo jurídico internacional para o surgirnento do direito ambiental (MACHADO, 2000). O

aulor admite, que o uso da Avaliação de lmpacto Ambiental (AlA) por grande parte dos países

se deve a Conferência de Estocolmo. Nesse fórum o Brasil assumiu a postura de um país em

desenvolvimento não aceitando as colocações de uso racional dos recursos naturais, pois

argumentava, que essas medidas preservacion istas emperrar¡am o processo de

desenvolvimento do país. A posição do Brasil foi bastante critìcada pela comun¡dade

internacional.

Em face da posição brasileira na Conferência de Estocolmo, houve intensas crít¡cas

de entidades amb¡entalislas contra a poìíÌica de desenvolv¡mento do Brasil. Como forma de

mìnimizar as pressões dos organismos ambientais, o governo criou a Superintendência de

Recursos Nalurais (SUPREN), no ano de 1973, por meio do Decreto Lei ne 5578 de 11105113.

Nesse mesmo ano, foi criada também a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) pelo

Decreto Lei na 73030 de 20110173 (fVlATlAS, 2002).

No governo Geisel foi instituído o ll Plano Nacional de Desenvolvimento. Neste

plano, a questão ambientaì recebeu mais incentivo com a dedicação de urn capitulo que tratava

do " Desenvolv¡mento Urbano, Controle da Poluição e Preservação do Meto Ambientd' . No

entanto as intervençoes do governo nesse setor foi meramente corretivas, ou seja, o governo já

assumia que o empreendimento traria ¡mpactos ambientais e não procurava preveni-los

(HANA|, 1994).

Segundo HANAN &BATALHA (op. cit.) e MACHADO (2000), ao inic¡ar a década de

80, a legislação brasileira não tinha em suas estruturas nenhuma referência à questão

ambiental. As diretrjzes de preservação e conservação ambiental eram apresentadas por

órgãos setoriais, d¡st¡ntos e independentes, cujas leis geralmente eram confl¡tantes, pois a

maioria delas acabava se sobrepondo as leis ditadas por outros órgãos. Todo esse conflito na

legislação era decofrente do modelo de desenvolvinìento e do arcabouço jurÍdico que nào

reconhecia a importância da questão para aquele momento.

A legislação ambiental brrasileira foi reforçada com a promulgaÇão da Le¡ ne

6.938/81, que crioLr os prìncípios e objetivos e inslrlrmentos da Politica Nacional do Meio

Ambiente. Essa lei procurou inserir a questão ambiental no processo de desenvolvimento do

país e também se traduziu na primeira lei que abordou a questão ambiental de forma integrada,

pois até então, as leis ambientais não associavam o uso dos recursos naturais com o controle

da qualidade necessária. Essa lei visava descentralizar as ações da política ambiental brasileira
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que se encontrava sob total responsabilidacle da SEMA. O anigo 6a da referida lei drz que "os

órgãos governamentais responsáveis pela proteÇão do mero ambiente conslituiriam o Sistema

Nacional clo Meio Ambiente (SISNAMA)" (MATIAS, 2002).

O SISNAI,,IA era composlo por um órgão colegiado representado pelo Conselho

Nacional do Mejo Ambiente (CONAMA), um órgão superior, cuja finaliclade era de formular e

encaminhar a politica da SEMA, a qual era responsável pela implementação da política.

Segundo HANAN & BATALHA (1995), I,IACHADO (2000) o Sistema Nacional do

lVleio Ambiente (SISNAMA) é composto por órgãos e entidades que tem como objetivos

principais a proteÇão e melhoria da qualidade ambiental e de vida da população em todas

esferas do poder - federal, estadual, e municipal. Os autores apresentam o modelo no qual está

estruturado o SISNAf\i A, bem como as devidas atribuições de seus órgãos constiluintes:

. órgão superior: O conselho de Governo, que tem a função de prestar assessoria ao

presidente da Repúbhca, no que concerne à formulação da Política Nacional e metas

governamentais para o meio ambiente e sobre os recursos naturais, através da Câmara de

Políticas dos Recursos Naturais, na qual o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos

e da Amazônia Legal, se faz representar.

. órgão consultivo e deliberativo: Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). É c1e

competênc¡a desse conselho assessoraI e propor ao Conselho de Governo as diretrizes de

políticas governamentais para o meio ambiente e os reclrTsos naturais. Faz parte de suas

finalidades estabelecer através de resoluçöes as normas e os padröes adequados com o meio

ambiente ecologicamente equilibrado e sustentável à vida. Dentre as resoluçöes apresentadas

destaca-se a Resolução 001 de 12 de janeiro de 1986, que estabeleceu a obrigatoriedade do

Estudo de lrïpacto Ambiental (ElA) e o Relatório de lmpacto Ambiental (RIMA), como parte

essencial para a Avaliação do lmpacto Ambiental (AlA), obrigatório para o licenciamento prévio

de atividades que demandem recuTsos do meio amb¡enÎe. O E¡A contempla a avaliação do uso

múlt¡plo dos Tecursos naturais e também as medidas mitigadoras dos impactos ambientais, que

pode ser entendicjo como o Plano de Recuperaçào de Áreas Degradadas (PRAD). O Conama

em seus quadros com representantes de nível federal, estadual e municipal, além de

segmentos da sociedade que estão envolvidos direta ou ind¡retamente em atividades que

demandam de recursos naturais ou então contr¡buam para modificar a qualidade ambiental.

Diante dos fatos, o Conama torna-se a instância mais adequada para o processo de tomada de

decisão e pode ser considerado o principal órgão dentro da Polít¡ca Nac¡onal do Meio

Am biente.
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. Orgão central: O Ministério do Meio Ambiente e Recursos Hidricos, que cujas

finalidades são de planejar, coordenar, supervisionar e controlar todas as ações relacionadas

com o meio ambiente. É o órgão responsável pela formulaÇão e execução da Política nacional

do N,4eio Ambiente e fazer cumprir as diretrizes governamentais estabelecidas para o setor.

Além de ser órgão responsável pela politica externa relacionada com o meio amL¡iente.

. Órgão executor; lnslituto Brasileiro do lVleio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis (lbama), autarquia que tem como finalidade formular, coordenaT, executar e

fiscalizar o cumprimento das açoes de conservação e preservaÇão em favor do meio ambiente,

estabelecidas na Política Nacional do Meio Ambiente em lodos os aspectos. O lbama

configura-se em uma estrutura centralizadora e está a frente de todas as ações de fiscalização

e combate aos crimes ambientais dentro do território brasileiro, por causa dessas intervençöes,

ele frequentemente está em conflito com os Estados, pois acaba sobrepondo-se a autonomia

dos órgãos estaduais.

. Órgãos setor¡ais: são instituiÇöes que integram a administração pública fecleral direta

e/ou indirela, além de fundações instituídas pelo poder público que estejam relacionadas com a

preservação do meio ambjente e da qualidade ambiental ou que regulariza o uso dos Tecursos

minerais.

" Órgãos secc¡ona¡s: são órgãos de competència dos estados como Secretarias de Meio

Ambiente, institutos de pesquisas ambientais e outras entidades correlatas; cuja

responsab¡lidade está na execução de programas e projetos ambienta¡s. Também recaem

sobre esses órgãos o controle e a fiscalização de atividades que possam comprometer a

qualidade ambiental.

. Órgãos locais. são as inst¡tu¡çöes pertencentes a esfera municipal como Secretária

Municipal de Meio Ambiente e Fundaçoes Ambientais e que são responsáveis pela fiscalizaÇão

e controle de atividades que degradam o meio ambiente dent|o da jurisdição a qual peftence.

Apesar da SEIVA não corresponder aos anseios de uma legislação ambiental

consolidada e voltada para os interesses sociais, ela representou um importanle passo para a

concepção da Política Nacional do Meìo Ambiente, po¡s antes de sua criação não havia nada de

concreto por parte do Estado brasileìro em relação as questões ambientais. (MACHADO, 2000).

Segundo MAll!{ON, (1992), HANAN & BATALHA, (1995) e |\IACHADO (op cit.) na

década de 80, o Banco Mundial, financiador de grandes empreendimenlos e projetos de infra-

estrutura em vários países do mundo passou a ser pressionado sob o ponto de vista ambiental,



devido aos in[rmeros impactos de natureza sócio-ambientais que os projetos vinham caLrsando

as populaçoes desses países. Como forma de atender aos questionamentos que lhes eram

argüidos, pela comunidade internacional, o Banco Mundial resolveu legitimar o processo de

licenciamento como instrumento fundamental de geslão ambiental.

Após 20 anos de qoverno militar, a transição democrática não demonstrolr interesse

pela causa ambiental. As açöes implementadas no goveTno Sarney pala o setor foram pífias, o

destaque maior foi a criação do Minislério do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente, no

ano de 1985 e a também a criação do lBAl\44, em 1 989, no final do governo. Nesse ano,

aumentaram as quejmadas na AmazÔnia, invasão de terras indígenas por garimperros e

madelreiros falos que repercutiram de forma negativa a imagem do Brasil no exterior. Na

tentat¡va de apresentar uma resposta eficaz para a comun¡dade internacional, o governo

Sarney criou o Programa Nossa Natureza (PNN), que foi coordenado pelos militares

(l\,lACHADO, 2000).

Nos governos sucessores de Fernando Collor (1990 - 1992) e de ltamar Franco

(1992 - 1994) as açöes de polítìca ambiental mais marcantes foram: em primeiro lugar, a

substituição do Ministério do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente pela Secretaria do

Meio Ambiente da Presidência da República (SEMAN,{/PR) e posteriormente foi transformada

em Minìstério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, com finalidade exclusivamente

ambiental. Esse ministério chamou pra si a responsa bilidade a incumbência de implemenlar o

processo cle gestão cla Polítjca Nacional cle Água,s clentro das diretrizes estabelecidas pelcl

S¡stema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e dos consórcios ou comitôs de

bacias hidrográficas. Devido a essas novas atuações o mrnistério foi transformado em

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (MACHADO op. cit.).

A constituiÇão de 1988 deu a devida imponância a questão ambiental, incluindo no

artigo 170, a defesa do mero ambiente entre os princípios da Ordem Econômica e F¡nanceira.

Também dedicou exclusivamente o Capítulo Vl - em que todos têm direito ao me¡o amb¡ente

ecologicamente equilìbrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia quaìidade de vida,

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

presentes e futuras gerações que estabeleceu uma nova ordem para a política ambrental

brasileira.

A carta magna se mostrou descentralizada devido instituir a co-responsabilidade da

União, dos Estados e dos Municípios, atribu¡ndo a eles, competênc¡a para legislar sobre as

florestas, fauna, flora, conservação da natureza, defesa do solo, dos recuTsos natLrrais, gestão

ambiental e controle da poluição, como determina o aÌtigo 24 capítulo Vl. No artigo 23, capítulos

Vl, Vll e Xl eslão dispostos à competência comum para União, Ëstados e Munìcípios, ou seja, o

dever de agir em favor do mero ambiente no que conceTne à proteÇão do meìo ambiente e

controle da poluição em todos os níveis, preservar as florestas, a [auna e flora, acompanhar



C¿)p:ít-LtJ.o .l - ¡1..r,!'e lroó¡r.-.,ì ,.ioÌr¡.) .:¡ q.fit.lo .r¡¡ì¡rc¡¡L¿¡l r,' ,l pol.ít--i..t.) .ì¡nbr:¿..¡lhal 4tì

através de fìscalização a concessão de direitos de pesquisas e exploração dos recursos

minerais e hídricos em seus terrilórios. Em relação aos Municípios, a Constituição brasileira, em

seu aftigo 30 e CapílLrlos ie ll apresenta a legislação para resolver problemas locais e até

suplementar a legislações federais e êstaduais no que for relevante.

Após a Conslituição de 1988, outras leis foram criadas para dar supofte a política

ambiental brasileira imputou, a responsabilidade ambiental aos diversos setores produtivos da

nação e fortaleceu a atuação dos Estados na área ambiental. Dentre essas leis destacam-se:

o fsi ¡Q 1.735 de 22102189, que criou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA);

n Lei nq 7.803 de 18107189, que aiterou o código florestal;

o lsi ¡e 7.804 de 18/07/89 allerou a Política do Meio Ambiente (Lei 6.938), atribuindo ao

IBAMA a função de órgão central do Sislema Nacional do Meio Ambiente, que subst¡tuiu

a SEMA (ext¡nta);

. Lei nq 9.433 do ano de '1997, que rnstituiu o Plano Nacional dos Recursos Hídricos.

Apesar da Lei 6.938/81 ter representado o marco inaugural da política ambiental

brasileira, principalmente pelos instrumentos lega¡s e institucionais, que a ela foram

incorporados. As ações governamenta¡s em favor do meio ambiente manliveTam-se no modo

reativo, ou seja, para cada denúncia de crime ecológico ou pressão internacional, o governo

atuava. Na verdade, o que se esperava com essa lei eram atitudes mais pró-at¡vas, em que se

buscassem as interações da gestão pública do meio ambienle com os segmentos sociais

brasileiros (MACHADO, 2000)

Segundo LEAL, 1986 apud DIEGUES (2001), a política amb¡ental corresponde a um

conjunto de medidas que estão agrupadas em quatro categorias distintas e principais,

separadas por seus objet¡vos: medidas de controle, medidas de incentivo ou de desestimulo,

medidas de recuperação e medldas de proteÇao.

c Medidas de controle

Foram elaboradas para orienlar na prevenção de danos ambientais adicionars de

empreendimentos que potencialmente agridam o meio físico. As medidas aplicadas diretamente

podem seguir doìs caminhos preferenciais: o de regulamentação do uso do solo, que possibilita

um contrôle mais rigoroso da atividade impactante, ou o controle das atividades operacionais,

exigindo ìnstrumentos eficientes para conceder o licenciamento prévio dessa atividade. Quando

a instalação do empreendimento for considerada de rìsco para os ecossistemas a legislação

exige a apresentaÇão do EIA/RlMA.
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Está relacionada com medidas que estÌmulam a preservação do meio ambiente,

através de ¡ncentivos na forma de bÔnus, abatimento de impostos e alé remuneraçáo

financeira, por exemplo, proprietários de terras que possuam grandes área de florestas nativas

em suas propriedades. Enquanto as medidas desestim uladoras pregam a punrÇão para as

intervençöes no meio arnbiente, ou seja, a teona do poluidor pagador, As infraçöes que estáo

sujeitas às penas são o desmatamento e a descarga de poluentes.

n Medida de recuperação ambiental

Destina-se aos casos em que há pefiurbação no equilíbrio natural de um

ecossistema, devido as ações de natuTeza antróp¡ca, sendo necessário a aplicação de medìdas

de recuperação da área, que aux¡lie na recomposição da funÇão ambiental impactada. A

formulação de medidas de recuperação de áreas degradadas cond¡ciona ao estudo das

necessidades econômicas da comunidade local quanto ao uso do solo. A gestão panicipativa

da população local depende necessariamente de ajustes na estrutura fundiária. Para BITAR &

VASCONCELOS (2003), as autoridades públicas municipais devem partìcipar do processo de

recuperação das áreas degradas no sentido de assegurar a interação entre o uso pretendido da

área recuperada e os meìos de desenvolvimento e planejamento municipal como Planos

Diretores, Zoneamentos, legislação sobre uso e ocupação do solo e def¡nição das areas

protegidas (reservas floreslais e mananciais).

" Medidas de proteçâo ambiental

Está relacionada com a criação cle áreas protegidas como reseTvas naturais,

parques ecológicos e áreas de proteÇão amb¡ental (APA), onde a presença do homem e

proibida oLr as atividades antrópicas são controladas e monitoradas. A criação de "llhas de

preservação" está associada com a proposta denominada de Teoria dos Refúgios, que

estabelece o ¡solamento de áreas, lidas como endêmicas. Essa medida muitas vezes nâo é

feita de forma participativa e compartilhada com as populações tradicionais que habitam essas

áreas. A obrigação de abandonara essas áreas acaba gerando conflitos sociais e acaba

facilitando a entrada de caçadores, madeireiros, garimpeiros e mineradoras clandestinas que

se valem da fragilidade dos órgãos de fiscalização para degradar o meio ambiente. Dessa

forma, a medida assume uma posição paradoxal, pois apesar de ser elaborada para assegurar

a proteÇão do meio amb¡ente, passa a contribuir para a degradaÇão do mesmo.

A estrutura legal da questão ambiental brasileira no âmbito federal está amparada

por esse emaranhado de leis que norteiam a política ambiental nacional. De acordo com a

estrLrturação da legislação ambiental brasileira que foi apresentada neste item pode-se concluir

o Medidas de incentivos e desestim uladoras
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que o arcabouço juríclico sobre o meio ambiente no país necessrla de ajustes no âmb¡to politico-

administrastivo. Esse " re-arranjd' é devido ao número excess¡vo de lejs que versam sobre os

mais variados assLrnlos dentro da esfera ambiental como controle da poluìção, exploração dos

TecuTsos minerais e hídricos, conservaÇão de parques e de reservas floresta¡s, etc. Outras leis

podem ser incorporadas nesse coniunto por meio de poftarias e/ou resoluÇões, dependendo

das circunstâncias na qual o problema ambrental está inserido ou para ajustar outras leis que

necessitem de adequação devido às circunstâncias geológicas, físicas, sociais e econômicas

de cada região, pois essas diferenças regionais são fatores preponderantes para o sucesso da

medida de correÇão, prevenção e controle dos ¡mpactos ambienlais identificados.

Órgãos cenlralizadores de ações ambìentais no país, não concol'clam com o

processo de descenlralizar as operações ambientais no território brasileiro. Eles questionam a

falta de infra -estrlrt u ra material e as cond¡ções financeiras dos estados e dos municípios

principalmente daqueles mais susceptíve¡s a ocorrência de impactos ambìentais, pois esses

estados e municípios por serem caTentes subjugariam a questão ambiental em detrìmento do

aumento na arrecadação de rmpostos.

A fragilidade ambiental que recai sobre os estados e municípios não pode ser

admitida como regra, pois a política nacional do meio ambiente obriqou os estados do norte e

do nordeste a criarem seus órgãos ambientais - secretárias ou departamentos de meio

ambiente, para que esses estados pudessem implementar suas políticas ambienlais, uma vez

que nos estados do sul e sudeste do Brasil as legislações amb¡enta¡s já estavarn ern vigor. Ent

alguns municipios as prefeituras criaram seus órgãos ambienlais, que trabalham hoje com

eqLripes multidisciplinares n¿ì tentativa de integrar e discutir os problemas ambientais de forma

descenlralizada com as demais esferas dos poder (federal e estadual). Quanto às empresas

nacionaìs e inlernacionais já iniciaram o processo de qestão ambiental, promovendo e

apoiando projetos de educação ambìental com seus funcionários e expandindo a gestão interna

das empresas para o seu entorrìo, colocando o homem como objeto do meio ambiente.

No Brasil, o controle ambienlal na mineração sempre foi objeto de muitas

polêmicas, pois a maioria dos mineradores não cumpre o que determinam a legislação

amb¡ental, principalmente às pequenas mineradoras. As grandes empresas cle mineraÇão estão

a cada dia jnveslindo em tecnologia ambiental e formas de controle da poluição, isso porque a

questão ambiental para essas empresas implica em com petitividade.

A politica mineral adotada no Brasil vem da época dos governos mil¡tares, que

procuraram estruturar o setor para atender os interesses de empresários nacionajs e aqueles

associados com o cap¡tal estrangeiro. A legislação ambiental para mineração advém de

28102161 , com o Decrelo Lei na 22-7 , que ¡nstituiu o Código de MineraÇão. Esse Decreto dá nova

redaÇão ao Decreto-Lei na 1 .985 (Código de Minas) de 29 de janeiro de 1940.
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O Capitulo lll, através do Art. 47 - obriga o titular da concessão, atém das condições

gerais que constam deste código, ainda, das seguintes, sob pena de sanções previslas no

Capítulo V:

' Vlll - Responder pelos danos e prejuízos a terceiros que resultem drreta ou

indiretamente da ìavra,

" lX - Promover a seguranÇa e a salubrridade das habitaÇoes ex¡stentes no local;

. X - Evitar poluição do ar ou da água que possa resultar dos trabalhos de

mineração.

As leis que regem â at¡vidade garimpeira no Brasil foram ìnstituídas na década de

60, quando surgiram as primeiras legislaçôes e políticas concretas para tentar disciplinar a

garimpagem.Os segmentos menores da mineração, como as pequenas empresas e os

garimpos, que não detinham grandes soma de capitais ficaram de fora da legislaçâo. O Art. 70

do Código de lVìineração de 1967 definiu de forma marginal e preconceituosa o garimpo, que

levou o governo à criação de políticas repressivas aos garimpos (SCLIAR, Op. cit.).

Após a conslituição de '1988 surgiram d¡retrizes para a garimpagem, contidas na Lei

ns 7.805, de 18/08/89, no Decreto na 98.812 de 09/01/90 e na Poftaria na 10 de 20107/91, todas

editadas pelo Departamenlo Nacional da Produção Mineral (DNPM). Essas regTas versavam

principalmente para o entendimento da legalidade e viabilidade das ativ¡dades garimpeiras.

Dentre as ações de mudanças na legislação estavam a extinção da matrícula e a obrigação da

atuaÇáo em áreas fixas. Apesar desses avanços na legislação, as lavras clandestinas

continuaram em todo país.

No Estado do Pará, a Legislação ambiental foi definida através da Lei nq 5.457 de

11/05/88, que criou a Secretária de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (Sectam),

antes da promulgação da Constitu¡Ção Federal. A constituição estadual promufgacla em

05/1 1/89 definiu a competência do Eslado a defesa, a conseruaçâo, a preservação e o controle

do meio ambiente, através do Aft. 255. O Capítulo Vl desse art¡go estabeleceu obrigatoriedades

aos que exploram os Tecurso naturais. renováveis ou não, para. por seus próprios meios.

procederem à recuperação do meio ambiente alterado, de acordo com a solução técnica

aprovada pelos órgãos públicos competentes, envolvendo, na fiscalização, as entidades ligadas

à questão ambiental ou representaliva da sociedade civil na forma da lei.

3.4.1 - ARCABOUÇO JURíD|CO E tNST|TUC|ONAL SOBRE OS RECURSOS HiDR|COS

Os recursos hídricos, de uma maneira geral, foram gerenciados ou controlados

pelas autoridades governamentaìs desde o período do Primeiro Reinado. Na era Vargas, que

ìnicia-se em 1930 e se estende até 1945, fo¡ promulgada a Lei de Direito cje Ágrras no Brasil, o

chamado Código de Águas. Essa lej foi colocacla em prática a panir de 1 0 de julho de 1934,

5l
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sendo composta pelos Livros l, ll e lll. E considerado até hoje um avanço impar para o Direito

brasileiro, no que conceTne à regularizaçäo do Lrso dos recursos hídricos nacionats. Embora

exerça essa nostalgia jurídica, a sua aplicação é estrilamente localizada, pois somente o Livro

lll, que versa sobre a produção de energia pelas usinas hidrelétricas, foi regulamentacio

(REBOUÇAS, op.cit.).

A Constituição Federal de 1988, no Título Vl, Capitulo Único, Art. 96, apresenta as

primeiras mudanças no Código das Águas cje 1934, sendo que a princ¡pal alteração foi a

extinÇão do domínio privado da água subterrânea. Sendo assim, todas as águas do território

brasileiro passaram a ser de domínio públ¡co. Essa medida deixa subentend¡do que nenhum

indivíduo pode usufruir deliberadamente de um recurso natural qLre não lhe peftence. Outra

mudança significativa no Código foj o estabelecimento de dois domín¡os para os corpos d'água.

domínio da União para os rios ou lagos que banhem várros estados da federação ou que

serviam de fronteiras com esses ou com países vizinhos que deles provenham as águas ou que

a esses países estendam e domínio dos Estados, para as águas superficia¡s ou subterräneas,

fluentes e emergentes e em depósitos (REBOUÇAS, 2002).

A Lei Federal nq 9.433, de 08 de janeiro de 1997 é uma das principais leis

formuladas para o setor. Ela instituiu a Política Nacional dos Recursos Hídricos e criou o

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Essa lei adotou as principais

med¡das de gerenciamento de recurso hídricos praticados em países experientes no processo

de gestão das águas. Dentre os äspectos regulamentados estão:

" adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento;

6 usos múltìplos da água;

. reconhecimento do valor econômico da áqLra;

o gestão descenlralizada e parlicipativa,

ô no caso de escassez do recuTSo, é dada pr¡or¡dade ao abastecimenlo humano e animal.

A seção lV da referida Lei trata especif¡camente da cobrança sobre o uso da água,

cuja finalidade é racionar a demanda se baseado nos aspectos quantitativos e qualitativos. O

aftigo 22 assegura que os valores que forem arrecadados devem ser revertidos para a bacia

hidrográfica onde está inserida a área de captação, para financiar estudos, projetos

educacionais, obras civis no âmbito do Planejamento dos Recursos Hídricos. Os recursos

finance¡ros devem ser usados para cobrir gastos adm in istrativos. Porém tais despesas nào

devem ultrapassar J,5o/o de todo montante arrecadado na bacia hidrográfica Essa cobrança é

entend¡da como um ¡nstrumento de frnanciamento dos programas de gestão e de planejamento

dos recursos hídricos. Entretanto, surgem queslões polêmicas vìnculadas aos valores cobrados

pela ágr-ra consumida. As enlidades empresariais e agrícolas aleftam que esse tipo de medida
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pode aumentar ainda mais suas despesas elevando a carga tributária. Assim, dificultado o

desenvolvimento êconòmico e social cla regido (NAPOLEÃO. 2003).

Aincla em relaÇão à Lei Federal na 9.433197, nela foram estabelecidos alguns tipos

de organização para promover a gestão com abordagem integrada, sistêm¡ca e compartilhada

dos recuTsos hídricos com destaqLre para:

" Conselho Nacional de Recursos Hídricos - é o órgão de mais altâ patente dentro do

Sìstema Nacional de Recurso HÍdricos, no que conceTne aos termos administrativos

(regu la mentadores e reguladores), destacando-se a Resoluçáo 15, que versa sobre as

águas subterrâneas.

o Comitê de bacia hidrográfìca - atua como um fórum, no qual são planejados, discutidos

e decididos assuntos referentes às bacìas hidrográficas, cujos representantes estão

vrnculados a diversos segmentos sociais, como prefettLlra, sociedade civil, governo

estadual e federal e usuários em geral.

. Agências de Água - Servem para atuar no gerenc¡amento dos recursos provenientes da

cobrança pelo uso das águas. Dentro desse contexto, foì criada a Agência Nacional de

águas (ANA), alravés da Lei nq 9.948, de 17 de julho de 2000, cuja função é a de

implementar a polittca Nacional de Recursos flidricos, que será de responsabilidade da

Secretária Nacional de Recursos Hídricos (SRH), subordinada ao Ministério do Meio

ambiente (MMA). Compete a ANA adotar medìdas que atendarÌ os interesses públicos

e ao mesmo tempo possibilite o desenvolvimento do Sistema Nacional de

Gerenciamento de Recursos Hídricos. Sua forma de atuação deve ser imparcial,

independente, impessoal e acima de tudo legal, adotando medidas de regulaÇão,

fiscalização, conlrole das ações e atividades para o cumprimento da legislação

peft¡nente aos recursos hídricos (NAPOLEÃO, 2003).

REBOUÇAS (2002) ressalta a carência de uma legislação específica para gerir, em

todos os seus aspectos (uso, conservação e proteção) os Tecursos hídricos

su bterrâneos.Tam bém faltam outras legislações referentes aos fatores físicos que influenclam

nas águas subterrâneas, como captação das águas de chuva, reuso de águas tanto pluvlais

como lratadas para serem injetadas no subsolo. O arcabouço legal e inst¡tucional que envolve

os recuTsos hidricos ainda está longe de ser considerado eficaz ou rntegrado, haja vista a sua

tendêncìa de privilegiar as águas superficiais e negligenciar e até omitir as águas subterráneas.

Portanto, a busca de um suporte jurídico ideal para a gestão dos recursos hídricos passa a

representar rrm grande desafio para a sociedade brasileira.
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A água é um Tecurso natural fundamental para o homem e a para a vida. Ela é

renovável pelos processos físicos do ciclo hidrogeoiógrco. Embora seja um recurso renovável, a

ácrua deve ser considerada um TecuTSo finito e de ocorrência aleatória. Este deve ser o
princípio noneador de todo programa de gestão de recursos hidricos e que deve ser

compreendido por todos os usuários, O conhecimento do solo com seus usos e ocupaÇoes

influencia decisivamente no balanço hídrico e conseqüentemente nas condições da recarga do

aquífero e na disponibilidade de água em uma determinada região, tanto superficìal como

subterrânea. Poftanto, um programa de gestão ¡ntegrada dos recursos hidricos, que pretenda

ser eficiente deve ser conduzido no âmbito da bacia hidrográfica.

A gestão participativa d<¡s recuTsos hidricos corresponde a uma visão holística e

sistêmica, a qual abrange diversos segmentos estruturais e operacionais, como zoneamento

ambiental, planejamento, desenvolvimento, captação, distribuição, monitoramento, proteção e

conservaÇão das fontes. Esses fatores estão relacionados com o ciclo hidrológico e com as

prìncipais atividades economicas que demandam grandes quantidades de água para a sua

manutenção. Essas características têm que ser levadas em consideração pelos gestores.

Os novos paradìgmas para o gerenciamento dos Tecursos hídricos estão baseados

em banco de dados gerados por pesquisas científicas. Esses dados são fontes de rnformaçoes

essenciais para a tomada de decisões pelos gestores. O compartilhamento entre os

pesquisadores e os gestores é de extrema impoftância para a implantaÇão de políticas públ¡cas

eìn todas as esferas do poder. A principal tarefa desses dois grupos é a criação de

instrumentos instilucionais que possibilitem essa integraÇão (TUNDlSl, 2001).

Um dos principais instrumentos é o estabelecimento de uma visão estratég¡ca

¡ntegrada dos recursos hídricos, enfatizando o custo e benefício dos recursos e as questóes

socioeconômica e ambiental dos ¡mpactos. A integração entre esses dois segmentos para a

construÇâo de um modelo de gestão possibilita ampliar a partic¡pação pública do usuário, a qual

garante a sustentação para disseminar as informaçöes científicas para a comunidade. As

melhores formas para alcançar a população se dão através da educaÇão ambiental e educação

sanitária, que são instrumentos de comunicação entre aqueles que são responsáveis pelos

recuTsos e os qLre as utilizam. Essa interaÇao tem influência direta no processo de elaboraçáo e

aprovação de políticas públicas para o setor (TUNDlSl, op. cit.).

Apesar da grande diversidade de organismos institucionais que procuram a

assegurar a uma gestão dos recursos hídricos mais partìcipativa do ponto de visla da tomada

de decisão, o processo decisório ainda é precário. Os mecanismos de tomada de decisões

devem ser reformulados e apefeiçoados pelos órgãos gestores superiores. O Sistema

Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos considera como gestão eficienle àquela estruturada

em comitês de bacias hidrográficas, que tem como objetivÕs legitimar institriciona lmente a

gestão dos recuTsos hídricos (SILVA, 2003).
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A participação dos segmentos sociais na gestão dos Tecursos hÍdricos deve

acontecer seguindo estratégias, quanto à necessidade e impoftância da participação e também

as obrigaÇões oLr responsa bilidades compartilhadas dos atores sociajs que interagem dentro do

processo de gestão da bacia hidrográfica. Essas medidas valorizam a gestão, po¡s demonstram

o respeito pela cultura e identidade das populaçoes e a htstória do meio, onde se pretende

intervir. O Poder Público terá a incumbência de criar tais mecanismos e ¡nstrumentos possiveis

a essa participação. O Governo federal e os estados devem agir em conjunto, como

facilitadores dessa participação, criando bases técnicas especÍficas, cuja finalidade é

proporcionar uma pafticipação de forma global, que abranja todos os principais seguimentos

sociais que estejam interagindo côm o uso da água. Desta forma, tânto o governo cofiìo os

estados estariam deixando de ter a função de indutora no processo de gestâo. O processo

part¡cipativo não pode ser visto como o solucionador de todos os problemas encontrados na

área destinada à intervenção. Deve ser entendido, como um instrumento que pode criar

oportun¡dades na busca de esforços para resolver os problemas identificados e consolidando o

processo de cidadania (SILVA op. cit).

O prlncípio da gestão inteqrada, compaft¡lhada e descentral¡zada dos recursos

hídricos, que foi postulado pela Lei Federal nq 9.433191 , ainda não se configurou em realidade,

pois as ações até agora obseTvadas contemplam somente as águas superficiais (rios, lagos,

córregos e grandes áreas alagadas, como por exemplo, o Pantanal). Com relação aos Tecursos

hídricos subterrâneos, essa lei destaca apenas dois pontos. O primeiro lel'ere-se a ALitorga cJe

Direito de Uso do Recurso Hídrico, Seção lll, Artigo 12. O segundo diz respeilo às lnfrações e

Penalidades, Titulo lll, Arligo 49 (REBOUÇAS, 2002).

A Le¡ Federal ns 9.433/97, que instituiu a Politica Nacional tlos Recursos Hidricos e

cnou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Rec¿trsos Hídricos adotou dentre as suas

atribuições à bacia hidrográfica como ¡nstrumento de planejamenlo dos recursos hídricos e

organização territorial. Essa lei surgiu das necessidades de atenuar confl¡tos, que emergem em

regiöes em que o uso da água tornou-se uma disputa de interesses polÍlicos e económicos.

Porém, as diversidades culturais, econômicas, polÍticas e sociais das regiões não permitem que

os mecanismos contidos nessa lei sejam generalizados para todo o Brasil. Nesse sentido, a

legislação federal que rege os recuTSos hídricos na região Amazônica deve ser reformulada

(srLVA, 2003).

Embora, os estados tenham aulonomia para formular suas leis ambientais, dentro

do côntexto constitucional, na prática, não se observa esse principio deliberativo, pois o que se

constata é que as lers estaduais procuram reproduzir na integra, os princÍpios normat¡vos

estabelecidos pelos órgãos federais. A negligência dos órgãos estaduais pode ser uma das

causas para o surgimento dos conflitos nas éreas das bacias hidrográficas, pois as omissoes
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de informações rmportantes sobre as caracteristicas reg¡onais lrazem dificu¡dades para

implementar um modelo de gestão dos recursos hídricos.

Os contrasles geográfìcos que são ver¡ficados no Brasil são instrumentos que

acendem a discussão sobre a dimensão do conceito de bacias hidrográficas. Na Amazonia,

onde os rios assumem dimensões regionais, a proposta de instalar comitês cle bacias para

ajudar no processo de tomada de decisão, não se configura em um mecanìsmo adequado e

eficiente na região. A área de abrangência dos rios que formam a bacia hidrográfica amazônica

compona segmenlos socjais, culturais e econômicos distìntos, que apresentam ìnteresses de

uso da água e de ocupação do solo antagônicos. Dois outros fatores exercem grandes

influencias no processo de tnstalação dos comitês de bacias hidrográficas na Amazônia são a

baixa densidade demográfica e o nível de informações das populações envoividas com o

processo. Essas contradiÇões reforçam a idéia da criação de outros mecanismos que facilitem

o processo de gestão dos recursos hÍdricos na Amazônia. As propostas devem levar em

consideração o arcabouço ecossistêmico da região. Para o processo panicipalivo de lomada de

decisão a legislação federal deve imputar a co-responsa bilidade para os eslados, que deverão

elaborar suas leis conforme as características regionais.

A região Amazônica sempre foi cobiçada pelos organismos internacionais. Primeiro,

pela extensão do terrjtório, segundo, pelo grande potencial de biomassa. A pafi¡r de Estocolmo

72, pelos graves problemas ambientais. Finalmente ocoTTe a ganância inlernacional pelo

grande potenci¿ll de água cloce. É preciso t-lizer que alérn dos enormes pÒtencia¡s híclricos,

minerais e de biodiversìdade a região Amazônica também abriga pessoas. Desta forma, é
preciso considerar nos planos de desenvolvimento da região a importância que as populações

sejam elas tradicionais ou colonizadoras desempenham na Amazônia e que por isso devem ser

inteoradas no processo decisór¡o.
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cARACTERTzAÇAo cEoAMBtENTAL E soctoECoNoMtcA DA Ánrn
DE ESTUDO

4. 1 - coNTEXro crolócrco

CAPITULO 4

A região do extremo NE do Estado do Pará foi palco de uma série de trabalhos

geológicos ct-tja finalidade foi caracter¡zar os aspectos lrtoestruturais e litoestraligráf¡cos

associados com as feições geomorfológicas existentes na região. Dentre esses trabalhos,

destacam-se aqueles elaborados por BORGES et al, (1988), ABREU (1990), BITTENCOURT et
al, (1991), PASTANA el al, (1993), COSTA er, al, (1996) KLEIN & MOURA (2003) entre

outros. Nessa região predominam rochas arqueanas do Complexo Gran¡to Gná¡ssico

Maracaçumé, rochas metassed¡mentares da Formação Santa Luzja, seqùências metamórficas

do Proterozóico lnferior r Formação Gurupi, Formação Chega Tudo, Formação Vizeu; rochas

sedimentares do Proterozoico lnferior (Formação lgarapé de Areia), rochas extrusivas e

intrusivas do Proterozóico lnferior a IVIédio, rochas sedimentares Eo-Paleozóicas e Paleozóicas

(Formação Piriá, Formação Camiranga) e formaçöes superfìcìaìs Fanerozóicas (Figura 4.1).

O metamodismo que afetou as rochas da área de Cachoeira do Piriá foi do fácies

xisro verde (BORGES et. at.,1988; BTTTENCOURT et a/.,1991; COSTA e¿al, 1996 e KLETN &

MOURA,2003).

Na área específica de Cachoeira do Piriá, BITTENCOURT eî. al, (1991) e
TRABACH (1993), realizaram um levantamento em detalhe da geologia e das mineral¡zações

auríferas. As informaçÕes desses autores auxiliaram as observações feitas em campo,

subsidiando a caracter¡zaÇão do quadro geológico local.

As rochas que afloram na área de Cachoeira penencem ao grupo Gurupi -

Proterozóico infer¡of. Trata-se de uma seqüência supracrustal compostas por rochas máficas,

metamáficas, metaultramáficas, metavulcânicas, ¡ntrusivas básicas e intermedìárias, metatufos

de composição básica, rntermediária e ácida, intercaladas com sedimentos clástìcos turbiditos,

grauvacas e sj¡l¡tos. Tem-se com freqüência rntrusões dac¡licas. A maioria dessas litologias foi

diretamente afetada por processos de alleração hidrotermal e por processo de alteração

supergênica A seqùência meta vulcano sed¡mentar encontTa-se encaixada em uma zona de

cisalhamento,orientadanadireçãoN-SeN-NË.Asfraturaseaszonasdecisalhamento
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encontradas na regìão de Cachoeira têm direÇões N5W, N50E, N55E, N30W, N50W, ás vezes

preenchidas por quartzo (Figuras 4.2 e 4.1).

A folìação milonítica tem direÇões variando entre NNE-SSW com mergulho em

média de 35'a 40q preferenciaimente para NW. O aspecto estrutural da área é caracterizado

por um intenso fraturamento, bandas de cisaihamento metamorfjtos e dobramentos incipientes

(Figura 4.3).Os lipos litológicos apresentam Ltm componamento frágil-dúclil, com muitas

fraturas, uma foliação milonitica marcante e veios de quartzo estirados e budinados. Os veios

têm espessuras de cerca de 60 cm e comprimento de algurnas dezenas de metros, nos quats

se encontram as mineralizações de ouro (Figura 4.4).

Na área de Cachoeira foram identificadas duas fases hidrotermais: a primeira afetoLt

diretamente as rochas máficas e ultramáficas e zonas adjacentes. As alterações foram a

caolinitização, cloritizaÇão e serecitização. A segunda afetou as intrusões porfiríticas. As

alterações foram albitizaÇão, seretização, carbonatação, silicificação e sulfidisação. Em

subsuperfície são encontradas rochas vercJes foliadas.

O estudo do componamento tectôno-estrutura I das litológicas da região do Gurupi

têm como objelivo pr¡ncipal apresentar de forma generalizada às feições estruturais existentes

no extremo NE do Estado do Pará. Os planos eslruturais apresentados pelas rochas (falhas,

fraturas, juntas, zonas de cisalhamento, foliação e acamamento) são importantes tanìbém,

como base de estudo e hidrogeológico, geotécnico. Além dos estudos metalogenéticos das

rninelalizações associadas cofiì esse affanjo eslfutu[al regional. Esses veios estão orientados,

segundo um padrão estrutural regional NNË e projetando-se sob a cidacle de Cachoeira do

Piriá, onde foram minerados pelos garimpeiros, causando graves problemas paTa a
comunidade local, como o verificando em 1985, quando a escola municipal veio a desabar,

devido às detonaÇões de dinamites.
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Foîo: Raimundo Nonalo do E. S. dos Sanlos

Figura 4.2. Afloramento de rodra máfica, exibindo feþöes de alteração'

60

Foto: R1imundo Nonato do E. S. dos Sanlos

Figura 4.3. Feþões de bandas de c'ealhamento nas lateritas

Fotos: Raimundo Nonato do Ê. S. dos Santos

Fþura 4.4. Aspectos da alteração hidrotermal em veios de quartzo

,!\r
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4.2 - FORMAÇOES SUPERFtCIAIS

As formações superficiais, na área de Cachoeira do Piriá, englobam um espesso

manto de intemperismo, que revestem as litológicas da seqüência supracrustal. Tem-se como a

prìncrpal alteração sL¡pergênica as LaterÍtas. Os processos lateríticos na região NE do Estado

do Pará e NW do Maranhão, vêm sendo bastante estudados desde a década de 80,

destacanclo-se os trabalhos cle COSTA el al, (1980), COSTA & SA (1980), COSTA (1984),

COSTA & SOUZA (1991), TRABACH & KOTSCHOUBEY (1991)e TRABACH (1993) (Fìgura

45)

t; St¡c.i <¡ccc>nôut.i.c:¿t t1¿¡ ti¡ tt¿t clc:

FigUTA 4-5. PERFIL ESQUEI\4ÁTICO DOS COI\¡PARTIMENTOS LATERITICOS NA ÁREA DE ESTUDO
(TRABACH & KOTSC|-|OUBEY, 1991).

Para COSTA & SÁ (1980) "a crosta ferruginosa constitui a parte mais superior de

todas as ocorrências investigadas na região NE do Estado do Pará e NW do Maranhão". A

coloração típica é um vermelho t¡olo a marrom devido à presença da hematita e/ ou goethita.

Possuì um aspecto pseudobrechóide conhecido como "pe/e de onçd'. Segundo TRABACH &

KOTSCHOUBEY (1991 ), a laterita ferruginosa é constituída por uma crosta litificada que

recobre o horizonte saprolítico bem espesso.

A composição mìneralógica do saprólito é basicamente caolinita, quartzo, hidróxido

de ferro e serecita. A foliação milonítica exibe feições reliquiares, como vênulas de quartzo

or¡entadas e estrradas. Um pouco abaixo pode ser notar a presenÇa de um horizonte

mosqueado e variegado, de coloração vermelha amarelado e branca, caracterizando um típico

pTocesso de desferrificação (Figura 4.6).
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COSTA (1980) identificou uma espessa e antigas coberturas fosfáticas, que oærre

na porção superior do morro Cansa Perna - maior expressão topográfica da área de Cachoeira

do Piriá. O autor admite que a matriz da cobeftura fosfática seja compostas por rochas

metapelíticas de baixo grau metamórfico. Segundo TRABACH (1993), as rochas que deram

origem à cobertura fosfática sejam rochas vulcânicas e subvulcânicas ácidas milonitizadas.

Os corpos gossånicos da região de Cachoeira estão condicionados a zonas de

cisalhamento. Sua forma é ligeiramente tabular, subvertical, medindo 4 m de largura por 15 m

de comprimento no nível saprolítico, podendo atingir algumas dezenas de metros em

protundidade (TRABACH & KOTSCHOUBEY, 1991).

Foîo: Ra¡mundo Nondlo do E. S. dos Santos

Figura 4.6. Perfil tipo das rochas lateritas da região. Observar as
vênulas de quaffo orientadas e o horizonte variegado.
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4.3 - cARACTER¡zAÇÃo cËoMoRFoLócrcR
A litoestralrg raf ia da região do Gurupr integ[a as unidades geomorfolóç; icas

derrominadas Planalto Setentrional Pará-Maranhão, BARBOSA e PINTO Apud BRASIL (1973b)

e Peneplano de COSTA eÍ a/., (1977).

O Planaìlo Setentrional Pará-Maranhão é representando por um conjunto de relevo

tabulares rebaixados ou dissecados por áreas colinosas e planícies revestidas por florestas

densas, de relevo altamente dissecado. A jntensa dissecação gerÕu pequenas mesas e

elevações sob forma de morros côrìcos isolados na pane or¡ental, enquanto conjuntos ma¡s

compactados e mesas são mais freqüerrtes na porção ocidental. As feições motfológicas que

representam são as serras de Tiracambu e Gurupi.

A unidade geomorfológica Peneplano COSTA el al, (op. cit) constitui a principal

feição da geonrorfológica observada rra região. Seu relevo e fornrado por u¡Ìa supetfície plana

suavemente olrdulada, quase totalnlente arrasado pela erosão. As altitudes va[iarï entre 50 e

'100 metros aproxirradamente, decrescendo quando se desloca para noÌ1e e oeste. O relevo

arrasado desenvolve-se desde o domínio do ernbasamento cristalino até o dorìínio das rochas

sed¡mentares Eo-Paleozóicas e Paleozóicas.

4 ,3.1 . COMPARTIMENTOS GEOMORFOLOGICOS

As análises das feições geonroffológicas encontradas na regiâo de Cachoeira do

Piriá levaram a ind ividua lização de quatro (4) compartimentos geomoÌfológicos distintos:

sistenra de morros afongados (1), colìnas pequenas e alongadas (2), colinas pequenas de

amplitude baixa (3) e planícies inundação e relevos planos (4) (Figura 4.12).

O relevo de morros alongados tem a sua maior expressão representada pelo morro

do Cansa Perna. Esse sistema de morros distribui-se como faixas orientados NNE-SSW as

cotas variam de 80 a 140m, nivelando topos arredondados e restritos, a declividade é alta, e as

encostas entalhadas por vales fechados na forma de V. Essa forma de relevo é

fundamentalmente sustentadas por lateritas corpos gossânìcos, crosta laterítica, colúvios,

saprólito. O relevo de morros alongados tem a sua maior expressão representada pelo morro

do Cansâ Perna. Estas feições geomorfológicas peftencem tanto ao Planalto Setentrional Pará-

Maranhão Barbosa & Pinto apud BRASIL (op. cit.) como ao Peneplarro de COSTA et al. (op.

cit.) (Figuras 4.8 e 4.9 \.
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Fotos: Ra¡mundo Nonalo do E. S. dos Sanlos

Figura 4.8. Sistema de morros alongados

l:olos: llainundo Nonalo do E. S. dos Santos
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Figura 4.9. Monos alongados com vertente retil¡nea e vales em V

,ffi

O relevo de colinas arredondadas abrange uma pequena parte da ârea, e também

está or¡entado na direção NNE-SSW. A declividade é média nos sistemas com cotas entre 10 e

5 metros. Os topos têm formas aplainadas e arredondadas e são restr¡tos. O perfil das

vertentes varia entre retilínea e côncavo. Esse compartimento é sustentado pelas formações

superficiais saprólito, lateritas, corpos gossânicos arenitos ferruginosos e colúv¡os.

O relevo de colinas pequenas ocupa a maior parte da área, apresenta amplitude e

declividade muito baixa, os topos são planos e extensos, sustentado por lateritas. O perfil das

vertentes é côncavo na base com depósitos de colúvio, e retilíneo em direção ao topo. Planícies

de inundação e relevo plano correspondem as menores amplitudes são desenvolvidas por rios

e igarapés que drenam a área, são constituídas por areia e argila (Figuras 4.10 e 4.11).
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Folos: Raimundo Nonalo do E. S. dos Sanros

Figura 4.10. Colinas alongadas, de topos restr¡tos, colonizada com capim.
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A área está localizada no intedlúvio dos rios Piriá e Gurupi, desta forma o sistema

de drenagem é alimentado por essas bacias. A densidade e angularidade baixas, sinuosidade

curva, tropia tridirecional (NNW-SSE, N-S, NW-SE e NE-SW), com ass¡metria fraca, formas em

arco e cotovelos nas drenagens principais. O curso d'água base no local é o lgarapé do

Macaco, afluente do rio Piriá pela margem direita o qual drena a porção central da área na

direção N-S.

Fotos: Ra¡mundo Nonato do E. S. dos Sanlos

Figura 4.11. Colinas pequenas de topos suaves e planfcie de relevo
suavizado próximo às drenagens
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4.4 - MTNERALTZAÇOES

As ocorrências de ouro no Pará e no Maranhão são seculares. Porém, estudos

detalharlos sobre a origem dos clepósitos somente foram realizados a partir da década de 80,

quando a região passou a ser conhecida pela garimpagem de ouro. Dentre esses trabalhos,

tem-se como relevante ARAÚJO NETO (1982), BITTENCOURT et. a/., (1991) e TRABACH

(1993). Outros estudos, mais recentes foram executados por empresas de mineraçào qlte

detinham a concessão de lavra.

Os esludos de BITTENCOLJRf et. al., (op. cit.), possibilitaram o reconhecimento de

três formas de ocorrência de ouro na área, doìs tipos primár¡os e um por alteraÇão supelgènica.

A pr¡môira refere-se a um s¡stema de veios de qua¡1zo encaixados nas rochas vulcânicas

máficas. Associada ao ouro, tem-se pirita e arsenop¡rìta como minerais acessórios As

paftículas de ouro podem ser reconhecidas no veio à vista desarmada, variando em tamanhos

de 0,1mm a 1mm. TRABACH (1993), identifica oulro tipo de ocorrêncìa de ouro na área de

Cachoeira. Trata-se de veios e vênulas de quanzo que contém ouTo na forma livre, com

partículas mLrito finas. Entretanto, algumas delas sobressaem localmenle e podem ser

reconhecidas sem ajuda de lupa.

A segunda está relacionada com sulfetos disseminados que contêm ouro,

relacionados a veìos de quaftzo do tipo slockworks. Os depÓsiÌos supergênicos ou de

enriquecimento em material ferruginoso, corresponde ao terceiro tipo. A caracterização desse

c¡epósito se deu deviclo ao zoneamento lateral e venical que ouro sofre no perfil laterítico. Os

depósitos auríferos lateríticos possuem enriqLrecimento dentro do saprólito, principalmente

quando há presenÇa de veios.
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4.5 - ËXPLORAÇÃO DO OURO

A prospecção de ouro na região do Gurupi começou no período colonial como uma

âtividade clandestina, praticada por comunidades de escTavos fugitivos e por grupos de

mineiros qLle tentavam escapar dos esforços da coroa Portuguesa para tribulaf e regulamentar

a mineração no Brasil. Em 1650, os jesuÍtas organizaram rrrissões que concentravam

eslrategrcamente os índios ao longo dos rios Gurupi e Pindaré. Ësse lato marcou o início da

exploração de ouro na região (CLEARY 1992).

De 1650 a -1810, várias expediçoes em busca de ouro fracassaram, o que motivolt o

aumento do interesse pela agriclrltura na região. A partir de 1810, algumas conìunidades de

escTavos fugitivos fundaram os quiìombos e mocambos nas matas do Turiaçú, onde mantinham

uma cer[a produção de ouro, o que os lornou econoñìicamente forles, arneaçando alguns

engenhos e fazendas. Em 1854, o governo maranhense criou a Companhia lVlaranhense de

MineraÇão, para fazer a divulgação da importância das minas de Maracaçumé. Em 1857, a

companhia inglesa Montes Áureos Gold Mining Company pagou 100 mil libras à companhia

maTanhense pelo arrendamento da área por sete anos (CLEARY, op. cit.).

No que concerne à concessão de lavra na área de Cachoeira do Piriá, as primeiras

noticias de que se têm reg jstro dalam de 1940, quando várias empresas de mineração,

algumas multinacionais, comeÇaram a chegar na área de Cachoeira com a finalìdade de

executar trabalhos de pesquisa. Dentre elas destacou-se a NORANDA, que em 1944 explorava

o ouTo na região como empresa de nrineração. Entretanto, as denrais errpfesas l¡mitaram seus

trabalhos somente às pesquisas. Ësses estudos foram de curta duração e nenhum conseguiu

levar adiante esses trabalhos.

A companhia Brasil - Canadá de Mineração realizou pesquisa na área da Fazenda

Macaco, que atualmente é área de Cachoeìra do Piriá, nos anos de 1947 a 1948. No final dos

trabalhos, em 1948, a companhia recebeu a autorização de lavra da área. Porém, ao

passarem-se 20 anos da concessão, foi verificado que a companhja já havia paral¡sado suas

atividades e abandonado a área. Então, em 1969, o processo de concessão de lavra da

Companhia Brasil - Canadá caducou. Assim, a érea foi colocada em disponibilidade pelo

Departamenlo Nacional da Produção Mineral - DNPM, para que outras empresas interessadas

na jazìda pudessem desenvolver novos trabalhos na área (edital 156/69 de outubro de 1969).

Em 1973, A Companhia de Desenvolvimento Agropecuário lndustrial e Mineral do

Estado do Pará (CIDAPAR) recebeu do DNPM o decreto de lavra, que vigorou até 1980,

quando o mesmo caducou. No ano seguinte, a Companhia Paraense de lVlinério Ltda (CPlVl)

reivindicou, por meio de um requerimento, que se colocasse em disponibilìdade novamente a

referida área. Em meio às várias concessões, abandonos e dispon ibilidades da área, já havia

na região a mobilização de grupos de garimpeiros clandestinos, comandados pelo Senhor
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Rosalvo, que estariam lavrando algumas áreas em Cachoeìra, cuja posse pertencia à

CìDAPAR. Então, o DNPI\4 interveio e advertiu esses gar¡mpeiros de que aquelas terras

pertenciam à União e de que a atividade exploratória desenvolvida pot eles era irregular.

Todavia, o DNPM esclarecia também aos garimpe¡ros que haver¡a a possibilidade dos mesmos

lavTârem a área legalmente, uma vez que a ûìesrna seria colocada em disponibilìdade pelo

governo, e os garimpeiros poderiam se habilitar para adqLriri-la.

Em 1983, é expedido o Alvará de Pesquisa em favor da CPM. No ano de 1985, a

CPIVI transfere (vende) os direitos minerais para a Mineração Xopotó, que depois se châmou

Mineração Capanema, que foi subsidiár¡a da ernpresa Consulta Mineração. Então foi solicjtada

a renovaÇão do Alvará de Pesquisa por mais dois anos, até 1988, sendo deferido pelo

despacho do Direlor Geral do DNPM em 11/05/85. Desta forma deu-se o prosseguirnento dos

trabalhos de pesquìsa na área. Nesse período, foram executados diversos trabalhos de

pesquisa que resultaram em importantes conclusões sobre o potencial mrneral da área, levando

a empfesa a requerer junto ao DNPM a Portaria de Lavra.

A concessão da lavra defin¡tiva foi autorizada pelo Secretário do Ministério das

Minas e Fnergia, por meio da Porlaria 599 de 26107/89, cujo edital de número 001/90 concedeu

a posse definitiva à Mineração Xopotó. Porém, os trabalhos de garimpagem já estavam

consolidados em várjas frentes de lavra nos leitos de rios e igarapés. A exploração era feita por

balsas. Em pequenos barrancos, o método do par de máquinas era bastante utilizado. A

garirrpagem do ouro primário, aquele relacionado aos veios de quanzo, foi a rnais comum na

área de Cachoeira. A grande quantidade de material mobilizado ocorreu devido a esse tipo de

mineralização.

Em 1990, a sociedade feita entre as mineradoras, que culminou na formação da

mineração Capanema, foi desfeita, voltando para a Companhia de Mineração Nacional (CMN),

subsrdiária da TVX Mineração. O descaso com a atividade garimpeira na área, que corria em

paralelo e clandestina menle em relação à mineração Capanema, proporcionou o surgimento de

diversos conflitos entre a mineradora já citada e os garimpe¡ros.

A empresa de mrneração não permit¡a a presença dos garimpeiros nas suas áreas.

Os garimpeiros, por conta desse fato, interditaram a rodovia BR - 316, uma das principais

lìgações enlre as regiões nofte e nordeste do Brasil. No final de 1992, foi feito um acordo enlre

a mineradora e os garimpeiros, na tentativa de colocar um ponto final na disputa. Os termos do

acordo estabeleciam que:

. Os garimpeiros teriam que realizar seus trabalhos nas áreas delerminadas pela

empresa de mìneração dentre elas estavam a "lVlangueira do Rosalvo", as margens da

represa do Albenor Pontes. Essa área era destinada para trabalhos de raspagem e a

Área do "Curìmã", próxima à parede da represa e ao barranco do Barbosa, lá era
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realizado a exploração pelo método do desmonte hidráulico - par de máqlrinas e

maracá;

. Os garimpeiros poderiam trabalhar nessas áreas até o inÍcio da mineração industrial;

. Os garimpe¡ros teriam que retirar seus equiparrentos de trabalho das áreas não -

autorizadas;

o Garantia da trafegabilidade das estradas;

" Respeito às instalaÇões da empresa;

" Controle do fluxo de pessoas nas áreas garimpe¡ras, impedindo que novos garimpeiros

se instalassem na á rea;

" Evitar o trabalho no período da noite;

. Proibir a presença de menores nos earimpos:

. Desocupar a área sob aviso prévio em 30 dias, o qual seria em¡tido pela empresa de

mineração.

Entre 1995 e 1996, a junção feita entre as empresas Xopotó, CCO e ESTACON no

início da década de 90, e que resullou na Mìneração Capanema, foi desfeita com a saída da

ESTACON. Então as mineraçöes Xopotó e CCO fundiram-se, e assim surgiu a CI\,4N, uma

subsidiária do grupo Empresarial TVX. A empresa TVX, desde o início do ano 2000, vem

fazendo parceria em pesquisas com as Multinacionais Canadenses Goldfild do Brasil e

Brazilian Goldfild.

No inícro do ano cle 2000, um ex-dono de garimpos conhecido por Rosalvo, um dos

principais garimpeiros da década de 80, que dominava grandes áreas produtoras de ouro em

Cachoeira, TetoTnou à crdade, apropriou-se de uma faixa de terra nos limites da zona urbana e

voltou a garimpar, utilizando máquinas e motoTes pesados, Os trabalhos estão sendo feitos em

minas subterrâneas e concentTam-se nas cavas abandonadas, cLrja finalidade é minerar os

ve¡os de quanzo, que se encontrarn em profundidade. Nessas áreas, não havia energia elétrica,

e os trabalhos eram realizados com a ajuda de geradores.

No ano de 2003, pôde-se constatar que outros donos de garimpo já se encontravam

instalados em Cachoeira do Piriá, inclusive minerando em áreas novas, próximas ä cidade.

Todas as áreas já possuem energia elétrica 24 horas, fornecida pela empresa REDE CELPA.

Ëm cada garimpo, lrabalham duas equipes de 5 garimpeiros em jornada de 12 horas para cada

uma. A produção de ouro foi estimada em 4 Kg por mês. Em relaçâo à questão ambiental, foi

observado o uso de retoftas no processo de queima do amálgama. Porém, não foi verificado o

mesmo cuidado com os rejeitos contaminados por mercúrrio, que estão sendo liberados para as

drenagens próximas.

A legislação em vigor para os garimpos dìz que o regime de Lavra garimpeira só

será concedido a pessoa física ou cooperativa. Porém, os garimpos apresentam variaçöes
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regionais, quanto ao tipo, forma de atuação e estrutura funcional. Essas implicações

organizacionais dos garimpos deveriam ter sÌdo levadas em consideraçáo quando da

formr:lação da referida lei. Fssas especificações legais proporcionaTam o sLtrgimento de

" cooperativas fantasmad' ou aquelas que servem como manjpuladores da massa trabalhadora,

com funÇões políticas e eleitoreiras. As leis v¡gentes também obrigam as cooperativas de

garimpeiros a seTem registradas como empresa de mineraçâo ao requererem os regimes de

concessão de lavra.

Em análise feita na documenlaÇão referente à área de Cachoeira do Piriá, em maio

de 2003, no DNPM, err Belém, conslatou-se que a garimpagem na região do Gurupi foi feita de

maneira ilegal, pois não há reserva garimpeira definida e não foi feito nenhum pedido de lavra

garimpe¡ra. Segundo o DNPM, os trabalhos de garimpagem verificados atualmente estão

também irregulares, pois não tèm permissão dos órgãos competentes, no caso o DNPM e a

Secretar¡a de C¡ênc¡a, Tecnologia e lvleio Ambiente do Pará (Sectam). No que compete ao

DNPM, não há permissão da Lavra Garimpeira. Quanto äs questões ambientaìs tars trabalhos

infrìngem a legislação vigente, pois qualquer ativ¡dade que ponha em risco o meio ambiente só

cleverá acontecer mediante Licença Amb¡ental de Func¡onamento e de Operação.
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4,6 - QUESTÃO FUNDIÁRIA E A EXPANSÃO URBANA

As questões fundiárias no Brasil estão sob a responsa bilidade do Instituto Nacional

de Reforma agrár¡a - INCRA, que tem como compromisso principal estabelecer os rumos da

política fundiáriâ nacjonal. Os objetivos do INCRA são direcionar e garantrr o acesso à terra a

segmentos sociais clistintos, resolver conflitos e organizat a ocupaÇão do campo com uso

racional dos TecuTSos naturais e melhoria na qualidade de vida dos agricultores assentaclos.

Esses últimos objetivos enquadram-se nos princípios básicos clo desenvolvimento sustentável.

Portanto, a polítjca fundiárra no pais deve estar em sintonia com as proposições conceituais do

modelo de desenvoivimento sustentável contidas no relatório Brudtland.

A região do Gurupi é rnarcada por dezenas cje conflitos sang[entos envolvenc]o
posseiros, grileiros, fazendeiros e agricultores ao longo de décadas. As disputas pela posse

das terras da região ja envolveram assassinatos de políticos, líderes comunitários, sjnclicalistas

e empresários, até o surgimento de bandos de posseiros armados. A omissão histórica do
poder público na região foi responsável pelos desmandos e pela falta cle investimentos cje toda

ordem naqL¡ele espaço do lerritório paraense.

A garimpagem só veio complicar a¡nda mais o quadro de caos fundiário, pelo qual

passava a regìão na década de 80, pois além da luta pelo solo passaram também a existir

conflrtos e disputas pelo subsolo, aumentando a¡nda mais tensão na área. segundo IvIRANDA

(1997), os conflitos mais comuns verificados em regiões de garimpo sâo:

" garirnpeiros X ernpresas de mineraÇão;

s cJarimpeiros X indios;

. galimpagem X expansão da fronterra ¡nternacional,

6 gari¡"rìpagem primitiva X novas tecnologias de lavra e benefrc¡amento;

, relaÇões de trabalho;

o comercialìzação oficral X contrabando;

" degradaÇão do meio amb¡ente;

¡ gar¡mpagem em áreas urbanas.

A disputa e os conflitos nas áreas de mineração não são apenas pela terra, mas por

território onde estão localizadas as jazidas. Essas disputas envolvem empresas, garimpeiros,

índios, políticos e outros seguimentos da sociedade. Os conflitos de territoriedade podem ser

entendidos como uma forma de estratégia que pode influenciar ações que controlam o espaço

e o tempo (BECKER, 1990).

As informações aqui apresentadas foram levantadas no Instituto de Terras clo Pará

(ITERPA) e no lnstituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), su per¡ntendênc¡a

de Belém, através do o gerente de operações da Região norcJeste do pará.
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A Companlria de Desenvolvimento AgÍopecuário lndustrial e Mineral do Estado do

Pará (CIDAPAR) teve início com uma reclamâção trabalhista.proposta em 01/i0/62, por

Antônio Barbosa e outTos, contra a empresa canaclense South American Golcl Áreas LTDA. A

reclamação foi jLllgada procedente e, não sendo pago o valor da condenação, a execuçao

recaiu sobre as propriedades que a empresa possuía ao sul do municípro de Vrzeu, hoje

Cachoeira do Piriá. Os bens foram arrematados em hasta pública pelo Sr. Moacit Ptnheiro

Ferreira, sendo-lhe passada a carta de ad1udição em 06/09/63. De posse dessa carta de

adjudição, foram propostas perante a Comarca de Viseu crnco aÇÕes demarcatórias, datadas

de 11111164, visando definir os limites das cinco fazendas denoÍìinadas como:

o Fazenda Macaco

o Fazenda Pirrá

n Fazenda Ariraima

" Fazenda Santa Maria

. Fazenda Gurupi - Mirim

Essas cinco fazendas lìveram origern em Cartas de Sesnat¡as, das quais apenas a
que se refere à Fazenda lVacaco foì confirmada, com 14.400 hectares. As cinco Sesmarias

somadas chegariam a um total de 64. 800 hectares, segundo a avaliação do Instituto de Terras

do Pará (ITERPA). Assjm, excluindo a área da Fazenda l\4acaco, restariam 50.400 hectares,

que eram considerados meras posses suleitas à leg¡timação, uma vez que quatro Sesmarias

não tinham sido confirmadas. Mas, quando houve a sol¡citaÇão das cinco demarcaçoes, o

solìcilante já havia indicado uma área de '108. 360 hectares.

Os erros e irregularidades maTcaTam a primeira fase do processo de demarcaÇão.

Um do luiz aplicou sentenças favoráveis aos soljcitantes mesmo sabendo que havia

informaçöes duvidosas no processo. Houve ainda indícios de falsificação de assinatura clo juiz

que homologou a conferência de tÍlulos de propriedade ao requerenle e publicação de apenas

uma vez, nos jornais, clo edital reunindo as cinco ações, quando a lei estabelece no artigo 232,

lll do Código de Processo Civil, o mínimo de duas publicações para cada ação.

A segunda fase do processo inrciou-se em 28108168, com o ingresso da CIDApAR

nos autos, como sucessora de 92% das áreas demarcadas, adqulridas do Sr. Moacir pinheiro

Ferreira, que passou a deter apenas 8olo do lotal das áreas e ocupou o cargo de Diretor

Presidente da CIDAPAR. Ressalta-se que o ingresso da CIDAPAR nos autos nào ve¡o

respaldado em nenhum despacho do juiz.

O responsável pela comarca de Viseu prolatou as cinco sentenças homologatórias

de divisão de ¡móveis, cujos trabalhos demarcatórios apuraram um total de 387. 355 hectares,

79 ares e 50 centiares, excedenclo 278.9995 hectares, 79 ares e 50 centiares. Desse total,



¡jegundo constava nos autos, foi rateada Tateados em favor da fazenda CIDAPAR uma área

corresponclente a 78.912 hectares 41 ares 50 centiares.

De acordo com a lei, nas ações demarcatórias e divisórias de terras que tenham

como confinantes terras devolutas, é obrigatória a citaç¿ío do Eslado e da Unrão Federal, a fim

de expressarem seus interesses. A ausência dessa medida jr-rdicial torna o processo nulo. A

condtção sine qua non para propor a ação é seT o autoT proprietário da área demarcada, e ser a

propriedade devidamente comprovada. Nesse caso, o autor, Sr. N4oacir Pinheiro Ferreira, nao

comprovou o domínio das terras. Apresentou a certidão de uma Cana de Adjudiçào, sem

caráter dominial. Outro agravante foi que as cinco açöes foram julgadas por um Pretor, o qual,

embora respondendo pelâ comaTca de Viseu no irnpedimento do seu titular, não tinha

competência para julgar tais ações, pelo fato de ler jurisd¡ção limitada e não gozar das

prerrogatìvas de Juiz de Direito, de acordo com o código judiciário do Estado, na época.

Em 1982, o Estado do Pará e o Governo Federal tiveram conhecimento dos fatos

quando foram deflagrados litígios, os quais repercutiram nacionalmente. Foi então que a União

requereu ao Tribunal Federal de Recursos a Avocatória dos autos das ações das demarcaçòes

e divisão de Terras, tramitadas pela comarca de Viseu, tendo sido deferido o pedido. Nesse

mesmo ano, o Estado do Pará, através do ITERPA, requereu, também junto ao Trìbunal de

Justiça do Eslado, a Avocatória dos citados processos, tendo sido também deferido o pedido.

Diante desses l'atos, foi criado um conflito de competênc¡a, que foi mediado pelo Supremo

Tribunal Federal, que decidiu, em julho de 1983, que ä cornpelência para julgar a Avocatória

era do Tribunal Federal rje Recursos, para onde foram remetidos os cinco volumes das açòes,

os quais foram distribuÍdos corno Æer?essas de EX Oficio. O Estado do Pará habìlitou-se nos

autos através do ITERPA. As c¡nco ações demarcatórias foram anuladas pelo extinto Tribunal

Federal de Recursos, que as remeteu, aos autos à justiça Federal do Pará, para verificar se

havia interesse da União nos feitos. As açöes foram arquivadas por falta de preparo inicral. Os

entTaves burocráticos da justiça permitirarn que a área fosse rateada e apropriada por várias

empresas, entre elas:

. Banco DENASA de ìnvestimentos S/A;

o Companhia de Desenvolvrmento Agropecuário lndustr¡al e Mineral do Estado do Pará

(PROPARÁ);

. Sociedade anônima Agro-pastoril Grup¡á;

o Grupo Oliveira & Real Agropecuária S/A Rural, Comercial e Industrial;

. Companhia Bangu de Desenvolvimento e Panicipação;

" WTP Urbanizadores Ltda;

' KLB São Paulo de Desenvolvimento lmobiliário e Construção Ltda,

. Residência Capitalização S/4.
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Enquanto os processos estavam pendentes de decisões perante o Tribunal Fecleral

de Recursos, o governo do Estado do Pará procuroLr negocrar com as empresas âdqu¡rentes

das terras, tentando minimizar os conflitos com os posseiros, mas as negociaçöes não

prosperaram, dev¡do à inlransigência dos dirigentes clas citadas empresas. lsso fez aumentar a
tensão social na área, culmìnando com o surgimento de um líder de trabalhadores sem terra,

conhecjdo como "gatilheiro" Quintino, que liderou dezenas de posseiros enr invasões de terras

na região do NE do Pará. Esses alos chamaTam a atenção das autoridades federais e
estaduais, que o consideraTam como inimigo do Estado e promoveram uma inlensa caçacla ao
"gatilheiro" Quintino, até que ele foi assassinado pela Polícia Militar do Estado do pará na área

da gleba CIDAPAR - Cachoeira do Piriá.

At¡-avés do Decreto N" 96.060 de 20 de maio de 1988, a gleba denominacla

cIDAPAR foj declarada de interesse social para fins de reforma agrária, sendo então

desapropriada pela união Federal como domínio inceûo. Encontram-se os autos

expropriatórios N' 90.33'1-8 perante a 3a Vara da Justiça Federal, aguardanclo julgamento para

que sela definido a quem cabe a indenização depositada em juízo.

Em 1993, o ITERPA, ao ser citado para integrar a lide na Ação de Desapropriação

apresentou manifestação pleiteando o receb¡mento do justo preço, requerendo também o

cancelamento dos registros de imóveis oriundos das ações demarcatórias que foram anuladas
pelo Tribunal Federal de Recursos. Êm rczão deste pedido, a justiça Federal determinou que

fosse expedido ofício ao cartório cle registros de Inróveis de Viseu, objetrvânclo o cancelarnento

desses registros. Nesse mesmo ano, a região sul do municÍpio de Viseu, qLre atualmente é o
munrcípio de cachoeira do Piriá, for considerada pelo INCRA como área de assentamento para

fins de reforma aqrária.

A região foi dividida em três faixas terr¡toriais denominadas de CIDAPA I, ll, e lll. A
área que engloba a cidade de Cachoeira do Piriá, as áreas garimpadas e as áreas pertencentes

às empresas de mineração estão incluídas no plano de assentamento clDApA l, cuja área é de

63.886.000 ha, com capacidade para assentar 2.890 famílias. A poftaria de cr¡ação é a de

número 03 de 05/01/1994. O ato de criação dessas áreas de assentanìento no município de

cachoeira do Piriá pode ser entendrdo como irregular, pois a concessão de lavra dada pelo

DNPM às empresas de mineração é da década de 40. Portanto, essas áreas deveriam estar
individualizadas e fora do processo de assentamento, fato que não foi observado nas

documentações consultadas no INCRA. A própria formação da cidade de cachoeira do piriá,

que se encontra dentro das áreas de mineração, ainda remanesce da currutela garimpeira.

A cidade de Cachoeira do Piriá se formou seguindo o padrão das moradias
garimpeiras, ou seja, vilas de quartos e casas em meio a bares, boates e pequenos comércios

de gêneros alimentícios, caracterjzando as currutelas. Por se tratar c1e unr garimpo às margens
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de uma rodovia, houve uma leve intenÇão de "Llrbanizar" a vila, cr¡ando quadras com Tuas e

tTavessas.

A concentração populacional se deu em todas as áreas garimpeiras da regiáo, mas

em Cachoeira a ocupação foi maior, chegando a uma população de 10 mil habìtantes, devido a

sua localização prrvilegrada às margens da rodovia BR-316, o que concentrava toda atividade

comerc¡al (bares, boates e comércio varejista). O comércio varejista é fraco, representado por

pequenas mercearìas que vendem os gêneros de primeira necessidade (feijão, arroz, açúcar,

café, sabão, etc.). A feira-livre acontece dìarìamente, sendo que no sábado o fluxo comercjal

toTna-se muito grande, devido à vinda de agricultores das colÔnias para a cidade.

Como infra-estrulura básrca, a cidade possui energia elétr¡ca ininterrupta, cle

responsabilrdade da REDE CELPA. Na cidade existe ainda uma agêncÌa dos Correios, dezenas

de telefones públicos da operadora TELEMAR, uma delegacia de polícia, um escritório do

INCRA, um posto de saúde com uma ambulância - onde o médico consulta a população

somenle Lrma vez na semana, sendo os casos mais graves encaminhados para as cidades de

Capanema ou Belém.

A intervenção feita pelo INCRA com o apoio da prefeitura gerou protestos da

Empresa de mineração TVX, que recoTreu ao DNPM, exigindo que fossem tomadas

providências em relação às construções das casas, o que foi entendido como invasão de

propriedade, pois a Pofiaria de Lavra que a empresa possui dá garant¡as de posse.

A cidacle de Cachoeira do Piriá encontra-se atualmenle em processo de expansão,

porém l¡milâcla pelas áreas degradadas dos garimpos. A expansão da cidade está ocorrendo

em áreas que requerem atenção das autoridades, como aquelas prÓximas às cavas, a

ìgarapés, além de áreas cr-rjas cotas topogláficas são baixas e o lençoì freálico encontra-se em

pequena profuncJidade. Em 1999, a prefeitura de Cachoeira, juntamente com o INCRA, firmou

uma pârceria para assentar dezenas de famílras que residiam na área rural e que manifestavam

desejos de ter uma casa na cidade. Sendo assim, o INCRA financiou a construção de dezenas

de casas populares dentro do perímetro urbano cla cidade. O financiamento foi da ordem de R$

2.500,00 ma¡s a mao de obra.

Segundo o DNPM, o INCRA e a prefeìtura de Cachoeira foram ¡nformados, por meio

de ofícìo, de que área onde estavam sendo construÍdas as casas pedencia à empresa

delentora da Poftaria de Lavra e que a mesma se encontrava na área, desenvolvendo

pesquisas geológicas. Entretanto, representantes do INCRA na região informaram que na

época da construção das casas não havia nenhuma informação sobre a área penencer à

empresa de mineração, o que estava em vigor era a Portaria de 03 de janeiro de 1994, que

criou a CIDAPA l. Porém, admitem que, quando ficaram sabendo que a empresa era a

proprietária da área, as casas já haviam sido construídas, mas garantiram que outros proletos
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de construção e de financiamento de casas populares na cidade de Cachoeira do Pirjá foram

suspensos.

Emhlora a siluaÇão fundiária na área de Cachoeira aparente certa estabjlidade

ex¡stem foftes indícios de que esse quadro pode ser modificado nos próximos anos. Problemas

que estavam erradicados no local voltaram a surgir, como a garimpagem. O retorno dos antigos

gcrimpeiros à área deve desencadear protestos dl empresa. poìs esses garimpeiros

negociaram suas saÍdas do local por meio de um acordo que ter¡a envolvido um valor

correspondente a 50 Kg de ouro, sendo o princrpaì beneficiado o senhor Rosalvo. Outro fato

que deverá levantâr polêmicas é a localização e expansão da cìdade de Cachoeira do Piriá,

pois a cidade encontra-se dentro da áre¿r de concessão de lavra, e alvo potencial de exploração

pela mineradora.

No inÍcio do ano 2000, a prefeitura de Cachoeira foi procurada pela mineradora para

estudarem juntas a possibilidade de remanejamento da população para outra área próxima,

pois haveria a possibilidacJe de se implantar um projeto para explotaÇão do ouro. A empresa

chegou a contabiLzar somente os custos de indenização e de conslrução da nova cidade.

Comparando-o com o potencial aurÍfero do depósito de Cachoe¡ra, chegaram à conclusão que

o projeto não seria viável devrdo aos possíveis custos com a transferência da cidade. Porém a

empresa manteve as pesquisas no local, desenvolvendo-as alé hoje. Ponanto, a manutenção

da cidade de Cachoeira do Pir¡á naquele local inviabilizou os projetos minerais que aqueceriam

a economia local corn a geraÇão empÍegos, renda e rêoeitas pata o município atrâvés dos

impostos sobre a atrvidade mineral.

A expansão da cidade e os pequenos investimentos em infra-eslrulura são provas

indubitáveis da perfiìanênc¡a em ciefinitivo da cÍdade de Cachoeira no local. Entretanto, à

empresa de mineração caberá entrar em acordo com a prefeitura municìpal, o INCRA e o

DNPM, a fim de garantir seus diretos constitucionais ou estabelecer parcerias para uma

solução sustentável para o conflilo dentro de um novo paradigma de desenvolvimento que se

vislumbra para a região de Cachoeira do Piriá (Figuras 4.13 e 4.14).

Ao lonoo da história, a inlenç¿;o dos projetos de assentamentos sempre foi alojar

famílias envolvidas em conflitos agrários ou vítimas de desapropriação por medidas judiciais.

Os locais reservados para assentamentos via de regra situam-se em áreas de baixa aptidão

agricola, devido a problemas com o solo, terrenos irregulares com topograf¡a acentuada, áreas

de mata fechada e de difícil acesso para escoamento de produção. Dessa forma, torna-se difícil

a prática da agricultura tradicional e inexeqtìível a agricultura sustentável.

Segundo a Resolução do CONAMA na 01, de 23 de janeiro de 1986, determina a

obrigatoriedade da elaboração prévia de Estudo de lmpacto Ambiental e do Relatório de

lmpacto Ambìental (ElA/Rll\{A) para a criação de projetos de assentamentos. Porém essa

medida legal não está senclo praticada pelo INCRA em nenhum lugar do Estado do Pará. Os
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princípios do desenvolvimento sustentável não

pr¡ncipal gestor da política fundiária no estado,

estejam baseados em princípios sustentáveis.

sao

não

aplicados

dispõe de

Foto: Raimundo Nonato do E. S. dos Sanlos

Figura 4.13. Novas habitações construldas próximo às cavas abandonadas

em nenhum setor. O INCRA,

planos de assentamento que

79

A figura 4.17 sintetiza e individualiza na forma de os principais usos e ocupaçöes do

solo na área de estudo. Nesse sentido, essa caracter¡zação pode ser interpretada como um

micro zoneamento geoambientalde áreas próx¡mas à cidade de Cachoeira do Piriá.

Folo: Raimundo Nonato do E. S. dos Sanlos

Figura 4.14. Areas de expansão da cidade de Cachoeira do Piriá
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5,1 - GARIMPAGEM E OS IMPACTOS NO MEIO FíSICO

A mineração sempre foi vista como uma at¡v¡dade que traz graves preJuizos para o

meio ambiente, pois isso faz pafte do princípio básico da mineração que diz 'hão se pode

minerar sem TemoveT montanhas". Dentro desse contexto, insere-se a atividade garimpelra. A

ut¡lizaÇão de equipamentos obsoletos e técnicas de extração rud¡mentares propoTcionam uma

baixa quantidade de minério extraída em relação ao volume de malerial movimentado, o que

caracter¡za a mineração como uma atividade de baixos lucros econômicos e altos cuslos

amb¡enta¡s.

A legislação pós-constitu ição de 1988 conceitua o garimpo como uma atividade

econômrca de lavra e benef¡ciamento de bens minerais com alto valor unitário que, pelas

caracteristicâs dos depósitos onde ocorTem, prescindem de pesquisa prévia para ser

desenvolvida A Coordenação Nacional dos Geólogos, no Arligo 71 S 1, conceituou o

garimpeiro, considerando-o aquele trabalhador que "produz bens minerais em reservas

garimpeiras, em áreas objeto de Alvará de Pesquisa de garimpagem ou enl áleas consideradas

livres, em regime de economia familiar, sem empregados permanenles" (SCLIAR, 1996).

O garimpo aparece como o grande vilão da questão ambiental na região

Amazônica, por inserir no seu complexo ecossistema o mercúrio, um poderoso elemento

quím¡co, altamente tóxrco que está contaminado os rios, solos, peixes e o homem. Além

desses, outros impactos amb¡enta¡s estão relacionados com atividade garimpeira na Amazônia,

como os que afetam os meios físico, biológico e sócio-econÒm ico.

HANNA & BATALHA ( 1995), alr¡buem a pa Ì-te da culpa da degradação na Amazônia

as mineradoras clandest¡nas, e alertam as autoridades, dissociarem a at¡vidade garimpeira da

mineração clandestina. Essa ultima é desenvolvida por empresas e grandes produtores de

ouro, que utilizam os trabalhadores do garimpo como mão-de-obra escrava, assim fogem das

responsabilidades tributárias e lrabalhistas.

A lavra gar¡mpeira, assim como outra atividade que causam impactos no meio

ambiente devem desde o início implementar práticas, qLre mitiguem a destruição do meio

INVESTIGAÇAO DO PASSIVO AMBIENTAL
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ambiente, durante os processos de lavra, e criem condições financeiras e técnicas para

promoveT a recuperação das áreas degradadas.

As invasöes de terras por garimpeiros representam o começo do processo de

degradação do meio físico e do próprio jazimento m¡neral. Nesse sentido, cabe ao governo

federal atuar sobre essa situaÇão de forma emergencial, por meio de seus órgãos competentes,

pois são eles que estão legalmente investidos do poder de polícia. Agrr com rapidez poderá

inibir ou controlar essas jnvasÕes que degradam um bem da união (SCLIAR, 1996).

A atividade garimpeira deverá ser enquadrada nos princípios definidos pela

constituiÇão, respeitando os direitos dos garimpeiros dentro do que versa a lei. Porém, para

aqueles qLre extrapolam os limites estabelecidos pela carta magna deverão ser penalizados nos

rigores da lei vigente. As ações da atividade garimpeira em relação à legislação ambiental a

torna incompatível com a conservação e o controle ambienlal. Essa posição é devido à falta de

planejamento, fiscalização e medidas preventivas e mitigadoras sem embasamento técnico

(HANAN & BATALHA, 1995).

Segundo SCLIAR (1996), a garimpagem deve merecer a atenção dos órgãos

governamenta¡s, no que conceTne à discussão de seus problemas operacionais, pois essa

atividade é importante produtora de bens mineral e geradora de empregos e renda. Portanto,

deve ser respeitada e ter também seus dire¡tos constitucionars assegurados e para cumprir

suas obrigações. Para esse segmento da economia mineral, somente com fomento e apoio de

instituições ligaclas ao goveTno, como por exemplo, unìversidades poderão cumprir com maior

eficácia e responsabilidade os papéis qr,re lhes são atrìbuÍdos de disseminadores do

dësenvolvimento regional.

lnvestir em medidas prevenlivas e corretivas, que são instrumentos que

condicionam as licenças ambientais nos órgãos responsáve¡s exige uma soma de recursos

hurnanos e financeiTos, que não estão disponÍvers para a maioria dos garimpeiros. As

dificuldades que se observa no cumpr¡mento da legislação ambienlal por pafte dos garimpeiros,

não está relacionada somente com a questão financeira, há também um componente sócio-

cultural dos donos do garimpo, como por exemplo, organização do trabalho (tradição e

analfabetismo); lurídico (burocracia e legislação) e técnico (tecnologia para pequena lavra e

beneficiamento) e considera difícil à formulação de ações de politicas públicas paTa o setor

mineral, anles de haver uma normalização entre as relaçÕes e regras entre as at¡vidades

legalmente constituídas e aquelas tidas como marginais ou informais (SCLIAR, 1996).

As leis ambientais para o setor mineral no Brasìl são classificadas como estando

entTe as melhores do mundo, sendo até rÍg¡das demais para um país em desenvolvimento. O

problema está no cumprimento dessas leis. Porém, |\4ACHADO (1993) argumenta que as

restr¡Çöes ambientais na mineração no Bras¡l não estão no mesmo nÍvel de outros países

mineradores, pr¡ncìpalrnente os EUA e Canadá, não por negligência ou incompetência

¿ n vc--s /- i ão do Pir¡iaiivô 
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governamental e sjm por entender e reconhecer a importância da mìnelação no combate a

pobreza, qeraÇão de emprego e renda, metas prioritárias estabelecidas para um novo modelo

de desenvolvimento do país. "A legislação ambiental somente será verdadeilamente eficaz

quando, respe¡tando as diferenças regionais, também respeitar as peculiaridades dos

ecossistemas" (HANAN & BATALHA, 1997).

Nos garimpos näo há uma responsa bilidade plena dos autores da degradaçáo,

faz-se necessário à participação dos órgãos governamentais (federais e estaduais), no que se

refere assistência técnica aos trabalhadores, promovendo a educação ambiental e subsidiando

equipamentos que diminuam os irnpactos ambientais.

Na Lei nq 6.938 (Política Nacional do Meio Ambienle) defini meio ambiente como "o

conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas" (art. 3s, inciso l).

Segundo a Resolução do CONAIVA ne 001, em seu Art. 1a - Para efeito desta

resolução, considera-se ¡mpacto ambiental qualquer alteração das propriedades fisicas,

quimicas e biolóqicas do meio amb¡ente, causada por qualquer forma de matéria ou

energia resultantes das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam:

| - a saúde, a seguranÇa e o bem estar da população;

ll- as atividades sociais e econòmicas;

lll - a biota;

lV - as concliçoes esléticas e sanjtárias do meio ambiente;

V - a qualidade dos recursos ambientais.

HANNAI (1994) apresenta as principais Resoluções do CONAMA que afetam o

setor mineral brasileiro:

" Exigência da elaboração do EIAiRIMA em todos os empreendimentos que possam

degradar o meio ambiente pr¡ncipalmente aqueles relacionados com extração de

recuTsos minerajs, cujas diretrizes devem ser estabelecidas pelo (CONAMA), onde as

concessões de lavra são autorizadas mediante a apresentação do (EIA/RIMA) aos

órgãos competentes (Resolução na 01 de 23101186)

. O conlroie da poluição das águas mediante sua classificação, de acordo com seus usos

(Resolução na 20 de 18/06/86);

" A resolução que dispôs sobre o licenciamenlo de atividade mineral (Resolução na 08 de

15/06/89);

. O estabelecimento de cr¡térios e padrões para emissão de ruídos, por qualquer

atividade ¡nduslr¡al (Resolução na 01 de 08/03/90);

. A obrigatoriedade de licenciamento ambrental para operaÇão e para pesqlrisa mineral,

com exceção a lavra garìmpeira (Resolução na 09 de 06112190),

I ]l vi..s I i ,.,1'- .1\ l',1.::t ìv,r 
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. A instituiÇão de padrões de emissão de poluentes do ar, ìncluindo partículas lotais em

suspensão (Resolução na 0B de 06112190),

Segundo FORNASARI FILHO (1992), "Meio Físico é o conjunto do ambrente

def¡nido pela interação de componentes predominantemente abióticos, ou se,ja, mateflais

terrestres (solos, rochas, água, af e tipos naturais de energia (gravjtacional, solar, energia

interna da Terra e outras), incluindo suas modificaçöes decorrentes da ação biológica e

humana'l

Para BITAR e FORNASARI FILHO (1990), "os processos que caTactetizam a

dinâmica do meio físico são processos erosivos (erosão pela água e erosão pelo vento),

movimenlos de massa (escorregamento e subsidência), processos deposicionais

(sedimentação fluvial e coste¡ra), escoamento e infiltração das águas supeificiais", ou seja,

interaÇão dos três ciclos naturais (água, solo e ar). A avaliação dos impactos ao meio físico na

região de Cachoeira foi baseada nas metodologias propostas por BITAR et. al. (1988) e LEITE

etal ( 1 990)

No final dos anos 70, o processo de extração do ouro nos garimpos da Amazónia

sofreu m<¡dificações nos meios de produção com a utilização de motoTes estacionários,

movidos a óleo diesel no processo de lavra. Essa nova tecnolog¡a aceleTou o processo de

degradação do meio físico nas áreas de garimpo. A degradação foi ocasionada pelo aumento

clo volume de material mobilizado, que chegou a cresceT sete vezes em relação ao método

manual (SANTOS, 1 998)

A rnineração é uma atividade de extrema impoftância pâra o desenvolvimento

econômico e social do país, Por outro lado, é considerada como uma das maiores responsáveis

pela degradação ao meio amb¡ente, sendo que a atividade garimpeira é acusada de ser a

responsável pela maioria dos danos ambientars. lsso tudo porque utiliza tecnologias

rudimentares de exploração. Segundo AUIVIOND (1999), "as tecnologias rudimentares,

agressivas e poluidoras cobram uma alta taxa de iniqLìidade ecológica por serem energívoras,

sujas e ecodesiq u ilibradas, além de não serem socialmente integradas".

A garimpagem superficial em Cachoeira utilizou ao longo do tempo uma tecnologia

rudìmentar e de baixa produção, causando grandes danos para o meio ambriente. Dentre os

equipamentos utilizados pelos garimpeiros os mais comuns foram mangueira com bico de jato

(desmonte h¡dráulico), caixa pré-concentradora e ca¡xa concentradora " cobra fumandd',

moinhos com maÌ1elos ou briladores e bateias. Na exploração através de minas subterrâneas

os equipamentos ulilizados foram: pás, picaretas, explosivos (dinamites) e baldes e britadores.

A técnica de obtenção do ouro foi baseada no uso do "mercúrio" (amálgama e

queima). O prìmeìro impacto ambiental ocorrido na região é representado pela devastação das

florestas, iniciado ainda no século XlX, com os primeiros mineradores, e inlensificando-se no
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século XX, maìs precisamente nas décadas de 30, 70 e 80 e continuam sendo executadas nos

dias atuais.

Pretende-se neste capítulo caracterizar a degradação que o geoambiente da região

de Cachoeira do Piriá vem sofrendo, ao longo das últimas décadas. Nesse local ocorTeram

¡mponantes transformaçÕes de natureza anlrópica, ca racteriza ndo-a como uma área em

desequìlibrio arnbiental, que teve como agente degradador a exploração de depósitos auríferos,

através da atividade garirnpeira.

5. 1 . 
.] . IM PACTOS NO SO LO

5.1 .1 .1 - Composição química

Segundo MARTINS et al. (1994), os solos da região de Cachoeira caracter¡zam-se

por terraços altos e relevo plano. O solo predominante é o hidromórfico em áreas mais planas e

convexas dominam lateritas hidromórficas normais, por vezes relacionadas com podzólico

vermeiho amarelo, latossolo amarelo, aÍeia quartzosa vermelha, amarela e concreçòes

laterít¡cas. Nas áreas côncavas, predominam lateritas hidromóficas baixas. No centro-sul e

noroeste, dominam os pediplanos cristalinos e metassedimentos, relevo plano e levemente

ondulado, com declives fortes (>45%). Os solos dominantes são os concrecionários litólicos.

Na área de Cachoeira do Piriá, a composição química dos solos foi estudada

a part¡r dos mesmos pontos utilizados para a determinaÇão do mercúrio, na mesma

fração granolométrica. Para a análise dos metais, reduziu-se o número de amostras cle

19 para 12, dando prroridade àquelas dentro da cidade, em que os teores cie mercúrio

foram altos e em pontos afastados, onde havla nÍtjda mudança na litologia. Assim

sendo, foram individualizados os solos, derivados de 5 grupos de rochas.

. Grupo 1 - Seqùência Vulcano sed¡menlar alterada (Pts. 1, 2 e 15),

. GrLrpo 2 - Lateritas (Pts. 3, 7, 1 1B e 148),

" Grupo 3 - Sedimentar (Pts.5 e 16),

o Grupo 4 - metamáficas (Pt. 4) e

" Grupo 5 - Félsicas intrusivas (Pts. 17 e 17b).

As tabelas 5.1 e 5.2 mostram as distribuições dos elementos-traço e dos

principais óxìdos nos solos das áreas urbana e rural de Cachoeira do Piriá. Foram

analisadas 1 1 amostras, obtidas do horizonte A, e uma (178), correspondente ao

horizonte B de cada perfil estudado.
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fABELA 5.1 . CONCEN'tRAÇÃO DE ËLEMENTOS-TRAÇO EM AMOS'IRAS DE SOL.OS

l.ttve!it..i.

GRUPOS
LITOLÓG¡COS

ck) Pa:iti i.vo ¡mb i c¡ì L.rì I

GRUPO 1

GRUPO 2
GRUPO 3

TABELA 5,2- TEORES MÉDIOS DOS PRINCIPAIS OXIDOS NOS SOLOS

ELEMENTOS-TRAÇO (mgKg

Segundo HORBE (1996), a maioria dos solos que apresenta as coloraçöes

amarelada, amarela-avermelhada e avermelhada, encontrados na Amazônia, assenta sobre

crostas ou restos de croslas laterítrcas ferro-a lu m inosas, sílico-ferruginosas e aluminosas.

Os elementos Mg, Ca, Na e K apresentam teores baixíssimos, prodltto dos

processos de alteração e da inlensa lix¡viaÇão, sendo as rochas submelidas ao longo do tempo

geológico. O K apresentou concentrações maiores de 1 ppm nos grupos das rochas vulcano

sedimentares e das félsicas inlrusivas.

O Ti apresentou altas concentraÇões em quase todos os grupos. As maiores

concentrações foram enconlradas nos grupos das rochas máficas e das lateritas. Enquanto as

menores estão relacionadas com os grupos de solos derivados de rochas sedimentares e

ígneas félsicas. TRABACH (1993), diz que o Ti encontrado nas lateritas de Cachoeira do Piriá é

oriundo da rocha matriz.

Os teores de Fe e Al eslão relacionados aos processos supergênicos de alteração.

TRABACH (1993) concluiu que o Fe encontra-se enriquecido na pane superior de todos os

perfis estudados. HORBE (1996) mostrou que o processo de desferrificação da base para o

topo dos peffis derivados de croslas fe rro-a lum inosas é intenso, devido à dissolução total da

Zr
2t8

xtDos (o/o)

933
681
405
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hematita. Uma parte do ferro dissolvido precrpìta formando Al-goethita e outra parle é lixiviada,

provocando a destruição da crosta. O Fe lixiviado ao longo do perfil ocorre na forma cle Fer'.

Segundo NEWMAN e BROWN (apud HORBE, 1996), a ¡ntensa formaÇão desse tipo

de ferro promove um acréscimo no teor de Al2O3, devido à maior abundância da g¡bsita, em

detrimento a caolinita. Portanto, os baixos teores de ferro encontrados nas amostras de

Cachoeira podern corresponder a essa afirmação.

O Zr e o Cr são os elementos-traço que se apresentam com maiores teores.

Segundo HORBE (op. cit.), ao se lransformar em matriz argilosa, as crostas e o solo

derivado delas tem um aumenlo no teor de Zr que pode estar na forma de zircão. Daí as

altas concenttações apresentadas por esse elemento, em todos os solos de¡ ivados de

laterítas. EnqLranto o Cr pode estar relacionado às rochas máflcas e ultramáficas, que

fazem parte da geologia da área, e que, segundo TRABACH (1993), corresponderiam a
rochamãe das lateritas (Figura 5.1).

Os elementos Ni e Cu são também elementos associados Às rochas máficas

e u¡tramáficas e as rochas lateríticas. As suas maiores concenlraÇões foram,
preferencialrnenle, nos grupos 2 (lateritas) e grupo 4 (metamáficas).

O Zn apresenta concentrações ba¡xas na maioria dos pontos. Porérn, urna

amostra apresentou leor de 190 mgKg'r Esse valor cleve corresponder à parte do perfil

lalerítico (horizonte saprolítico), onde o Zn normalmente é mais enriquecido em todos os

pontos amostJ'ados. Co e Pb apresenlam as menores concentrações e com teo[es

homogêneos.
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CapÍtulo 5 - Investigação do Passivo Ambiental

5.1.1.2 - Mudanças topográficas

O método do desmonte hidráulico das formações rochosas, feito por jatos d'água

com alta pressão, conhecido como "par de máquinas" ou bico jato, sendo aæmpanhado de

uma mangueira "chupadeira' (maraca). Essa forma é a mais usada principalmente em locais

escarpados, ravinas dos morros e colinas, e em peguenas depressões nas margens dos

igarapés. A técnica consiste em desagregar as rochas (metassedimentos alterados), com a
força do jato d'água e posteriormente todo o material desagregado é transportado até as ce¡ixas

conæntradoras com o auxílio de uma mangueira impulsionada pelo motor diesel (Figuras 5.2 e

5.3).

Figura 5.2. Método do desmonte hidráulico sendo praticado

88

Figura 5.3. Chegada do mater¡al lamoso na caixa pré+oncentradora

Esse modo de exploração tem um poder de devastação muito grande e rápido,
consumindo enormes extensões de tenas. É o responsávelpela mudança brusca na topografia,
pois o surgimento de cratenas provoca o assoreamento das drenagens em conseqüência do
grande volume de material desagregado que é transportado para os cursos d'água. Nas áreas

Foto: Ra¡mundo Nonato do E. S. dos Sântos
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onde são usadas essas técn¡cas, são comuns os escorregamentos de terras, tudo porque os

jatos d'água são utilizados no sopé das encostas provocando a instabil¡dade dos taludes.

Uma outra forma de exploração do ouro que causou graves prejuízos à população

da cidade de Cachoeira foi às minas subterrâneas, feitas para explorar os veios de quartzo

mineralizados. Para a exploração desses veios, foram construídas várias galerias com 40m de

profundidade e cerca de 100m na horizontal, seguindo as direçÕes preferenciais dos veios.

Para o desmonte desses veios foram utilizados explosivos (dinamite), sendo o material retirado

da mina com o auxílio de baldes de metal. Em seguida foram submetidos à trituração em

britadores mecânicos e lavados com mercúrio sendo os rejeitos lançados no meio ambiente

aleatoriamente. As minas subterrâneas, dentro da área urbana de Cachoeira, provocaram uma

série de problemas ambientais relacionados com o uso de explosivos. As constantes

detonaçÕes feitas várias vezes ao dia, levaram ao desabamento de uma escola. As vibraçöes

eram muito fortes, capazes de serem sentidas a dezenas de metros. Muitas casas tiveram

problemas estruturais, como trincas e rachaduras. Era comum, na época, haver abatimentos

dos tetos das galerias, causando a morte de garimpeiros. Outra alteração provocada pelas

minas subterrâneas foi à interceptação e alteração do nívelfreático (Figura 5.4).

tt9

Dentro do perímetro urbano de Cachoeira e em áreas próximas a cidade foi

encontrada, cavas abandonadas, umas secas e a maioria alagada. As cavas medem

aproximadamente 10 metros de profundidade e cerca de 40 metros de diâmetro, e outras

menores medindo 6 metros de profundidade e 10 metros de diâmetro. Existem cavas que se

encontram secas, pois tiveram a água retirada por garimpeiros, que voltaram a trabalhar nelas

recentemente. Pelo tamanho das cavas, pode-se estimar que um grande volume de material

contaminado foi lançado no meio ambiente (Figuras 5.5, 5.6 e 5.7).

Foto: Raintundo Nonato do E. S. dos Santos

Figura 5.4. Garimpagem por meio de Minas Subtenâneas em Cachoeira



Foto: Raimundo Nondto do E. S. dos Sanfos

Figura 5.5. Cava recente produzida por m¡nas sublenåneas

Foto: Raimundo Nonato do E. S. dos Santos
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Figura 5.6. Cava abandonada no perfmeüo urbano de Cachoeira

Figura 5.7. Lagos antþos, da dócada de 80, na porção sul da área
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5.1 .1 .3 - Mercririo

O mercúrio apresenta as seguintes características químicas: peso alômico;

200,59, número atômico, 80; densidade 13,59g/cmrJa (200 C;; funde-se a -38,90 C, e seu

ponto cle ebulição é 357,30 C. Sua principal ocorrência na natureza é na forma cle

sulfeto, HgS (Cinábrio). Os principais países produtores de mercúrio são os Estados

Unidos da América, Rússia, Espanha, ltál¡a, lvléx¡co e Canadá. Ele é empregado

mundialmente nas indústrias de cloro; soda e pesticidas. Além disso, é largamente

empregado no processo de amalgamação do ouro nos garimpos.

A forma na qual o mercúrio ocorre na natuTeza influencia o seu

comportamento no meio ambiente. Para LINDQVIST (1985), aprrd FERNANDES (1997),

são três as principais formas de ocorrência do mercúrio:

" Hg0 - mercúrio elementar - Alta pressão de vapor e baixa solubilidade em meio

aq uoso;

¿ ¡l vL.ai r- l

Hg (ll) - mercúrio inorgânico bìvalente - afinidades com compostos orgánicos e

inorgânicos que contenham enxofre (S);

CH3Hg' - Metil mercúrio - forma ma¡s perigosa para o meio ambiente, devido ao

seu longo processo de degradação, podendo ser acumulado em organismos

vivos.

Segundo FERNANDES (1997), o mercúrio part¡cipa de vários ciclos da natuTeza,

geralmente complexos e interligados, os quais envolvem muitos casos de conversao por

transformações fÍsico-químicas. As lransformaçÕes físicas dizem respetto a absorçào ou

a condensação de gases de mercúrio, através de aerossóis, dissolução na atmosfera

por égua na fase líquida e congelarnento de paftículas de aerossol encontradas nas

gotas de nuvens. Já as transformações químicas estão relacionadas ao estado de

valência do Hg, que sofre alteraÇões por reação de redox. Para o autor são dois os

principais ciclos do mercúrio:

Ciclo atmosférico - deriva da conversão no solo e na água, onde o Hg (ll)
passa para Hg0(.) e metil mercúrio, e posteriormente torna a oxidar na atmosfera Hg0

para outras formas solúveis em água, sendo então depositado. Esse ciclo ca¡-acteriza-se

por reter Hg0 por um longo tempo na atmosfera, permitindo assim o seu lTanspoTte para

longas distâncìas. Ciclo aquático/biológico - caracteriza-se pela formação e acumulação

em organ ismos.

Segundo MASON et at (1994), tanto as fontes naturais como antropogênicas

emitem Hg0 para atmosfera, o mercúrio elementar (Hg0) é transportado na forma de gás

sendo o mercúrio que predomina para a dispersão do Hg para a superfíc¡e da Terra. A
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maror¡a do Hg depositado nos oceanos é retornada para atmosfeTa e ambientes

terrestres.

As formas mais comuns de emissão de mercúrio para o meio ambiente são as

seguinles:

n Fontes antropogênicas - mineraçao, queima de combustíveis fósseis, queima de

biomassa, indústr¡as, agrotóxicos. Segundo MASON et. al. (1994), f0 a 80 o/o das

emissões corridas para a atmosfera são de fontes antropogênicas;

" Fontes natuTars - atividades vulcânicas, emissões do solo, rochas, oceanos e
vegetação.

O mercúrio foi usado pela primeira vez na América Latina ainda no século XVl,

pelos espanhóis, quando da devastação das minas peruanas (GALEANO 1980, apud

BRUSEKE, 1993).

NRIAGU (1993), aponta a possibilidade das minas espanhola de prata na

América do Sul serem responsáveis pelo aumento da concentração do backround no

ambiente global, pois no periodo de 1587 - 182O a mineração de prala na América do Sul

foi responsável pela liberaçâo para o meio ambiente de 180 a 705 toneladas de mercúrio

por a no.

Uma outra linha de pesquisa que vem sendo desenvolvida nos últimos anos é a
formação de complexos orgânicos não metilados em reação de Hg melálico com ácidos

orgänicos dos solos, influenciando na mobilização do Hg. SILVA et af, (1993) mostraTam

que os agentes geoquimicos (rnatéria orgânica e óxidos hidratados de ferro) adsorvem o

mercúrio iônico do meio aquálico, controlando de forma natural a concentração e com

isso inibe o processo de metilação. VILLAS BOAS (1997) associa o mercúrio com

sedimentos finos dev¡do a presença de óxidos hidratados de ferro e alumÍnio.

A transformação do Hg (ll) para methil nìercúrio acentua a mobilidade do Hg para

o me¡o ambiente. A complexação do Hg com ácidos húmicos decresce com a diminuição

do pH. A presenÇa dos ácidos húmicos acentua drasticamente a solubilidade do Ho0,

com sedimentos mìnerais de superfície. (MELAIVIED et al, 1gg7,l\4EECR et at 1998).

O uso do mercúrio na mineração do ouro e da prata é uma tradição de longo

tempo na América Latina. Hoje em dia a Amazônia brasileira ainda destaca-se no uso do

mercúrio em garimpos de ouro (JERNELOU & RAMEL, 1995).

Dos 19 pontos (perfis) amostrados na área de Cachoeira, cerca de 63%, ou seja,

12, foram coletados no perimelro urbano cuja finalidade é de estabeleceT o alcance e a

magnitude da contaminação atmosfér¡ca pelo mercúrio, po¡s era na cidade de Cachoeira que se

encontTava a maioria das casas de queima de amalgama e de fundição de ouro, priorizando os

¡n r/c¡:r ¿r.¡ ìo d.r ¡r¿ì-:rs ivo 
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locais próximos às fontes de emissão. As concentraÇÕes de Hg encontradas no solo da área

estudada estão apresentadas na tabela 5.3 abaixo.

TABËI..A 5.3, CONCENTRAÇOES Df |llERCÚRIO NOS PËRFIS
DÉ SOLO AREAS URBANA E RURAL

I tlva:ri l- :i ão do l:,.rs.si yo -^¡¡¡b.r:.'n lt¿ì l

LOCAL

Pt. 01 - Zona Rural
Pt. 02 - Zona Rural

Pt. 06 - Zona Urbana

Zona Rurai
- Zona Rural

coNcENrRAÇ

- Zona Rural

J - Zona Urbana
- Zona U rba na

Pl. 1 1" - Zona [Jrbana
1 1b - Zona [Jrbana

L 12 - Zona Urhana

Urbana

PI 14h Tona

Hg (mgkg

As concentrações de mercúrjo na maior¡a dos perfis estudados moslraram uma

tendência de enriquecimento no horizonte A. Os maiores valores foram registraclos em perfis

localizados dentro da cidade de Cachoelra. Teores anômalos cje 10,g mgkgrHg e de 30,0

mgkg'r Hg correspondem a locais próximos às antigas instalaçöes de casas de compra de ouro.

Em todo os pontos com alta concentraÇão de Hg, o horrzonte B apresentou valores

aproximados aos encontrados no horizonte A, o que demonstra o alto grau de contaminação

desses locais. As concentraçöes de Hg nesses perfis revelaram uma diminuição acentuada à

medida que aumentavam as distâncias das fontes.

Segundo MASON et al. (1994) e FERNANDËS (1997), as concentraÇões de

mercúrio próximas ao solo podem sofrer variações de proporção dev¡do ao transpofte irregular

pelo vento. Dessa forma, a dispersão horizontal se torna maior que a dispersão venical. lsso

tem como conseqüência maiores concentrações de mercúrio próximas às fontes de

emissão.TWlGG (1997), acredita que cerca de 50 a 60% do total de nercúrio perd¡do acontece

duTante a queima, onde para cada grama de ouro recuperaclo um grama cle mercúrit.t é l¡beracjo

- Zona Utbana

15 Zona U rba na

Pt. l7 - Zona RLrral
16 - Zonâ Rural

0,1

Rannunla Na¡talo do

o,23

0,0 8

..- 0,01 _
0,08
4 .26
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para atmosfera. Quando a queima é realizada em ambiente fechado, o rìsco de contaminar

outras pessoas é muito maior, haja vista que o vapor de mercúrio pode ficar concenlTado em

paredes, telhas e em objetos de uso doméstico como panelas, pratos e louças em geral

(cuNHA, 1997).

Foram amostrados locais afastados da zona urbana de Cachoeira. Nesses ponlos,

os teores no horizonte A variaram de 0,03 mgkg tïg a 1 ,74 mgkg'r Hg. Esse último valor refeTe-

se ao ponto 17, que apresentou aumento considerável de teor no horjzonte B, passando para

4,26 mgkg ' Hg. Esse perfil está localizado no setor norte, em uma área cuja vegetação é lípica

de floresta nativa em estágio inicial, próxima à base do morro Cansa Perna. Segundo um

moTador da área, o local não foi ut¡lizado pela garimpagem. Porém, ac¡ma do ponto amoslrâdo

foram encontrados grandes blocos de rochas félsicas, indicando uma possível movimentaÇão

de material, pois na área estudada, esse tipo de rocha é comum em subsuperfície. Sendo

assim, esses valores podem confirmar que no local houve atividade garimpeira e,

conseqLìentemente, a ernissão de mercúrio no meio ambiente. Poftanto, o solo analisado seria

produto de antiqos trabalhos no locaì.

SIOLI (apud SILVA, 1996) mostra que o mercúrio prec¡pitado da atmosfera sobre

coberturas vegetais atinge rapidamente os solos devido à incidência de chuvas, neblinas,

orvalho e de características ácidas regionais. Essas variáveis descritas pelo autor são lípicas da

região amazónica. Portanto, essa afirmação pode ser também considerada, uma vez que a

situação do local não está definida quanto a sua utrlização ou não pelos garimpeiros.

SILVA (op. cit.) analisou amostras de o saprólito, derivados de melassedimentos do

fácies xisto*verde, na região de Poconé, onde enconlrou os teoTes var¡aram entre 0,06 - 0,24

mgkgl considerando esses resultados como normais. Segundo o autoT esses valores não

represenlam contaminação do solo na área.

Na maioria dos pedis analisados na área de Cachoeira do Pìriá as concentrações

de Hg foram maioTes nos hor¡zonte A e dimrnuÍram no horizonte B. Em alguns casos essa

queda foi de cerca de 50%. Esse fato vem comprovar que o mercúrio no solo tem baixa

mobilidade vertical, sendo retido geralmente nos primeiros 20 cm do solo.

O resultados apresentados na tabela I demonstram que a contaminação do solo

por mercúrio, na área de Cachoeira, concenlTa-se preferencia lmente na zona urbana. Quanlo

ma¡or à distância do ponto de amostragem da cidade, menor a concentração de Hg, pois os

maiores teores dentro da cidade estão relacionados diretamente com a proximidade dos

antigos locais de fund¡Ção de ouro e queima de amálgama Em relação à dispersão atmosférica

do mercúrio na área de Cachoeira do Piriá, pode-se dizer que foj fraca, alcançando poucos

metros da fonte de emissão. Os valores anômalos foram encontrados muito próximos às

referidas instalaçöes (Figuras 5.8 e 5.9).
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FONTE: Raimundo Nonalo do E. S. dos Santos
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Figura s.8. TREND DAS CONCENTRAçÕES DE Hg NO HORTZONTE (A)DOS SOLOS EM
CACHOEIRA DO PIRÁ. OBSERVAR OS ALTOS TEORES NA ZONA URBANA EM

DESÏAQUE.
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5.2- IMPACTOS SOBRE OS RECURSOS HIDRICOS
s.2.1 -AcuRs supERFtctAts
5.2.1.1 - Assoreamento

As drenagens na área de Cachoeira exibem até hoje as marcas da intensa
degradação impostas pela atividade garimpeira, provocando a coloração amarelada das águas
e pouc¿t fluidez, devido ao assoreamento crÍtico de aþuns igarapés. Os sedimentos de fundo
tem coloração amarelo-alaranjados, devido às formações superficiais - lateritas, que dominam
grande pafte da área e onde estËio encaixados os veios de quartzo mineralizado a ouro. O
lgarapé do Macaco é a maior drenagem da área, corre na direção norte rumo ao rio piriá e é de
regime perene, embora no verão o volume d'água diminua a cerca de 507o, por causa do
desmatamento de suas margens e da alta taxa de sedimentos que recebe das drenagens
menores, bastante polufdas. (Figuras S.10 e S.11).

do Passivo Ambiental

Foto: Raimundo Nonato do E. S. dos Santõs
Figura 5.10. lgarapé da Represas fortemente assoreado

Foto: Raimundo Nonatoão t. S. dolffi
Figura 5.11. Detafre da coloração rta água devido à presença de

sedimentos em suspensão
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5.2.1 .2 - Composìção química dos sedimentos de corrente

Para a determinação de elemenlos-tfaÇo em sedimentos de corrente na área de

Cachoeira foram analisadas 24 amostras retiradas cle pontos utilizados para a determinação do

mercúrio (Hq). A recluÇão no número de amostras deveu-se aos crìtérios relacionados com os

níveis de Hg encontrados, car¿ìclerísticas físicas clos locais e grau de degradação das

drenagens. A tabela (5.4) mostra os resultados das concentraÇões dos elemenloslraço nos

sedimentos de correnle.

TABELA 5.4. CONCENTRAÇÕËS DE ELEMENTOS-TRAÇO EM SEDIMENTOS DE CoRRENIE

DRENAGEM E
SETORES

Currutela

l\4anéca

a nelão (n

Verrmelho ( norte
Trinel lnorte

m bratel
Macaco

A partir desses resultados, foi possível identificar dois grupos de elementos-traço,

que apresentaram comportamento distinto nas drenagens estudadas. o primeiro é

representado pelos elementos Cr, Ni e Cu. EsseS elementos apresentafAm' em sUa maioria,

concentrações elevaclas, principalmente o cr, seguiclo pelo Ni e pelo o cu, com valores de

médios a altos, por vezes superiores a 200 mgkgI. Segundo TRABACFI (1993), o cTomo é o

elemento traÇo com maior leor no perfil laterítico, sendo enriquecido principalmente na crosta

Lateríitca, cuja concentraÇão fica acima de 500 mgkgl. Os altos teores de cromo encontrados

nos sedimentos podem ser produto de processos de lixiviação de rochas metamáfica e

metaultramáfica, que formam a geologia da área (Figuras 5 12 e 5 13)

O segundo grupo de elementoslraÇo é constituícjo pelos elementos Co' Zn e Pb As

suas concentTações foram, em geral, baixas, com apenas alguns pontos isolados com teores

elevaclos, podendo caracterizar uma anomalia. Dentre esses elementos, o Pb foi o que se

apresenlou nrais homogêneo em ralação aos seus teores, segllido do Co, que apresentou

quatro valores acima de 100 mgkgr, senclo que no setor sul uma amostra registrou o valor de

434 mgkgr. Quanto ao Zn, três amostTas apresentaram concentraçoes acima cle 100 mgkg'1,

LEMENTOS.TRA (mskg

Pb

55
45

47
19

7 -24
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sendo que em uma delas a concentração foi de 364 mgkg-1. Nas demais, os valores ficaram na

faixa de 50 mgkg-1.
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coNcENTRnçOeS DOS ELEMENTOS EM SEDIMENTO

Figura 5.12. CONCENTRAÇÃO DOS ELEMENTOS-TRAçO NAS DRENAGENS ESTUDADAS

FONTE: Raimundo Nonato do E S' dos Santos
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Os elementos-traço nos sedimentos de fundo das drenagens estudadas na área de

Cachoeira do Piriá estão relac¡onados com as litolÓgicas nas quais estão hospedadas as

mineralizações de ouro. O intemperismo das rochas e principalmente a atividade garimpeira

são responsáveis pela liberação dos elementos químicos'

Figura 5.13. CONCENTRAçÕES DE ELEMENTOS-TRAÇO AO LONGO DO lg- MACACO

FONTE: Râ¡mundo Nonato do E. S. tlos Santos
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A velociclade e o volume do material trabalhado determinam o grau da concentração

dos elementos traÇo, que são introcluzidos no meio ambiente, através das composiçöes

químicas rlessas rochas. As concentrações dos elementos-traço nos sedimentos de fundo da

área de Cachoeira do Piriá estão relacionadas com a localização dos pontos de garimpagem e

a topografia. Na área de Cachoeira, a maìoria dos garimpos localizou-se principalmente, no

saprólitô comum com veios de quartzo e no saprólito mosqueado. A localizaçáo desses

gar¡mpos conlribuiu para a concentração dos elementos-traÇo nas drenagens estudadas, po¡s

são mobilizadas grandes quant¡dades de sedimentos, derivados das rochas desagregadas pela

atividade garimpeira.

5.2.1 .3 - Mercúrio nos sedimentos corrente

A principal fonte de emissão de mercúrio para o meio ambiente no Brasil é

atividade garimpeira, principalmente na região Arnazônica. Segundo PFEIFFER, et al

(1990), os garimpos contríbuem com ceTca de 11o/o da emissão global. A técnica de

recuperação do ouro nos garimpos está baseada no uso do mercúrio (amálgama e

queima), que é a única forma mais rápida e disponível aos garimpeiros.

A maior parte do mercúrio utilizado no serviÇo da garimpagem na AmazÔnia é

liberada para o meio ambiente. Segundo LACERDA & SOLOMONS (1992), iá foram lançadas

cerca de mil Ìoneladas de mercúrio metálico no ecossistema da região da Amazônia. O

mercílrio eslá presente nos serviço de garìmpagem na Arnazônia etn 3 (ìtês) fases distir.ìtas.

extraÇão, concentraÇão e queima (MARTINELLI 1988, VILAS BOAS, 1997). Na fase de

despescagem, há uma perda de 20%, durante a queima do pré-concentrado ainda no baixão,

são liberaclos cerca de -75oÂ, e, finalmente, na queima nas casas de compra de ouro, há

liberação de 5olo (I\4ATHlS et al.,1991).

Os principais casos de contamrnação por mercúrio conhecidos no mundo

aconteceram no Japão e no Canadá, nas décadas de 50 e 60, devido à ingestão de

peixes e mariscos (PFEIFFER et a/.,1990).

Segundo SILVA (1988), existem duas maneiras pelas quais o mercúrio entra

em contato com os seTes vivos.A primeira se verifica quando é lançado na forma metálica

nas drenagens, reagindo com bactérias pseudomórficas no habitat Iimnológico,

tra n sform a ndo-se em "dimetil e metìl mercúrio"; e atraves dos peixes, alcançando a cade¡a

trófica. Essa forma de contaminação ocorre ainda na fase de desmonte e concentraÇão,

pois alguns garimpos, na tentativa de concentrar com maior rapidez o ouro, adicionam o

mercúrio diretamente no barranco, inserindo o metal tóxico no meio ambiente.

A outra maneira, e talvez a mais perigosa paTa o garimpeiro eslá relacionada

com a queìma clo amálgama, po¡s a quantidade de vapor de mercúrio altamente tóxico
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liberado é mLtito alta. Boa parte é ìnalada pelo trabalhador que está executando o

serviço, trazendo conseqüências graves e imediatas a sua saúde. Quando a queima é

realizada em ambiente fechado, o risco de contaminar outras pessoas é muilo maior,

haja vista que o vapor de mercúrio pode ficar concentrado em paredes, telhas e em

objetos de uso doméstico como panelas, pratos e louças em geral. Uma das principais

vìas de exposição é inalação do vapor de mercúrio, poeira e particulados (CUNHA,

1997) (Fioura 5.14).
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A penetração do mercúrio nas células se dá na forma iônica (H92') sofrendo

redução posterior para mercúrio elementar (Hg0), vindo a se transformar em dimetil

mercúrio na forma de enzima ou não. Quando o meio é alcalino, ele migra para água e

atmosfera. Porém, se o meio for ácido, há conversão em monometilmercú rio, que

permanece na água, sendo absorvido pelos peixes entrando na cadeia trófica. Para o
mercúrio ser incorpoTado pelos organismos vivo é necessário que haja disponibilidade

de metil-mercririo (HgCHr) no meio ambiente. A sua concentraÇão aLlmenta de acorrlo

com a escala alimentar, herbívoros )caTnívoros (FERNANDES, 1997).

F¡gura 5.14. CICLO DO MERCÚRlO NOS GAR \4POS (Fonte, GRANAT1, lsetl
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Para PFEIFFER el al (1990), o processo de metilação do mercúrio acontece

na maior¡a dos casos em processos b¡ológicos. Porém, a met¡lação pode ocorrer sem a

presença de organismos v¡vos, bastando para isso, que haja alta concentração de

ácidos fúlvicos e húmicos no meio aquático.

Segundo COUTO et al, (1988), os principaìs sintomas causados pela inalação

do vapor de mercúrio são "goslo metáljco, pitiatismo, perda de memÓria, insòn¡4,

irritab¡lidade, excitabilidade, ansiedade, perda de confiança em si mesmo, sonolência,

tTemores, fibrilação muscular, irritação pulmonar, alucinaçöes, melancolia suicìcla,

psicose maníaco depressiva, comprometimento ocular, distúrbio gastrointestìnal e

comprometimento rena 1".

A maioria dos estudos sobre a contaminação do mercúrio na Amazônia é

concentrada ainda em amostras biológicas, principalmente peixes e seres humanos.

Dentre eles destacam-se os trabralhos:

HACON et a/; (1997) onde avaliaram a contaminação do mercúrio através do

consumo de peixes em Alta Floresla (MT), VASCONCELOS e¡ a1 (1999) êstudaram o

mercúrio em cabelos de populações indígenas do parque do Xingu, onde o mercúrio

encontrado é na forma de methilmercúrio tendo como causa a ¡ngestão de peixes

contam¡nados, GUIMARÀES et aÍ, (1999), determ¡naram mercúrio total em sedimentos,

peixes, sangue e cabelos em duas áreas no estado do Amapá, os teores de mercúrio

foram altos rìas amostras de peixes, sangue e cabelos. Algurnas pessoas já apresentam

sintomas de problemas neurológicos. Crianças e mulheres grávidas foram aconselhadas

a não comerem pe¡xes piscivoros ou espócies menoTes.

As concentrações de mercúrio total nos sedimentos das drenagens da área de

Cachoeira do Piriá serão apresentadas de acordo com a subdivisão da área de trabalho feita

durante o procedimento de amostragem. lniciando com as amostras do setor sul,

poster¡ormente o setor norte e finalizando com o igarapé Macaco.

A maioria das drenagens é caracterizada por apresentar baixa profundidade e

eslreila, com larguras variando de 70 cm em suas nascentes a 2 metros no seu médio curso.

Essas drenagens são acompanhadas por diferentes tipos de vegetaÇão. Nos igarapés

utilizados pelos gar¡mpeiros tem-se a presença de capins e macrófitas aquáticas, localizados

nas áreas mais trabalhadas. Existem também, as vegetações de varzea, representadas por

vastas áreas de palmeiras de açaí. Em áreas próximas às desembocaduras, têm-se geralmente

paslos, plantaÇões de juta e um pequeno trecho de mata ciliar relacionada com o igarapé

Macaco (Figura 5.15).

Lr1ve.,.: I: i.f ¿tÇão do lr.r.rsivc¡ Amb.i.c:rtl.,'t I
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A subdivisão da área, feita durante o procedimento de amostragem, iniciando com

as amostras no setor sul, posteriormente o setor norte e finalizando com o igarapé Macaco. As

drenagens estudadas no setor sul foram o igarapé Currutela, igarapé Barriquinha, igarapé da

Represa, igarapé da Vila e igarapé do Maneca. A tabela 5.5 apresenta os intervalos de

concentração de mercúrio ao longo das drenagens avaliadas no setor sul. Os teores

demonstram coerência em relação à participação nos trabalhos de garimpagem, ou seja,

demonstram a contribuição do Hg pelo garimpo.

TABELA 5.5. CONCENTRAÇÖES DE MERCÚRIO NAS DRENAGENS DO SETOR SUL DA AREA

Foto; Rain undo Nonato do E. S. dos Santos

Figura 5.15. Drenagem com baixa profundidade e pouca energia de
ùansporte

I02

DRENAGENS (NUMERO
DOS PONTOS

AMOSTRADOS
CURRUTEL A N.2,3.4
. DA VILA (7.8

. REPRESA (11, 12, 13 e

As concentraçöes de mercúrio ao longo das drenagens avaliadas no setor sul

tiveram em sua maioria um comportamento heterogêneo, ou seja, os teores apresentaram

variações em cada ponto amostrado. Há registro de pequenos aumentos ao longo dos pontos

amostrados Ressalta-se que as amostragens deram-se das nascentes para as

desembocaduras de cada igarapé. As concentrações de mercúrio no setor sul são mostradas

na figura 5.16.

. BARRIQUINHA

INTERVALOS DE CONCENTRAÇ
Hg mgkg-1

0,58 - 9,58
0.63 - 0.67
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Fonte: Raimundo Nonaø do E. S- dos Santos

No ponto 13, o menor teor encontrado pode representar a concentração natural das

rochas do local (meta máficas, félsicas intrusivas e cobertura laterítica), pois se tratam de

sedimentos recentes que estão sendo desagregados por garimpe¡ros. Esse teor foi cons¡derado

como o valor de backgroundpreliminar para os sedimentos da área, pois o desmonte hidráulico

das rochas e a pré-concentração do material não está envolvendo o uso de mercúrio em

nenhuma fase. As concentrações de Hg no igarapé Currutela comprovam a intensa utilização

dessa drenagem nos trabalhos de garimpagem. Os ¡mpactos nessa drenagem, já apontavam

para a ocorrênc¡a de altos teores de Hg'

No mapa de pontos, pode-se observar a intensidade da degradação em quase todo

o percurso desse igarapé. Os valores encontrados no igarapé currutela foram os maiores do

setor sul. As concentrações registradas nas demais drenagens desse setor corroboram as

informaçöes obtidas no local, sobre a participação de cada uma delas, na época mais

significativa da garimPagem.

As áreas garimpadas no setor norte da área de Cachoeira encontram-se em cotas

topográficas mais elevadas que as do setor sul. A explotação mineral deu-se principalmente em

veios de quartzo, através de shafls e galerias na base dos morros' Enquanto o método do

desmonte hidráulico - par de máquinas é utilizado nos saprolitos do perfil laterÍtico e nas áreas

de planície de inundação.

Figura 5.16. CONCENTRAçÕES DE Hg NAS DRENAGENS DO SETOR SUL
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As drenagens estudadas foram lgarapé Manelão, grota do Belarmino, grota da

Torre da Embratel, drenagem do Túnel e igarapé Vermelho. As concentraçÕes de mercúrio no

setor norte são mostradas na tabela 5.6 e na figura 5.15, respectivamente'

TABELA 5.6. CONCENTRAçÕES.DE MERCÚRlO NAS DRENAGENS DO

SETOR NORTE DA AREA

DRENAGENS E (NUMERO

rG. MANELAO (1

DOS PONTOS
AMOSTRADOS

lc. BELARMINO (21, 22 e 23)
IG. EMBRATEL (26)
lG. VERMELHO (27,28,34
lG. DOS TUNETS (30)

FONTE: Raimundo Nonato do

,25,32)

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

INTERVALO DE

concentrações
(mSKsl)

CONCENTRAÇAO

I04

0,14 - 0,59
0,22 - 0,73

0,97 - 1,s2
0,08

0,42

FONTE: Rai¡nundo Nonato do E. S. rlos Santos

A concentração de Hg encontrada no ig. Embratel foi a mais baixa da área e se

aproximou aos valores encontrados em sedimentos recentes igarapé da represa. Portanto,

esses valores correspondem aos valores de background, para os sedimentos da área de

cachoeira, haja vista que as drenagens estudadas têm suas nascentes em locais de mesma

litologia.

O setor norte fo¡ bastante trabalhado pela garimpagem na década de 80. Apesar da

intensidade da atividade, somente o igarapé Vermelho apresentou valores correspondentes a

uma grande utilização do mercúrio. Nas outras drenagens, as concentraçÕes acima de 0,3

Figura 5.17. CONCENTRAçOES DE Hg NAS DRENAGENS DO SETOR NORTE

f\¡arìelao Bela¡mino Embratel Vermelho

Drenagens do setor norte
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mgkgrHg foram ponluais ao longo de seus cursos. Um fato ¡mportante para se estabelecer o

grau de contaminação da área foram os teoTes encontrados no igarapé Manelão, que, conforme

verificado através de mapas e nos trabalhos de campo, foi à drenagem mais trabalhada e

degradada do selor norte. Entretanto, a maioria das concentrações encontradas nesse igarapé

foi similar às encontradas no igarapé Maneca, setor sul, que não foi utilizado pela garimpagem.

O igarapé Macaco tem suas nascentes localizadas ao sul do município de

Cachoeira e percore cerca de 30 km, no sentido S-N, até desaguar no rio Piria. Dìsta

aprox¡madamente 1,5 km da cidade de Cachoeira. Na porção oeste. Nessa drenagem nao se

têm notícias de realização de trabaihos de garimpagem. Porém, em seLls pequenos tributários

foram despejados dezenas de quilos de rnercúrio e em alguns deles a garimpagem interferiu

seriamente. Nessa drenagem, foram coletadas sele amostras, seis em pequenos bancos de

sedimentos ao longo do seu leito e 1 em depósito de margem.

A tabela 5.7 mostra que variação ao longo do igarapé Macaco não é progressiva, ou

seja, não há o aunrento conlÍnuo dos teores cle um ponlo para outro, apesar de recebido aporte

de sedimentos oriLrndos das zonas garimpeiras.

TABELA 5.7. CONCENTRAÇÕES DE MERCÚRrO NOS SEDTMENTOS
DO IGARAPE MACACO

¿ ¡r vo,!i t r :¿Ío dÒ l)¿)riti iva) 
^ùì¡ 

r:arn ¿i.ì I r05

Dos ponlos amostrados, seis foram dentro da área sob influência dos garimpos, e

somente um (ponto 14) foi coletado a montante da região garimpeira. Essa área não recebe

aporte de sedimentos provenienles dos garimpos. Nesse ponto, obteve-se a menor

concentração de Hg para os sedimentos do igarapé Macaco. Por se tratar de uma área livre de

contaminação, o teor registraclo 0,027 mgkg-1Hg, foi consiclerado como valor de background
para os sedimentos do igarapé lVlacaco (Figura 5.18).
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As concentrações tendem a aumentar nas proximidades das desembocaduras dos

pequenos igarapés, como é o caso do igarapé Currutela. Mesmo nos trechos do igarapé onde

se constatou a entrada de sedimentos contaminados, os maiores teores ficaram na faixa de 1,0

mgkg-1Hg. Embora o igarapé Macaco seja o receptor de todas as drenagens impactadas pelos

garimpos, os teores de Hg encontrados não registram um alto grau de contaminação nessa

drenagem. Enquanto nas drenagens menores, que compöem a micro bacia do igarapé Macaco,

as concentrações foram mais elevadas.

para caracterizar a contaminaçäo das drenagens da área de Cachoeira do Piriá

foram utilizadas duas metodologias. A primeira está baseada em estudos realizados em rios da

região amazônica. Alguns autores estabeleceram concentraçöes máximas de Hg aceitáveis

para os sedimentos dos rios amazônicos, que os classificariam como não-poluídos. Dentre

esses trabalhos, destaca-se o PFEIFFER et. al. (1989), que estipularam o lntervalo de 0,05 a

0,29 mgkg-t como sendo concentrações normais de Hg de rios AmazÔnicos não contaminados.

As concentrações de Hg encontradas nos sedimentos foram comparadas com outros trabalhos

realizados nas mesmas drenagens da área de Cachoeira de Piriá, no caso o que foi elaborado

por SOUZA (2000), que analisou somente os sedimentos das drenagens do setor sul do

garimpo, utilizando a mesma metodologia para determinar o mercúrio total (Tabela 5.8).

ftONTE: Raimundo Nonalo do F. .t. dos Santos

Figura 5.18. CONCENTRAçOES DO Hg AO LONGO DO IGARAPÉ n¡RCnCO

pt.14 pt 6 pt.17 pt.33 pt.19a pt.19b pt.29

Sequência de amostragem no lg. Macaco

I0ó
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'TABELA 5.8. COMPARAÇÃO ENTRË CONCENI'RAÇÕES DE Hg
I-NCON'TIìADAS NAS DRI-NAGENS DO St] f OR SI.JL DA
ÁREA

íÒ d.) Pasri:ivÒ 
^tn],í 

ant a l

DRENAGENS

CIJRRIJTFIA
BAR R IQ U IN I.IA

REPRESA

As concentrações de Hg encontradas nos sedimentos das drenagens (Macaco,

Currutela, Vermelho, Túneis, Vila, pafte do Manelão (planÍcie da empresa) e parte ¡nic¡al da

represa (próximo do sangradouro), enquadram-se na classe de rios amazônicos contaminados

por mercúrio. Esses igarapés representam cerca de 80% do total de drenagens amostradas na

área de Cachoeira). A segunda metoclologia aclotada foi o índice de geoacumulação

(lgeo).Trata-se de uma avaliação qualitaliva da poluição por metais, inclusive o Hg, em

sedimentos de fundo (l\i ULLER 1979 apud RODRIGUES FILHO e MADDOCK, 1985). A

expressão para o cálculo do lgeo é dada por:

CONCENTR
INTE RVAL

0,0 2 - 3,1 3

Em que

ESTE
TRABALI_IO

Cn é a concenlração do elemento investigado em uma fração granulométrica específica;

Bn é o valor de background desse elemento na mesma fração granolométr¡ca.

O índice de geoacumulação pode ser caracterizado em 6 classes de

contaminação.

Igeo < 1+ indica ausência de contaminaÇão, concentração na faixa de 0,3 mgkg'r

1,.+ configura uma leve contaminaÇão, com valores próximos a 0,5 mgkg r;

2::r:) caracteriza Llma contaminação baixa a média, com teores aproximados a 0,8

mgkg'r ;

3.ì indica contam¡nação média à alta com valores maiores que 1,0 mqkq r;

4::,:-\ contaminação alta, com teores acima de 1,5 mgkg r;

6-:) representa o limite máximo da contaminação.

O índices de geoacumulação encontrados para o mercúrio, em sedimentos de fundo

da área de Cachoeira do Piriá, caTaclerÍzaram a contam¡nação de 5 das 11 drenagens

estL¡dadas (Tabela 5.9).

0,58,9,5

0,02 - 1,1
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fABELA 5.9. ÍNDTCES DË cEOACUMULAçÃO
DO MERCÚRIO PARA OS
SEDIIV]ENTOS

DRENAGENS

Os igarapes Currutela e Macaco foram os que tiveram os maiores ínclices de

geoacumulação, podanto são considerados altamente contaminados. As outras drenaqens

contaminadas são os igarapés Barriquinha, Vermelho e Belarmino, esses dois últimos na

porção norte da área. As demais drenagens estudadas registraram índices baixos, que

indicando contaminação fraca ou área sem conlaminação.

A concentração de mercúrio em sedimentos na área de Cachoeira apresentoLl-se

de forma variável, ao longo do curso dessas drenagens. Em algumas d¡-enagens, as matores

concentraçÕes ocoTTeram próximas as nascentes. Nesses locais, eram feitos os trabalhos de

extração e beneficiamento do mater¡al retirado das cavas, bem como o desmonte hidráulico

com Lrso freqiiente do mercúrio em ambas as fases.

O registro de altas concentraçóes de mercúrio próximas às fontes de emissão, em

Cachoeira, reforÇa a teoria de autores como RODRIGUES et. a/. 1994, SILVA, 1996,

REQUIEMES, 2003 e SOUZA 2000. Para esses aulores, as condições físico-quimicas dos rios

amazônicos contnbuem para a baixa mobilidade do mercúflo, fazendo com que ele se

concentre próximo aos locais de rejeitos.

As condrções físico-químicas das drenagens de Cachoeira correspondem a um

ambiente de águas ácìdas, tendendo para neutras, onde os valores de pH registrados variaram

entre 5,3 a 6, 7, com valor médio de 5,9. O potencial de oxiredução (Eh) na área de Cachoelra

não ultrapassa 240 mV. RAIVIOS e PEREIRA FILHO (1996), ao estudarem o diagrama Eh x pH,

concluíram que as condições físico-químicas das águas, ideais para que aconteça a

solubilidade do Hg seriam aquelas, em qlre o Eh estivesse na casa de 400mV. SOUZA (2000)

anahsou através do diagrama Eh x pH as drenagens da área de Cachoeira e conclu¡u qL¡e as

Background Hg

t08
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condiÇões físico-qr-rímicas das mesmas não favorecem a dissociação iônica do mercúrio

metálìco, tornando-o estável, com baixa solubiliclacle - <0,025 mgkgr l-lg. Poftanto, as altas

concentraÇões de mercúrio encontradas próximas às áreas trabalhadas em Cachoeira são

produtos dos condicionantes físico-químicos locais (Eh e pH).

REQUIËLMES (2003) aponta como causa da baixa mobilidade do mercúrio, em

drenagens garimpadas no Equador o pH ácido das águas. A acidez do meio aquoso dificulta a

mobilidade do mercúrio, fazendo com que a concentração se torne maior próxima às fontes de

emissão.

Na área de Cachoeira, outras drenagens apresentam altas concentrações de

mercúrio relacionadas a locais de baixa energia, onde há o predomÍnio de sedimentação fina.

De modo geral, as drenagens de cachoeira estão assoreadas, com baixa profundidade e

colonizadas por palmeiras de açaí, capins e macrófitas aquát¡cas. Essas características são

conseqùênc¡as do quadro geomofológico local, em que os sistemas de morros alongados e

colinas arredondadas representam as maiores altitudes da área, com ceTca de 140 metros.

Todas as drenagens estudadas nascem nesses s¡stemas e convergem para o

igarapé Macaco, formando uma extensa planície aluvionar. Essas planícies tiveram seus

volumes de sedimentos aumentados, devido aos trabalhos de garimpagem em suas

nascenles dos ìgarapés.

Duas principaìs drenagens da área de Cachoeira, ¡garapé Currutela e igarapé

ManelãÒ são exemplos cle áreas alagadas, orrde há intensa presenÇa cle vegetaÇão,

principalmente nas planícìes e nos seus leilos. Ressalla-se o caráter depurativo que a

vegelação exeTce na área de Cachoeira, sendo responsável pela deposição dos

sedimentos finos enriquecidos com mercúrio, pois baixa a energia de transporte,

permitìndo assim a sLra deposiÇáo.

No igarapé Currutela, a maior concentraÇão de mercúrio se deu em uma área

(alagada) colonizada por palmeiras de açai, com águas praticamente paradas. Enquanto no

igarapé Manelão a maior cÕncentração foi reg¡strada no final da drenagem, já na área de

planÍcie. O caminho percorrido pelos sedìmentos desde a fonte de emissão (garimpos), na base

dos morros até o igarapé Macaco, pefaz aproximadamente 2 km. Ao longo desse percurso,

foram individ ua lizados diversos tipos de espécies vegetais, principalmente localizados nos

leitos das drenagens ou interceptados por elas como áreas de açaí, agrícolas e matas ciliares.

O igarapé Macaco não apresenta reg¡stro de sedimentação oriunda das áreas

garimpadas. Suas águas são negras, límpidas, com muita matér¡a orgânica no fundo. Os

sedimentos predominantes são areias. Porém, os sedimentos estão contaminados por

mercúrio. Esse fato comprova que, embora o mercúrio seja pouco móvel e tenha solubilidade

baixa, ele alcança o igarapé lVacaco.

t. t" ,l't l't!: ¡ v.r /ì/n/ì¡{'lri¡l 109
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SILVA (1996) observou em Poconé, que nos períodos chuvosos aquelas drenagens

que se encontram assoTeadas, com baixa profundidade e pH ácido se tTansformam em rios

com alta energia de transporte, inclusive com turbilhonamento das águas, contribuem para o

processo de aeração dessas águas. A presença de oxigênio na água faz aumentar o pH e o Eh,

criando condiçoes para que ocorra a oxidação do mercúrio metálico, solubilizando-o e

facilitando o transporte. Porlanto, a contaminação registrada no igarapé Macaco vem

acontecendo nos periodo de ¡nverno (chuvoso), quando os sedimentos grossos e finos

enrtquecidos por mercúrio são carreados pelos igarapés em decorrência das chuvas

torrenciais.

As concent[açÕes de rnercúrio lotal no igarapé Vermelho foram as maiores

encontradas em sedimentos do setor norte. Esse fato confirma a intensidade dos trabalhos de

garimpagem bem como uso do mercúrio nesse local. O ponlo 2'7 (nascente) apresentou a

menor concentTação de Hg. Esse resultado poderia gerar cefta surpresa, pois as maiores das

concentraçöes de Hg da área foram encontradas próximas aos locais dos trabalhos de

garimpagem. Entretanto, algumas características físicas do local, favorecem a baixa

concentração: a altitude da área encontTa-se em cotas topográficas superiores aos demais

ponlos amostrados, proporcionando ao terTeno um desnível acentuando, que ocasìona o

aumento da energia de transporte de sedimentos e mantendo os sedimentos (areias grosas) no

local, baixa adsorção e evitando o acúmulo de sedimentos frnos, que são responsáveis pela

adsorção de melâìs. A concentração de Hg no igarapé vermelho esìá diretamente relacionada

com o tamanho das paftículas. Quanto menor a granulometria, maiores serão os teores.

VILLAS BOAS (1997) associa o mercúrio com sedimentos finos devido à presenÇa

de óxidos hidratados de ferro e alumÍnio. A formação de complexos orgânicos não metilados

em reação de Hg metálico com ácidos orgânicos dos solos, influenciando na mobilização do

Hg. Portanto, nesse local o predomínio de areias e a alla energia de transporte, que provoca

mudanças físico-químlcas e influenciam a concentraÇão de Hg, são responsáveis por esses

baixos teores.

A deposição de sedimentos finos só aconteceu nas áreas baixas (planícies) e em

local onde a trama da vegetação funciona como barreira de sedimentos e onde a energia de

transporte foi menor e a concentração do mercúrio se deu com maior intensidade, como

verificado no ponto 28, onde se registrou a ma¡or concentração do igarapé Vermelho. Esses

valores encontrados nesla drenagem indicam a contaminação de seus sedimentos por Hg.

Embora o igarapé do Manelão seja a drenagem mais impactada fisicamente

da porção norte, as concentrações foram relativamente baixas, mas enquadram-se

dentro dos rios contaminados por Hg na AmazÔn¡a. Os teores de mercúrio encontrados

nos pontos 20,24 e 25 foram considerados baixos, pouco ac¡ma do valor de

backqround.
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O leito do igarapé está coberto por macrófitas aquáticas em loda sua

extensão. O fundo dessa drenagem é marcado pela complexa trama de raízes, que

dificultou os trabalhos de amoslragem. A complexidade de suas Taízes seTve para reter o

material particulado em suspensão e poderá absorver parte do mercúrio. As macrófitas

aquáticas estariam adsorvendo parte do mercúrio metálico e transformando em

metilmercúrio. lsso estaria ocasionando a diminuìção do mercúrio metálico nesse local

Portanto, os baixos teores encontrados nos sedimentos de fundo do igarapé Manelão,

podem estar associados com a adsorção do mercúrio por essas macrófitas.

Nas drenagens degradadas pela garimpagem é comum a presença de vários

tipos de macrof¡tas aquáticas. Alguns autores as consicleram como bro-indicadores de

processos de transformação do mercúrio melálico para o mercúrio orgânico (metil-

mercúrio). IVIAURO et al. (1999), em trabalhos experimenta¡s, consideraram alta a

biod ispon ibilidade das macrófitas aquálicas (Eichhornia crassipes) no processo de metilação do

mercúrio. Entretanto, LACERDA (1991) analisou os teoTes de Hg em macrofítas aquáticas

(Potender¡a lanceolata) na região de Poconé (fVlT), encontrando valores baixíssimos nas folhas

e nas raízes, considerando o ambiente como sendo de baixa biod isponibilidade. Para SILVA

(1996), as macrofitas aquáticas aluam como um depurador natural.

Os teores encontrados nos igarapés da Vila e Barriquinha são valores tidos como

médios a altos, classificado-os como de ambientes contam¡nados. A contaminaçao dessas

drenagens pode estar relacìonada corì processos atmosféricos, devido à queima do arnálgarna

nas casas de compra de ouro, clrjas local¡zações eTam dentro da cidade de Cachoeira,

próximas às nascenles dessas drenagens. E ainda, a contaminação teria acontecido através do

solo contaminado por mercúrio que foi erodido, lixiviado e transportado para dentro desses

corpos d'água.

As concentrações na grota da represa foram em média baixas, somente o ponto 11

registrou teores acima dos considerados limites de contamrnaÇão em rios amazônicos. Na

época de franca at¡vìdade do garímpo, à área próxima a repTesa concentTava um grande

núrneio de barrancos e de trabalhadores. Esse valor foi o maior dessa drenagem e pode eslar

relacionado com pTocessos de intemperismo. Os sed¡mentos seriam produtos da erosão e

lixrviação das pilhas de rejeilos contaminados que formam as encostas que margeiam o

¡garapé. SILVA (1996) afirma que as drenagens podem ser contaminadas através da lixiviaçáo

do Hg em solo e seriam transpoftada por compostos orgânicos com baixo peso molecular -

aminoácidos, aminoaçúcares e ácidos húmicos.

A maioria da explolação mineral no local deu-se por intermédio de minas

subterrâneas, havia centrais de beneficiamento, próx¡mos aos shafts e de pequenas

drenagens. O rejeito contaminado era lançado diretamente nas drenagens. Essas drenagens
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com baixa energ¡a de transporte, devido ao assoreamento, gerava o acúmulo de sedimenlos

contamìnados, elevando os leores nesses locais é o que se chama de " efeito peptta"-

Em Cachoeira, os altos teores de mercúrio estão relacionados com iocais onde há o

predomínio de sedimentos finos e em locais próximos as fontes de emissão. VILLAS BOAS

(1997) associa o mercúrio com sedimentos finos dev¡do à presença de óxidos hidratados de

ferro e alumÍnio ocorre à formação de complexos orgânicos não melilados em reação de Hg

metálico com ácidos orgânicos dos solos, influenciando na mobilização do Hg.

A ma¡oria das drenagens diretamente afetada pela garimpagem apresenta as

maiores concentraçoes e inclui-se na categoria de rios amazônicos contaminados. Porém, o

igarapé Manelão não se enquadra nessa afirmaÇão, apesaT de sido muito lr¿ìbalho pela

garimpaoem. As concentraÇões encontradas na área são dìretamente relacionadas pelos

fatores físico-químicos (pH e Eh). Esses influenciam de maneira dec¡s¡va a mobr¡lidade do

mercúrio no meio aquoso. Também as variáveis topografia e vegetação contribuem para a

mobilidade e fixaçao do mercúrio.

Grande part€ dos sedimentos contamrnados ficou retida na extensa planície de

inundação que se formou nas margens dos igarapés que foram garimpados. E a entrada de

sedimentos contaminados no igarapé do lVìacaco, acontece nos periodos de chuva, quando há

o aumento da energia de transportes das drenagens contaminadas e assoreadas. A baixa

contaminaçäo encontrada nas drenagens, onde não foram rea zados trabalhos de

garimpagern, pode está relacionada com o processo de erosão e lixiviação do solo

contaminado para clentro delas. A contaminação verificada no igarapé do Macaco é proveniente

dos garimpos localizados nas drenagens que desembocam no referido igarapé.

5.2.2 - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

5.2.2.1 - Fontes de abastec¡mentos

Na área foram cadastrados 5 poços amazona (abeftos), cujas profundidades

variavam de 4 a 12 metros; 18 poços tubulares, sendo 16 com profundidades entre 12 e 14

metTos e 2 poços com profundidades de 40 e 54 metros; e 4 cacimbas de'l metro de

profundidade.

Dos vinte e três poços cadastrados em Cachoeira do Pir¡á, cìnco são do lipo

amazona. A construÇão desses poços foi feita de maneira rudimenlar, escavado com pás e

picaretas, com profundidade variando entre 3 a 12 metros. Os poços escavados dentro da

cìdade são aqueles que possuem profundidade na faixa de 12 melros e estão localizados no

topo dos sistemas de morros alongados. Enquanto, aqueles que apresentam profundidades
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entre 3 a 7 metros foram escavados em áreas com altitudes baixas geralmente na base dos

sistemas de morros, cu;a topografia é suave com pouca declividade,

Na maioria das casas visiladas observou-se uma proteçäo pífia na boca do poço,

representada por uma cerca de madeira com altura de aproximadamente 1 metro. Essa

proteÇão é feita geralmente em poços cuja profundidade está acima de 7 metros. Nos poços

com profundidade entre 3 a 7 metros não há proteçäo lateral, somente uma cobeftura com

tábuas, na forma de tampa, próxima ao terreno. Nesses poços são comuns as presenças de

animaìs moftos e como consequênc¡a acontece o abandono.

As condrções de construção e de conservação desses poços os transformam em

fonles potenciais de contaminação. A fragilidade de proteção facilita a entrada de agentes

poluidores através das águas pluviais e das raízes de plantas que carreiam para dentro dos

poços agentes contaminantes.

Para AGUIAR (2001), as qualìdades físicas e operacionais dos poços tubulares

(tempo de perfr-rração, profLrndidade, conservação, segurança e estabelec¡mento de perímetro

de proteção) são fatores determinantes para a presença ou não de substâncias tóxicas em

suas águas e que causem danos à saúde humana.

Segundo alguns moradores da cidade de Cachoeira do Piriá, no período de inverno,

em dias de chuvas torrenciais, a água fornecida pela prefeitura apresenta coloração

avermelhada, com muito malerial em suspensão. Em um outro relato o proprietár¡o de uma

serraria, nâ quäl eslá instalado um poÇo tubL¡lar de 54 melros, também ocorTe esse fenómeno.

A extração da ágLra dos poços tubulares pafticulares é realizada por meio de

bombas centrífugas, enquanto nos poços abenos, à extraÇão é feìla utilizando baldes. O

abastecimento da cidade é feito através de uma bateria de 16 poços tubulares, conectados a

uma bomba centrífuga, localizada no sopé de um morro. A água bombeada segue através de

tubulaçöes para Lrma carxa d'água, no alto desse morro, cuja capacidade é de 75.000 litros, e

de lá é distribuída para grande pane das residências na cidade. Porém, esse serviço é baslante

precário, que obriga parte da população desfavorecida do abastecimento a procurar

alternativas para supr¡r suas necessidades diárias de água, como escavar poÇos, se utìlizar de

cacimbões e de pequenos rgarapés (Figuras 5.1 9 e 5.20).
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Fonle: Rdimundo Nonalo do E. S. dos Santos

Figura 5.19. Batsria de poços tubulares que abastecem a cidade

I 14

5.2.2.2 - Hidroquímica

Pa râ metros Físico-Qu ím icos

Dentro do estudo da sustentabilidade em áreas garimpadas, tem-se como fator
relevante à verificação dos componentes fÍsicoquímicos da água consumida pela população.

Sabe-se, que nas áreas onde não há um sistema de saneamento adequado, æmo no caso os
garimpos, são freqüentes os problemas de contaminação, pr¡ncipalmente das águas
subterrâneas, seja por meio das minas subtenâneas ou pela ocupação desordenada.

As medidas do pH foram realizadas para caracterizar as condiçöes básicas, ácidas
ou neutras das águas subtenâneas de Cachoeira. Na área m estudo o pH das águas
demonstrou condiçöes ácidas, variando de 5,1 a 5.6. Em um amostra no poço 2 tem-se o pH

6.4, o que indica uma tendência alcalina. Ressalta-se que o referido poço apresenta a maior

Fonte: Raimundo Nonato do E. S. dos Santas

Figura 5.20. Detalhe da proteção de um poço amazona



profundidade da área com 54 metros, enquanto nos demais as profunclidades oscilam entre 4 e
14 metros.

A condutividade elétrtca represenla a quanlidade de sais drssolvidos na água. Ela

também pode ser Lrsada, como indicador de alterações de composição e como definição c1e

zonas de poluìção. Nas águas subterrâneas é caracterizada pela dissolução de minerais
contendo sódìo e cloro. Nas amostras de cachoeira, os valores varìaram entre 2l,s a

168ps/cm. Em duas amostras, poços 3 e 4, os valores ficaram acima cle 100 ¡-Ls/cm. Nesses
poços, foram registrados os maiores valores da condutividade, maiores concentrações de
nitrato e os mais elevados teores de cloretôs.

Segr-rndo BLARASIN elar (-1999), a presenÇa cro nitrato, o aumento <ja sajiniclade e

o íon clorelo sáo variáveis que comprovam a contaminação cla água subterrânea por

saneamento in-silu (fossas negras e sépt¡cas). Poftanto, os valoTes de condutividade elétrica

nas amostras de águas subterrânea em Cachoeira funcionaram como um inclicador de
contaminaÇão de aquíferos.

Concentrações dos ions maiores

Cálcio (Ca)

Os teores mais baìxos de cálcio, ou seja, menores que 1mg/L, foram encontrados

na porção nordeste da cidade de cachoeira. As profundidades dos poços estão na faixa de 4 a
7 metros. Em um dos poços, onde os teores de nitrato estão elevados, o cálcìo regislrou um

valor de 19,9 mg/L. No poço, cuja prolundidacle é cie 54 metros (poço 2), os teores alcançaram

um valor de 8,2m9ll, sendo o seguncJo maior valor.

INVËRNlzzl (2001), ao estudar o comportamento desse íon no aqüifero Botucatu,

em são Pâulo, encontrou teores na faixa de 1,48 a 9.53 mg/L, referentes às áreas onde o
aqüífero é livre. Nesse aqüífero, o cálcio apresenta Llm aLrmento cle teor em direção ao sentido
do fluxo, pois segundo sILVA (2001) apud lNVERNtzzt (2001), a ocorrência desse fato seria a
dissolução de plag¡oclásio e de minerais secundários de rochas vulcânicas (basalto), no caso a
calcjla. Já o decréscimo seria pela precipitaçao de carbonato. slNELLl, 1979 apud slLVA,
(2001) afirma que nos aqùiferos livres é comum à precipitação da calcita (caco:) devido à

escassez de dióxido de carbono, o que acaba geranclo uma alteração no equilíbrio qu¡mico.

EnquanÌo nos aqüíferos confinados geralmente o cálcio está presente em maiores quantjclacjes.

BITTENCOURT el al. 1991 , apresentaram assembléias mineralógicas de alteraÇão das rochas
ultramaficas, melamaficas e máfrcas, que compõem a seqüêncra vulcano sed¡mentar de
Cachoeira. Nessas assembléias, os minerais de calcita e dolomjla estão presentes. portanto,

as maiores concentraÇões de cálcio registrada na área devem estar relacionadas corrì esses
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m¡nerais de alleraÇão das rochas vulcânicas, haja vista que os mìnerais de calcita, dolomita e

apatita, são as principars fontes de cálcio para as águas subterrâneas.

Magnésio (Mg)

O íon apresenta valores variando entre 0,6 a 6,4 mg/L. Os teores baixos entre 0,6 a

1,1 mg/L foram encontrados nos aquíferos rasos (4 a 7m), correspondente ao saprólito do perfil

laterít¡co. Enquanto os teoTes na fajxa de 6,4 mg/L foram encontrados nos poços localizados na

parte alta da crdade, onde o solo corresponde à crosta laterítica ferruginosa. TRABACH (1993)

afirma que as laleritas na área de Cachoeira tiveram origem a partìr das rochas vulcânicas.

Como é sabido, o magnésio é um elemento importante, poìs é formador-de roclras rnáficas e

ullramáficas. Os teores médios de magnésio, encontrados nas águas subterrâneas em

Cachoeira do Piriá podem está associado à presença desse elemento nas rochas metamáficas

e metau ltramaficas, possivelmente rochas komaliticas, que apresentam altos teores de

magnésio em sua compos¡Ção, sendo que na área há processos de alteração supergênicas que

formaram as laterìtas e conseq úentemenle reduziram esses leores.

Potássio (K)

Dos 7 poÇos esludados, apenas em 3 foram detectados a presença do Íon potássio.

Os teores enconlrados var¡aram de 0,5 a 7,8 mg/L. Nos poços 3 e 4, os teores registrados

foram 2,1 e 7,8 mg/L, respectivamente. Ësses poços estão localizados na parle superioÌ da

cidade, enquanto o poço 6, que registrou o menor valor, encontra-se em área topograficamente

baixa e tem ceÌca de 7 metros profundidade. Segundo INVERNIZZI (2001), as baixas

concentrações de potássio em águas subterråneas estão relacionadas com a remobilização do

íon, durante Õs processos de intemperismo, que resulta numa rápida adsorção pelos argilos

mineraìs. Os baixos teores de potássio verificados na maioria dos poços em Cachoeira podem

enquadrar-se na hipótese levantada por INVERNIZZI (op.cit), pois, como se tem conhecimento,

na área esludada, os processos de intemperísmo foram bastante atuantes. Há também uma

hipótese para sua baixa concentração nas águas, que está relacionada a sua dificuldade de

solubilização. O potássio encontrado nos poços 3 e 4 deve estar relacionado com a

contaminaÇão do nilralo e estaria na forma de sal, pois os valores da condutiv¡dade Ievam a

essa possibilidade.

Sódio (Na)

Tem grande facilidade de formar íons monovalentes Na', pois reage com a água e

com o oxiqênio, formando uma extensa cadeia de compostos (URSOLINO, 1998). As mais

imponantes fontes de sódio são os feldspatos alb¡la e anortita. Os maiores teores de sódio

(17,7 e 31,9 mg/L) foram verificados nos poços 3 e 4, respectiva mente. Nesses locais foram
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registradas as concentraÇões mais elevadas de nitrato (NO',). Os menoTes valores (2,8 e 3,2

mg/L) foram encontrados nos poÇos abenos e rasos. Os teores de 6,3 e 6,7 mg/L

correspondem aos poços tubulares, cujas profundidades são 14 e 54 metros. INVERNIZZI

(2001), associa os altos teores de sódio nas águas subterráneas a sua alta solubilidade e a
fac¡l¡dade que o mesmo tem de se desprender de minerais sil¡cosos, como os feldspatos, que

são abundantes em rochas basálticas.

Em Cachoeira, os valores 2,8 a 6,7 mg/L podem estar relacionados com a liberação

do íon dos minerais silicosos, que constituem as rochas máficas e ultramáficas, que

correspondem à geologia da área de Cachoeira. Entretanto, os valores de 1-l ,7 e 31,9 mg/L,

foram considerados altos e estão diretamente relacionados com os elevados teores de nitrato

que se verificam nesses poÇos. A presença do nitrato nessas águas indica que o aqúifero está

sob influencia de agentes externos, contaminantes de origem orgânica, cujas fonles são fossas

negras, localizadas próximas aos poÇos. Sendo os excrementos de origem humana, é bem

possível que o sódio se encontre na forma de sal, neste caso o cloreto de sódìo (NaCl). Essa

possibilidade é corroborada pelos valores de condlrtividade elétrica, que se moslraram altos

nos dois poços e também nos elevados teores de cloreto verifìcados nesses poços.

Concentrações dos â nions

Cloreto (Cl )

O cloreto ó um dos principais constituintes das águas naturais e um imponante

indicador de contaminação. Os poços estudados na área de Cachoeira do Piriá apresentam

teores allos de cloreto acima de 6,0 mgl. O poço 3 tem o ma¡or teor da área com 46,2 mgl.
Esse valor e de origem antropogênica relacionado com as fossas negras, que estão

contaminando o lençol freático. Esse poço apresentou o major valor de condutjvidade elétrica

167¡r.S/cm e que foi registrado o maior teoI de nitrato com 13,9 mgL. QLtanto aos ciemais poÇos

a concentração do cloreto pode está relacionada com a sua alta solubilidade e o lempo de

permanência nas águas subterrâneas.

Acalinidade (HC03)

A alcalinidade está relacionada com a presença de t¡icabornato (HCO¡) e

carbonalos (CO3 2). Associa-se também ao valor do pH com compostos carbonatados, senclo a

seguinte relação: para pH >9,4 a alcalinidade deriva de hidróxidos e carbonatos, pH na faixa de

8,3 a 9,4 ten'ì-se ações de carbonatos e bicarbonatos e quando o pH esliver na casa de 4,4 a

8,3. A alcalinidade se deve somente ao bicabornato. Os valores encontrados para a

alcalinidade rras águas sul:terrânea de Cachoeira variaram entre 4,0 a 44,1 mgL. O maio teor

foi verificado no poço 2, cuja profr-rndidade é de 54 metros, localizado na porção leste da
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cidade. Nesse poço o cálcio apTesentou teor de 8,2 mgl. Nessa profundidade o aqüífero pode

está relacionado com as rochas metamáficas e metau ltramáficas alteradas, cujas alterações

são marcadas pela presença de dolomila e calcita.

Sulfato (SO4)

A presença desse ânion nas águas pode Ter relaçáo com reaçÕes de contato com

rochas que contém sulfetos na sua estrutura ou pela oxidação de sulfetos e de outros

compostos slrlfelados. Os poços localizados nas porções noToestes (8) e sudoeste (3) da área

foram os que apresentaram os maiores teores de sulfato (3,3mgl e 1,7mgl respectivamente).

Na porção nordeste o poço (7) apresentou teor de 1,49 mgL. Nos demais poços estudados (1, 2

e 5), os teores variaTam entre 0,74 mgL a 0,91 mgL. A presença do sulfalo está relacionada aos

processos de alteração supergênicas que dominaram toda a área de Cachoeira. As principais

feições desse processo foram às rochas Laterilicas e alguns corpos gossânicos, ambas rochas

contem muito ferTo ern sua composição química, principalmente na forma de sr:lfetos (piritas e

arsenopiritas). A tabela 5.10 mostra os resultados das anáiises qr.rímicas de 7 poÇos utilizados

pela população locaL

rABr-r A 5.10. PAR^MfTROS t-iStCO OUÍ¡/|COS f CONCLN tRAÇOFS DOS
iONS MAIORES NAS ÁGIJAS SIJBTFRRANFAS

Elementos traço

Os elementos{raÇo invesligados foram o Fe, Mn, Co, Cu, Cr, Pb, Ni e Zn nas

amostras analisadas não foram encontrados valoles significativos desses metais. Em muitas

delas, a maioria desses metais não foi registrada, ou seja, encontravam-se abaixo do limite de

detecção dos aparelhos. O ferro (Fe) foi o únìco desses elementos que apresentou um teor, de

1mg/L, registrado no poço 4. Embora a zona urbana de Cachoeira encontTe-se sobre rochas

lateríticas, o ferro não apresenlou concentraçöes altas. lsso ocorre devido ao seu

enriquecimento nas partes superiores dos perfis lateríticos e ao seu empobrecimento quando

se aprofunda no perfil. Como o aqù1ífero estudado encontTa-se no saprolilô comum e

mosqueado, toTnam-se compreensivos esses baixos teores
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5.2.2.3 - Classificação hidroquím¡ca das águas subterrâneas

Para a classificação das águas subterrâneas na área de Cachoeira do Piriá,

utilizaram-se amostras dos principais poços que abastecem a cidade. A tabela 5.11 mostra as

concentrações dos íons dominantes, que foram plotados no diagrama de Piper (Figura 5.21).

TABETA 5.11. CONCENTRAçÕES DOS fOruS OOUINANTES NOS
pRrNcrpAts poços QUE ABASTECEM A CTDADE

POçOS

1

2

Na
rnofl

5
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6.3

8

K
rno/L

6,7
2,8

0,5

5,8

Ca
rrm/L

0,5
0,5

2.8

0,4

Mg
mo/L

8,2
0,3

3.2

1,7

ct-
rno/L

6,4
0,9

ll9

10.2

2,6

HCOs
Mo/l

9,s
1 1,5

207

6,8

44,1

SO¿
mo/l

16,0

0.9

4,0

NOs

0,7
0,7

0.5

3,3

0,3

0,2
0,3

Poço 1

Poço 2
Poço 5
Poço Bö

Figura 5.21. CLASSIFICAçÃo H|DRoQUíMrcA DAs ÁcuAs DoS pRtNctpAtS poÇos eUE
ABASTECEM A CIDADE DE CACHOEIRA DO PIRIÁ, SEGUNDo o DÍAGRAMA

DE PIPER.

FONTE: Raìmundo Nonato do E. S. dos Santos
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Segundo a classificação de Piper, foi possíveì identificar dojs domínios

hidroquÍmicos distintos, para as águas subterräneas na área de Cachoeira do Piria,

caraclerizados por águas bricarbonatadas magnesianas e cloretadas sód icas,mag nesia nas.

O poço 1 corresponde as águas provenientes da bateria de poços pefurados pela

prefeitura municipal para o abastecimento da cidade, cujas profundidades variam enlte 12 a 14

metros. O poço 5 é do tipo amazona, localizado distante da zona urbana e a sua profundidade

é baixa cerca de 3 metros. Já o poço 8localiza-se na residência do prefeito é do tipo tubular e

encontra-se a 40 metros de profundìdade e foi perfurado na zona urbana, predomínio dos

sistema de morros alongados, sustentados pela crosta laterítica na porção superior e saprolito

em profundidade. Nesses três loca¡s, as águas foram classificadas corno águas cloretadas

sód ica-mag nesiana. Enquanto no poço 2 (tubular, 54 metros) águas bicarbonatadas

magnesianas.

5.2.2.4 - Qualidade das águas subterrâneas

RËBOUÇAS (1999) aponta como um dos principais problemas vividos pela

humanidade nos últimos tempos, a crise da água, que vem se agravando devido ao aumento

da demanda, cujâ causa principal é o crescimento populacional que implica no consumo cada

vez maior desse recurso. O aumento acelerado da população ocorre geralmente de forma

desordenada em locais que trazem riscos tanto para o homem como para o meio ambiente.

Sendo que as principais fontes de abastecimentos, os mananciais superficiais são os primeiros

a sentirem os impactos da explosão demográfica, seja pela redução dos seus nive¡s e pela

degradação (contaminação e poluição) de suas águas.

A investigação da contaminaçâo da água subterrânea pode ser dividida em duas

linhas de pesquisas: A primeira está relacionada com a natuTeza (tipo) do contamìnante, oLt

seja, de suas características como solubilidade em água, densidade, biodegradação, relação

com as litologias e sua peaTmebilidade no solo e reações químìcas com outras substâncias que

percolam em meio aquoso. A segunda linha refere-se as condições geológicas do meio, que é

o fator delerminante da proporção água e contaminante. O conhecimento geológico da área e

fundamental para o estudo da m jgração dos contaminantes (AGUIAR, 2001).

Em relação aos temas poluição e contaminação ZAPOROZEC 1981 apud

REBOUÇAS 1992, diferencia-os da seguinte forma: contaminação - é quando a degradação da

água seja ela física, química ou bacteriológica ultrapassar os limites máximos aceitos pelos

padrões de potabilidade, Enquanto, a poluição - ocoTTe quando a degradação da água fica

abaixo de tais limites.

COELHO & DUARTE (2003) afirmam que a qualidade das águas subterráneas

pode ser modificada por ações diretas oL¡ indiretas produzidas peìo ser humano. A causas
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indiretas "resullam de substâncias naturais ou aftificiais que são introduzidas

geoquímico pelo homem". Ënquanto as causas indiretas "são as mudanÇas de

causadas sem inteferência clo homem. Aquelas que ocoTrem devido a processos

lísicos. e biolögicos na turais".

FOSTER & HIRATA (1993) apresentam quatro importantes parametros que

auxiliam na caracterizaÇão do risco de contaminação dos aqùíferos:

c Propriedade do solo;

, Profundidade do solo e t¡po de aqüífero;

. Condutividadehidráulica;

. Tipo de carga contaminante, mobilidade, tempo permanència.

Na área de esludo essa premissa foi constatada, pois a descobefta de ouro na

região contribuiu para aumentar o fluxo desordenado de pessoas para a cidade de Cachoeìra

do Piriá. Entre 1969 e 1981, a área ficou completamente "abandonada", fato que favoreceu a

invasão de centenas de garimpeiros. A ocupação do garimpo de Cachoeira se deu cje forma

répida e desordenada, como na maioria dos garimpos da Amazônia. Centenas cle tamílias

chegaram à região provenientes do Estado do Maranhão e de outros Estados da regiäo

nordeste. Em poucos meses, tornou-se a mais impoftante área garimpeira do NE do pará e NW

do Maranhão.

Ao percorrer as TUas, verifica-se que a cidade dispõe de pouca infra-estrutura. O

abastec¡mento de água feito pela prefeitura é precário, forçando uma parcela c1a popLrlação

local a captar água através de poços abeftos. C) saneamento básico não existe, o esgoto corre

a céu abefto, (valas são comuns na frente das casas). Quase 100% das residências coletam

seus dejetos em fossas biológicas, escavadas diretamente no solo, com pequena profundidade

(Figuras 5.22,5.23 e 5.24).

As conseqüências da atividade garimpeira e da explosão demográfica na área, para

os Tecursos hídricos foram bastante negat¡vas, tanto para águas superficiais como para as

águas subterrâneas. Os impactos nas águas superficiais já foram discutidos em itens anleriores

deste capítulo. Quanto aos impactos nas águas subterrâneas esses são objetos de discussão

nessa oportunidade.

Os detritos sólidos (lixo) são coletados e depositados em um terTeno próximo ao

perímetro urbano, onde lá são queimados. A deposição aleatória desses resíduos, caba

tra nsformando-os em uma fonte potencial para contaminação do aqüífero na área (Figura 5.2S).

no crclo

qualidade

químicos,



CaplruIo 5 - Investþção do Passivo Ambiental

Foto: Ra¡mundo Nonato do E. S. dos Santos

Figura 5.22. Vbta geral da primeira rua de Cachoeira do Piriá

Fþura 5.23. Ruas do centro da cidade de cachoeira do Pidá

Foto: Raimundo Nonato do E. S. dos Santos

Figura 5.24. Estado precário de ouùa rua dentro da cidade
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Para a qual¡dade das águas subterråneas foram considerados os limites de
potabilidade da água para o consumo humano estabelecidos pelo Ministério da Saúde, através

da Portaria 1469 de 29 de dezembro de 2000.

5.2.2.5 - Compostos n¡trogenados

A cidade de Cachoeira do Piriá, devido a sua origem, dispõe de importantes pré-

requisitos negativos, para um potencial problema de contaminação de aqüíferos, relacionados

principalmente ao saneamenlo ln situ. A forma precária das moradias está intimamente

relacionada com caotização do sistema de saneamento da cidade, Nesse sentido, este estudo

investigará as condições químicas das águas consumidas pela população local, onde o alvo da
pesquisa será a concentração dos compostos nitrogenados nas águas subterrâneas. Também,

serão investigadas as fontes de potenciais de contaminação.

O nitrogênio é um elemento muito abundante na atmosfera e na biosfera. Pode se

apresentar tanto na forma orgânica como inorgânica, com grande mobilidade de alguns

compostos e facilidades para formá-los, apresentado características distintas como o nitrogênio

em estado gasoso (N2), amônio (NH4) amoníaco (NHr) nitrito (NOr), nitrato (NO3), Essa

seqüência caracteriza o processo de nitrificação. Por serem os principais contaminantes das

águas subterråneas, o nitrato e o nitrito são as formas que mais preocupam, pois se movem

livremente através do aqüifero. A deposição de dejetos humanos e os dejetos de animais

representam as principais fontes de nitrogênio, relacionadas às atividades humanas. Valores

altos do nitrogênio amoniacal e nitrito indicam que a fonte encontra-se próxima.

Os componentes inorgânicos (partículas de rochas e minerais, águas e sais) e os

componentes orgânicos (excrementos), juntamente com os fatores ambientais (pH,

Fonle: Raimundo Nonato do E. S. dos Sanfos
F

Figura 5.25. Queima de lixo próximo à cidade de Cachoeira
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temperatura, etc.), constituem um biotopo, enquanto as atuações microbianas (bactérias e

vírus), constituem a biocenose. As bactérias são de pequeno tamanho e têm grande velocidade

de desenvolvimento, metabolizando diferentes substâncias que originam diferentes produtos.

Exislem aquelas, que utilizam matéria orgânica e são chamadas de heterotrofas. Têm-se

também as que usam a energia quimica e são chamadas de autólrofas.

As bactérias nitrificantes são qLlimioautótrofas, e são elas que efetuam â

transformação do amoníaco em nitrìto (nitrosomonas) e do n¡trito em n¡trato (Nitrobacter). As

bactérias desn itrificantes têm metabolismo aeróbico e podem sobreviver em meio anaeróbico,

obtendo o oxigênio do nitrato. Essas características fazem com que as bactérias sejam capazes

de rnodificar a qualidade das águas. Enquanto os vírus, não têm metabolismo e capacidade

autônoma de movimento porque não geram mudanças na qualidade da água, mas podem ser

um importante contaminante (BLARASIN et al. 1999).

Agentes contaminantes, dispostos em superfície ou a poucos metros dela podem

atTavessaT os horizontes do solo não saturado e a zona capilar, vindo a atingir a zona saturada.

O fluxo da água ou de produtos tóxicos qlre nela esteja presente vai depender especifìcamente

da força da gravidade e da geometria dos poros. Enquanto que na zona saturada, o fluxo va¡

ser produto do gradiente hidráulico, que condiciona a área a ser percorrida pela substância

tóxica (ABGE, 1998). A posição estratégica na qual se localiza a zona nao saturada, entre a

superfície e o nÍvel freálìco, constitui a primeira barreira natural contra a contaminação das

águas sublerráneas. A zona não saturada desempenha uma lunção importante no processo de

depuração e atenuaÇão dos agentes contaminanles (AGUIAR, 2001).

Nas águas sublerrâneas, a presença de amônia com teores acima cle 0,50 mgll
indica que a mesma já eslá contaminada Quando há o aumento do polencial redutor nas águas

subterrâneas ocorTe a desnitrificação, pois para Tespirar as bactéflas se utilizam do oxigénio

que estão presentes nos compostos nilrogenados, com isso o nitrato é reduzido para NO2 ,
óxido de nitrogênìo ou N2. Em águas superfic¡ais a presença do compostos nitrogenados é

reduzida, pois determìnadas plantas e bactérias reduzem nitratos para nitritos, porém o

nitrogênio na forma de nitrito é oxidado para n¡trato. Geralmente os leores nas águas

superficiais encontTam-se abaìxo de 0,3 mg/ml (CAVALCANTI, 1996).

O consumo de água com um alto teor de nitrato expöem a população a grandes

rrscos de adqu¡rir enfermidades de natuTeza grave, dentre essas se lêm, Metahemoglobinemia

(cianose infantil) ou popularmente conhecida como "sindrome do bebê azu/". Essa doenÇa é

resultante do processo de desnitrificação de nitrato para nitrito, por me¡o de reações que podem

ocorrer tanto no estômago como na saliva. No sistema digestivo, o nitrato se transforma em

nitrosaminas. No estômago de crianças, de três meses de vida, são produzidas bactérias que

atuam no processo de desnitrificação. Ao absorver o íon nitrjto, o sìstema gastrointestina I reage

com a hemoglobina, ox¡dando o ferro de (Fe'2) para (Fe':J), resultanclo na metahemoglobinemia,

[.nv elr t: .) ¿ir¡ do P¿:t:,;:; i wo Alr'hì.ì'nl ;t l



Capírulo 5 - Investigação do Passivo Ambíental

que não é æpaz de fixar o ox¡gênio, levando a anoxia - falta de oxigênio e até a morte do bebê

por asfixia (Figura 5.26).

FXCRETAS

t25
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JACKS et aL (1999) afirmam que os maiores problemas relacionados com as áreas
de fossas negrits é a poluição por nitrato nas águas subten'âneas. Ao estudarem resíduos de
antigas fossas abandonadas, constatamm que somente 15 a 20o/o do nitrogênio ficam retidos e

FigUrA 5.26. COMPORTAMENTO DO NITROGÊNIO EM SUBSUPERFÍCIE.
H OD IFICADO DE (CA VA LCA NTt, I 996l,.



o restante é infiltrado no solo. Se houvesse Lrm processo de desnitrifacação eficjente nessas

fossas esse percenlual seria de 30 a -70o/.. Os autores afrrmam que a desnitr¡ficação é um

supofte imponante para elevada razão dos isótopos de Nitrogênio nas águas subteffâneas e

que cerca de 95o/o do nitrogênio excretado pelos seres humanos está presente na urina, devido

ao consumo de sal contido nos alimentos.

Na área em estudo, foram analisadas sete amostras de águas, sendo cinco

provenientes de poços abertos (amazonas) e duas de poços tubulares, cujas águas estão

sendo consumidas pela população local.

As tabelas 5.12 e 5.13 mostram as concentrações dos compostos nitrogenados em

dois períodos distrntos. O primeiro, no final de novembro de 2001, mðrca praticarnente o fim do

perÍodo seco. O segundo, real¡zado em de julho de 20O2, correspondendo ao início do verão,

mas os níveis das águas encontravam se altos, ainda sob efeito do longo período de jnverno.

As concentrações de nitrato apresentam compoÌlamentos distintos para cada

período investigado. No período que corresponde ao fìnal do verão - Nov/2001, apresentou

teores baixos, menoTes de 1mg/L para a maioria das amostras. Somente em dois poços

abertos (amazona) foram reg¡strados valores entre 5 e 7mglL. Embora esses valores estejam

acima dos demais estão abaixo do limite admitìdo pela Portaria 1469/00 do Ministério da

Saúde, que é de 10mg/L (PlRES, et a|.,2001). Os outros compostos njtrito e amônia, também

se apresentam com valoTes abaixo dos limites de potabilidade (Tabela 5.12).

TABELA 5.12. PARAI\,IfTROS TÍSICO-OUiMICOS E TEORES DOS
COMPOSTOS NITROGENADOS NAS ÀGUAS
SUtsTERRANEAS COLËTADAS EM NOVEMBRO DE 2OO1

t26

Os doìs poços onde foram verificados os teoTes anômalos de nitratos localjzam-se

em uma mesma TUa, d¡stantes um do outro apenas 50 melros. Ambos possuem profundidade

de 12 metros, são abenos, mas utrlizam bombas centrifugas para extraÇão da água. O local é

densamente povoado, trata-se de uma das primeiras ruas criadas na vila dos garimpeiros, onde

se concentravam os bares, boates e o comércio varejista. Porém, os poÇos sâo

Nitrato (NOr )
(.ns L ')

Nitrito (NO, )
(mq L ')
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contemporâneos ao refer¡do período. Próximos aos poços, têm-se a construção das lalrinas

com fossas negras, que são apontadas como a principal fonte de entrada dos compostos

nitrogenados. No entanto, as profundidades das fossas não excedem aos 4 metros no solo

crosta ferruginosa ou o saprólito. Desta forma, os aspectos ambientais como a espessura e a

granulometria da zona saturada, que controlam a quanlidade de água por filtragem, adsorçáo e

a entrada de nutrientes não estariam atuando de forma eficaz, pois à distância da base das

fossas negras para o nível freático é de aproximadamente l2 metros. No entanto, tem-se a

entrada do agente contaminante (Nitrato) na zona saturada, mesmo que ainda seja em baixa

quantidade.

Ressalta-se, que os teores encontrados nesses poÇos não implicam em risco

imediato à saúde dos moradores que fazem uso dessas águas. A concentração de 12.9 mg/L

de n¡trato encontrada no poço 3, representa um teor temporário, uma vez que foi obt¡do no

período de inverno, pois durante o verão os teores de nitrato diminuem, pois o maior consumo

de água desses poços acontece na época de verão (estiagem), qL¡ando há racionamento de

água devido à dìminuição do número de poços que abastecem a cidade, pela prefeitura ou

quando da ocorrência de problemas na bomba responsável pela caplação. Portanto, o

consumo temporário da água não compromete a saúde dessas pessoas.

Para as amostras coletadas em julho de 2002, o nitrato apresentou elevação nos

seus teores em todos os pontos amostrados .

TAI]ELA 5,13. PARAI\¡T IROS I ÍSICO.QUiMICOS E TEORES DOS
COMPOSTOS NITROGENADOS NAS AGUAS
SUBTERRÀNÊAS COLETADAS EM JULHO DE.2OO2

, t ¡t¡ r..l-...;\- \ñ1...1 !. I

Nas duas amÕstras onde foram registradas as maiores concentrações, na primeira

etapa de campo, o nitrato alcançou em uma das amostras valor superior ao limite de 1Omg/L.

Na outra amostra houve também um acréscimo, mas o valoT esteve abaixo do l¡mite permitido.

Nos demais pontos, os teores triplicaram, ficando em méd¡a na casa de 1.Smg/L. Nitrito e

amônia mantiveTam seus teores baixos. Esse fato torna-se mais evidente no periodo de lnverno

N¡trito (NOi)
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(chuvoso), pois a tabela 5.13 mostra um pequeno aumento nos teores de nitrato' que pode ter

sido causado pela infiltração das águas das chuvas' outro fator que pode está facilitando a

penetração dos compostos n¡trogenados seriam fraturas, que no caso especÍfico de cachoeira'

apresentam-se bem caracterizadas na direção N-S e N-NE (Figura 5'27)'
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Figura 5.27. SA2ONALIDADE DAS CONCENTRAçÕES DE NITRATO NAS ÁCU¡S SUBTERRÂNEAS

o estudo da contaminação das águas em cachoeira do Piriá' baseado no

comportamento dos compostos nitrogenados, demonstrou que oS teores de nitrato encontrados

na água fornecida pela prefeitura e consumida pela maioria dos moradores não oferecem risco

para a população. os teores estão em um intervalo muito abaixo do limite permitido pela

porraria 1469/00 do Ministério da Saúde e pela organização Mundial de saúde (oMs)' que é

de 10mg/L (PIRES et at.,2001). Na mesma situação encontram-se os outros poços analisados

nesse estudo.

euanto ao nitrito e a amönia ambos apresentaram baixas concentraçöes, tanto no

período de estiagem como no chuvoso. Esses dados confirmam que as reaçöes químicas de

nitrificação estão se processando por completo na zona não saturada' BLARASIN (1999)'

afirmam que a presença do nitrito é um bom indicador de que a redução do nitrato

(desnitrificação) está sendo realizada'

Apesar de se encontrarem em locais vulneráveis, as águas dos aqüÍferos rasos

entre 4 a 7 metros, dentro e fora da zona urbana de cachoeira se mostraram adequados para

FONTE; Raimundo Nonato do E S- dos Santos
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consumo. Entretanto, o crescimento urbano eslá se concentfando lustamente nesses locais,

onde o aqüífero se enconlra a poucos metros da superfície.

O adensamento populacional nesse local, que teve origem na formação do garimpo,

e as várias construÇões dessa forma de saneamento (latrinas e fossas negras), podem estar

gerando em um espaÇo reduzido (rua da alegria), uma concentração de pequenas fontes de

contaminação das águas subterrâneas.

Nos poços afastados da zona urbana, ou seja, sem adensamento populacional os

teores encontraclos foram baixos apesar de não apresentarem nenhum mecanismo de

proteção. Sendo assim, pode-se concluir que os teores anômalos de nilrato estejam

relaclonados com fontes oriunclas das åTeas urbanas, que nesse caso ser¡am as fossas negras.

Os poços que apresentaram os maiores teores de n¡trato encontram-se localizados

no perímetro urbano da cidade, no setor mais antigo no qual teve inicio, a vila dos garimpe¡ros.

Nesses poços, foram encontradas concentrações relativamente altas de sódio (Na.), ion cloreto

(Cl') e da conclutjvidacie elétrica. Esses parâmetros confirmam a or¡gem antróp¡ca, relacionada

diretamente com a precariedade do sistema cle saneamento.

O tamanho dos terrenos, as construÇöes primitivas das latrinas e a precariedade do

serviço de abastecimento de água, levaram os moradores a construir tanto o poço como a

fossa negra, nesse pequeno espaço. Desta forma, a contaminação do aqüifero é im¡nente,

quando o mesmo encontra-se a baixa profundidade em locais de alta denstdade populacionais

e rrì¿ììs antigos dentro da cidade de Cachoeira. OuÌros fatores conlo o número de fossas

desativaclas, fraturamento das rochas e a proximidade com os poços fazem dessa fonte a

principal forma de contaminaÇão dos aquíferos rasos (Figuras 5.28, 5.29 e 5.30).

A água fornecida pela prefeitura (poço 01) apresenta boas condiçóes de

potabilidade. Apesar da localização em cotas baixas e da pouca profundidade dos poços, entre

12 e 14 metros, e não se registrou nenhum indicio de elevação dos teores dos compostos

nitrogenados. Próximo ao local de captação, não há residências em um raio de 300 metros.

Pode ser essa a condição que esteja garantindo a boa qualidade da água.

Desde a sua formação, a cidade de Cachoeira do P¡r¡á não dispõe de nenhuma

forma adeqlrada de coleta de esgoto. O saneamento in situ é o sistema que vem sendo

utilizado pela população, desde a época dos garimpos, O saneamento "in sltu" ocasiona

aumenlos na forma de nitratos nas águas subterrâneas, através do processo de decomposição

da matéria orgânica presente nos esgotos e em restos vegetais lem-se a produção de

amoníaco e amônia, dependendo das condições do pH do meio. Em relação aos poços que

apresentaram os teores de nilratos superiores aos da maioria, pode-se afirmar que essas

concentraÇÕes são conseqÜências do saneam enlo in s¡tlt (fossas negras e sépticas), nesse

setor da cidade.
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Foto: Raimundo Nonato do E. S. dos Santos

Figura 5.28. Latrinas junb a poços, pfinciælfonte do contam¡n8ção.

Foto: Ralmundo Nonâto do E. S. dos Santos

Figura 5.29. Uso fteqÛente dos poços amazonas dentro da cidade

Foto: Raimundo Nonato do E. S. dos Santos

Figura 5.30. Moradores utillzando os poços amazonas



5.3 - OUTRAS LTNHAS DE INVESTIGAÇÕES DE PASSIVOS AMBIENTAIS NA AREA

Neste trabalho procurou-se caracterizar os impactos negativos inerentes à atividade

garimpeira. Na área de Cachoeira do P¡riá a investigaÇão concentrou-se nos impactos mais

evidentes e que trazem maiores conseqüéncìas para a comLlnidade local. Entretanto, para um

diagnóstico ambiental complelo de uma área ou região deve-se procurar sempre abranger um

número maior de variáveis a ser ìnvestigada. Dessa forma, reconhece-se que outras áreas do

conhecimento como a Sociologia, Economia, Botânica, Pedologia, Veterinária e Medicina,

devem fazer pafte de um estudo mais aprofundado na área, contribu¡ndo assim, para extensão

do conhecimento sobre a abrangência dos impactos ambientais produzidos pela atividade

garimpeira em uma determinada região. As linhas de pesquisas apresentadas terão os

seguintes papeis dentro do contexto investigat¡vo:

Os estudo socioeconômicos constam de levantamentos das condições sociais, nível

de escolaridade, número de filhos, renda familiar, profissão, naluralidade, tempo de trabalho no

garimpo. Analisa ainda a infra-estrutura do local como fornecimento de água, luz elétrica,

transporte, saúde, seguranÇa saneamento básrco. Do ponto de vista econômico identifìcar qLtal

alividade produtìva sustenta a economia da área ou reg¡ão.

A Botânica assume um papel muito imponante dentro de uma área garimpada, pois

a presenÇa do mercúrio no solo e sedimentos de corrente faz surgir a necessidade de avaliar o

grau de contaminaÇão das plantas que estejam nascendo nas áreas degradadas ou que

estejam sendo cultivaclas er¡ locais onde foram constâdos altas concentraçöes de mercúrio. A

finalidade dessa tnvestigação é classificar as espécies vegetais de acordo com os níveis de

absorção do mercúrrio, sendo alvos as espécies agrícolas de interesses comerciais,

princ¡palmente.

Em relação à Pedologia, estudos detalhados das propriedades físico-quÍmicas dos

d¡ferentes lrpos de solo para definir zonas propícias parä cultivo, necessidacles de correção do

solo e citar as espécies recomendadas para cultivo.

No que concerne aos estudos de Medicina Veterinária devem ser vollados para a

verificação de mercurio em animais, dentro da área de inflr,¡encia do garimpo, pois em locais

onde foram realizados trabalhos de garimpagem tem-se alualmente, a criação de gados,

galinhas, cabras e porcos. Esses animais fazem parte da cadeia alimentar do homem e são

bastante consumrdos na área, haja vista o baixo consumo de peixes, devido a contaminação

por mercúrio ter sido confirmada. Poftanto, a verificação do mercúrio em outras espéc¡es

animais é de grande contribuiÇão.

Quanto as pesquisas sobre o mercúrio em seres humanos esses foram iniciados no

ano de 2000, pelo lnstituto Evandro Chagas, em Belém do Pará. Os materiais utilizados nas

análises foram amostras de cabelos e amostTas de sangue de ex-garimpeiros e da população



da ciclacle. PaÌ1e desse material já foi analisada em laboratório, porém os resultados oficiais

sobre o nível de contaminaçâo das pessoas, bem como a quantidade de contaminados, não

foram divulgados. No entanto, as pesquisas se limitaram a caracterização do grau de

contaminaÇão das pessoas, deixando para um outro projeto a investigação de pessoas que

apresentem os sintomas das doenças provocadas pela do mercúrio no organismo.
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CAPITULO 6

GESTAO AMBIENTAL PARA ÁREAS GARIMPADAS NA AMAZÔNIA

6.1 - PLANEJAMENTO PARA A GESTAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A politica ambiental é constituída por normas e planos nos quais estão

estabelecidos princípios e diretrizes, destinados a or¡entaçâo de açoes das diversas instituiÇões

publicas, as quais estão imbuÍdas na preservaçäo, melhoria e recuperaçâo da qualidade

ambiental mantendo um equilíbrio do meio ambiente, configurando-se em um importante

instrumento legaì. Essas medidas estão no âmbito do planejamento ambiental que se revela um

impoftante instrumento para o processo de gesTão ambiental (BELONDl,2003). Para FRANCO

(2000), o planejamenlo ambiental é todo aquele que prioriza a vaìoração e a conservação dos

recursos naturais de urÌa determinada região corno base de aulo-suficiência e sustentação da

vida e das interaçÕes com os ecossistemas.

O planejamento ambiental está relacionado com os programas que utìlizam os

sistemas amb¡entais, que são elementos que condicionam os pìanos de escala espacial sob a

ótica local, regional, e nacional ou das diversas atividades setorizadas como uso e ocupação do

solo e planejamento econômico. Essas atribuições focalizam diretamente os ecossisternas e o

geossistemas, cujos objetivos desenham perspectivas ecológicas e geográficas

(CRHISTOFOLETTI, 1999 apud BELONDI, op. cit ).

O planejamento ambiental surge da necessidade da percepção holística do

ecossistema que se deve ter do meio ambiente. Esse enfoque deve ser feito em três aspectos

dist¡ntos: ecossistemas natuTais, ecossistemas urbanos e agroecossistema. Deve-se lambém

contempìar especificamente o espaÇo territorial sob os pontos de vista do meio físico, cultural,

sócio-econômico e político. Esta visão de planejamento está bâseada nos princípios e nos

objetivos postulados no modelo de desenvolvimento sustentável, que entre outras atrìbuições

preza pela harmonia entre os d¡ferentes ecossistemas e o desenvolvimento. O planejamento

ambiental é aquele planejamenlo orientado e voltado para as intervenções do homem e

condições de suporte dos ecossistemas (MATIAS, 2002).

SEGUNDO RODRIGUEZ (1997) apud MATIAS, (op. cit.), é de responsabilidade do

planejamento ambìental a funÇão traçar as pautas para a gestão ambiental, seguindo dois

aspectos dirnensionais.
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. "Como uma categoìa operativa encarregadâ de definir o estilo de comando, direção,

contTole e fiscalizaçáo do uso dos recuTSos, através de d¡ferentes instrumentos de

normalização, decisões econÔmicas, financiamentos de normalização, decisões

econômicas, f¡nanciamentos e outras disposições instituciona is" 
'

. "Como uma categoria política aTravés de um processo de mediação de inleresses e

confljtos entre os atores sociais, culturars políticos que atuam sobre o meio ambiente".

O planejamento concebido como a vocação ambienlal do sistema ultrapassa a

barreira cla prevenção e gera allernat¡vas harmônicas sem problemas. O planejamento seria o

principal instrumento para esclarecer os pontos contraditórios entre o cTesctmento econòmico e

a conservação do meio ambiente. A gestão ambiental é, em última análise, a adequação do

modelo de desenvolv¡mento, em que a palavra de ordem é planejar (DIEGUES, 2001)

O planejamento baseado no conceito do desenvolvimento sustentável tem por

prioridade englobar um sistema de gestão ambiental eficiente, que vise principalmente a

conservação do meio ambiente, compatibilizando e otim¡zando os usos múltiplos do meio

ambiente com todos oS SeuS recuTsos disponíveis de forma harmÓnica com aS vocações

naturais dos ecossistemas (LEAL, 1998 apud BELONDI, 2003).

Segundo LANNA, (1995) apud BELONDI (op. c¡t.), o planejamento ambiental é "um

processo organizado de informações, reflexões Sobre os problemas e as potencialidades de

uma região, definição de metas e objetivos, definição de estratégia de ação, def¡niÇão de

projetos, atividac-les e açöes, bem cÕmô definição de sistema de monjtoramento e avaliação

que irá retroalimentar o processo. Este processo visa organizar a atividade socioeconômica do

espaÇo, respeilanclo suas fr-rnções ecológicas, cle forma a pTomover o desenvolvimenlo

sustentável".

A gestão ambiental tem como objetivo principal fazer a articulação das ações dos

diversos atores sociais que se interagem em um determinado espaço e que atfavés de

princípios e direlrizes estabelecidos garantir a adequação dos meios de apropriação dos

recursos naturais, economicos, sociais e culturais as características do meio ambiente. O

planejamenlo ambìental precede a gestão ambienlal, pois há necessidade de se organizar

todas as informações levantadas da área em questão e esquematizar o pfocesso de tratamento

e discussão dos dados, que subsidìarão o modelo de gestão ambiental. A gestão ambiental

deve ser propostas pelos órgãos governamentaìs nas três esferas do poder Federal, Estadual e

Municipal (LANNA 1995 apuci NAPOLEÃO,2003).

A gestão dos recursos hÍdricos faz parte de uma abordagem ampla no åmbito da

gestão ambiental. E nos últimos vem recebendo atenção e preocupação emergente, devido aos

graves problemas surgtdos, vincuìados ao uso irracional e a degradação das águas em áreas

com cresc¡mento demográfico e induslrial acelerado e desorganizado A água por se[ um
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recurso natural primordial a vida na terua e de imensurável impotlância socioeconómica

configura-se em um elemenlo estratégico para política governamental de qualquer nação no

que concerne aos ecossistemas, as políticas desenvolvimentistas e para os agentes socia¡s

(NAPOLEÃO, 2oo3).

A busca do equilíbno entre homem e natuTeza passa pelo respeito às condiÇões

potenciais dos ecossistemas. Esse princÍpio pode ser entendido como sendo uma forma de

limite nesse modelo de desenvolv¡mento através de meios alternativos e duradouros de

subsìstênc¡a que proporc¡onem um baixo impacto sobre o meÌo ambienle e que não

correspondam de forma alguma a um processo de degradação. Porém as alternativas não

podem representar uma ameaça à estrutura cultural. lntegrar as populações na elaboraÇão de

planos de gestão do meio ambiente é uma forma democrát¡ca de parlicipação nas tomadas de

decisão referentes ao uso dos recursos naturais dentro de um estiio de desenvolvimento

(DrEGUES,2001)

Para o estudo em deta¡he do meio físico, se insere o recurso hídrico BATISTA

(2001) indica a aplicação da metodologia do Zoneamento geoambiental, que consiste em

compaftimentar o t€rritório em zonas geoambientais, enfocando as variáveis bioclimáticas e as

físico-q uim icas. As zonas terão características distintas quando a sua definição de uso, ou seja,

intensiva, extensivâ e aquelas designadas para uso múltiplo, às especificaçöes quando a

tendência de uso do espaço, as vocaçoes e das potencialidades dos ecossistemas. A aplicação

dessa ferramenla subsidjaria o processo de gestão dos recursos hidricos, planejamenlo urbano

e de infra-estrutura para uma determ¡nada região do estado.

DlËGUES (op.cit.) apresenta corno um forte instrumento para alcançar o

desenvolvimento suslentável: o gerenciamento geoambiental. Esse instrumento deve estar

inserido no Plano do Zoneamento Socioeconômico e Ecológico aplicado no ordenamento

territorial sob a ótica da ocupação do espaço e uso dos recuTsos nalurais. O plano de

gerenciamento geoambiental deve necessaTiamente estabelecer de forma objetiva as

potencialidades dos recursos em cada área, prevendo os impactos ambrentais das atividades

exploratórias dentro de cada área, fazendo a relação entre custos e benefÍcios da utilização dos

TecuTsos e também das medidas mitiqadoras dos impactos. O gerenciamento geoambiental

caracteriza-se por apresentar soluções alternativãs para diversos usos, sejam eles competitivos

ou conflitantes dentro de um espaço ou para um tìpo de recurso, que neste caso é a água.

Para BATISTA (op. cit.) o Zoneamento Socioeconômico e Ecológico é o principal ¡nstrumento

de planejamento ambiental para promover o desenvolvimento sustentável.

A utilização do zoneamenlo como ferramenta para o desenvolvimento sustentável

só será eficaz no âmbito das políticas públicas se essas forem conduzidas conforme as

diretrizes or-r condiçóes postuladas nesse zoneamenlo. Esse autor atribui a responsabilidade do

uso dos recLrTsos naturais às açöes ou omissões das políticas públicas. A forma como se



processa a exploração desses recursos é conseqLiência das reg u la mentações, legìslaçÕes e do

conhec¡mento do meìo físico (solo, recursos hidricos, clima, geologia etc.). As políticas públicas

devem ser construídas de acordo com o entendimento da sociedade (MATIAS 2002).

O desenvolvimento sustentável tem como necessidade básica uma relação

harmoniosa e duradoura com a natureza, adeqL¡ando-se às constantes transformaçóes por que

passafiì os ecossistemas naturais. Os recursos do meio ambiente devem ser explorados de

forma inteligente, para que sejanr otimizados na forma de bens e produtos, contribuindo para a

melhoria de vida da população. Nesse sentido, o planejamento torna-se o principal jnstrumento

para alcançar esses objetivos.

6.1.1 - DESMATAMENTOS E SUSTENTABILIDADE DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS

Apesar de não terem sido realizados trabalhos em detalhe sobre as atividades

produtivas no município, pode-se constatar que alguns segmentos produtìvos estão limilados

por problemas ambientais e por falta de incentivos fiscais para jnvestimentos em determinados

setores. Além do mais, o município de Cachoeira não dispõe de bancos de dados com

informações precisas sobre as pafticipações de cada setor produtivo na economia local, mas,

pelo que se pode observar, a participação do município na economia regional é inexpressiva.

Porém, cabe ressaltar que esse item abordará aquelas atividades que formaram a base da

econornia do nrunicípio por vários anos, como desr¡atamenlo para comercialização de

madeiras, exploração mineral e agropecuária, que são consideradas de grande impacto sobrre o

meio ambiente. devido à irracionalidade no uso dos TecuTsos naturais. O mau uso desses

TecuTSos influenciou oLrtras atividades produt¡vas, como a garimpagem, que prejudicou

seriamente atividade pesqueira na área. Entretanto, o extrativismo primitivo de coleta de frutos

e sernentes ainda é praticado de forma intensa.

A vegetação característ¡ca da área é do tipo florestas tropicais, sendo influenciada

diretamente pelo alto índice pluviométrico regional, observando-se uma rica vegetação natural

em pequenas áreas preservadas. Na região de Cachoeira, a vegetação natural já está quase

que totalmente destruída, sendo subst¡tuída por mata de capoeira e capim (IVIARTINS e¡ á1,

1994). Em relação ao desmatamento, a análise feita na área através das ìmagens do satélite

LANDSAT TM 5, do ano de l99 l , e LANDSAT TM 7, de julho de 2000, mostTaram que cerca de

95% da mesma já sofreram ações de desmatamentos, a maior parte para fins agropecuários.

As madeiras nobres são vendidas aos inúmeros madejrerros que percorrem a regiào.

Por outro lado, a área desmatada com objetivo de exploração mineral local¡za-se

em uma faixa de direÇão N - S, que vai dos aTredores da cidade de Cachoeira até a localidade

Barraca da Farinha, prosseguindo para sul próximo à região de Alegre, sempre seguindo o

curso do igarapé Macaco. As poucas áreas que ainda restam de matas naljvas estão sendo

a;àt tul:)ii,l,t: ¡r r 4¡n.J ,il]¡.1
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desmatadas para a extração de madeira, e em casos raros chega-se a se instalar um pequeno

garimpo. Segundo MARTINS et a/. (op. cit.), a atividade mineral no garimpo Cachoeira foj

responsável pela destruição de 30 ha de floresta nativa.

Os maiores problemas decorrentes dos desmatamentos seguidos de queimada na

região estão relacionados com inlerferências no cl¡ma, que exerce grande influência no cìclo

hidrológico na área. No período de estiagem, as temperaturas medias na região são de 34'C,

chegando em alguns dias a quase 40'C. A laxa de evaporaÇão é alta, chegando a secar a

maioria das drenagens pequenas, diminuindo draslicamente o nível dos rios maiores por vários

meses. O clima predominanle na área de Cachoeira é do tipo (Am), segundo a classificação

Koppen, caracterizando por um perÍodo quenle, que vai de junho a novembro, e um período

úmido bem acentuado, no resto dos meses. A precipitação média é de 2.500 mm/ano, e a

temperatura média oscila entre 26o e 32" C, podendo alcançar até 35" C nos meses de

setembro e outubro (COSTA et a/. 1977). A análise feita na área por meio das imagens de

satélite possib¡litou a individua lização de três áreas com vegetaÇões distintas, conseqüência da

ação de desmatamento:

. Áreas desmatadas para exploraçáo mineral

Ocorrem preferencialmente em uma fa¡xa na porção centraì da área com direção N-

S. Engloba toda a extensão da estrutura geológica, onde está localizada a cidade de

Cachoeira. É caracterizada por apresentar urna vegetação pobre com rnL¡¡ta capoe¡ra e áreas

bastante degradadas onde aparece uma vegetação formada por capìm bem rasteiro, quase

expondo o solo.

. Áreas desmatadas para fins agropecuários

Ocorrem em quase toda â porção norte e central e em pequenas porções nas

partes sul e sudeste. São representadas por vegetação rasteira (capim) e vegetação

secundária de pequeno porte (capoeira), além de culturas agrícolas.

n Áreas de florestas nativas semipreservadas

Esta unidade se faz presenle em maior quant¡dade na porção sudoesle da área,

mas também são enconlrados fragmentos dessa vegetação nas margens dos r¡os e igarapés

próximos a cidade de Cachoeira do Piriá (Figura 6. 1).
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6.1.1.1 - EXTRATIVISMO VEGETAL

O extrativismo vegetal é feito com frutas e sementes naturais da região amazônica

(piquiá, uxi, bacuri, açaí, castanha do Pará, buriti). Na área se destacam imensas faixas da

palmeira açaí que está associada com as áreas de planície de inundação ou áreas

permanentemente alagadas, os chamados igapós (Figura 6.2). O período de coleta dos frutos

do açaí ocorre entre julho a dezembro. O extrativismo de madeira não existe na área de estudo,

devido à falta de espécies comercializáveis. Porém, na cidade de Cachoeira há presença de

uma serraria, que trabalha com madeiras extraídas de áreas no sul do município, próximas à

reserva dos índios Urubus. As espÉcies comercializadas são constituídas por árvores de grande

poñe e de alto valor comercial, como paud'arco, piquiá e andiroba, ipê roxo, ipê amarelo,

cedro, angelim pedra, tatajuba e timborana).

Foto: Raimundo Nonato do E. S. dos Santos
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Figura 6.1. Exemplares de espécies nativas nas margens do ig. Macaco

Foto: Ra¡mundo Nonalo do E. S. dos Santos

Figura 6.2. Áreas com açal nativo; principal forma de extrativismo
vegetal.



6,1.1.2. AGROPECUÁRIA

O desmatamento ocoTreu em grande escala na reg¡ão e as áreas desmatadas estão

sendo utilizadas como pastagens para a cr¡ação de gado para corte, a chamada pecuária

extensiva. Poucas propriedades usam-nas para fins agrícolas. Quando se tem o consórcio, as

espécies planladas são coqueiro ou laranjais. As áreas de matas nativas dentro das fazendas

estão sendo desmatadas para a expansão da pastagem.

Em relação à agricultL¡ra, o municipio de Cachoeira não apresenta nenhum

destaque. A produção ó de subsistência, sendo mantida por pequenos produtores que formam

pequenos núcleos denominados de colônias ou vilas de agricultores. Nesses locais, a

agricultura praticada é estritamente familiar. À parte comercializada corresponde ao excedente

da produção. Normalmente os produtos comercializados são milho, farinha de mandioca, feijão,

lara nja e malva.

Segundo BATISTA (2001), os temas que envolvem o conceito de desenvolvimento

rural suslentável ou agricultura sustentável são aqueles que contemplam produtividade com

eficiência econômica, equidade social e equilíbrio ecológico, com mínimo impacto para a
natureza, relorno financeiro digno aos agricultores, produção eficiente sem insumos químicos e

que atenda as necess¡dades de consumo e comercialização. Esse processo de se combinar

uma agrìcultura capita¡ista com eficiência econômica, equidade social com proteção e

conservação ambiental é bastante dificultoso. E quando se trata da Amazônia, alcançar esses

objelivos torna-se extremamente complicado, pois na reg¡ão o indicador de sustentabilidade

ambiental é o nível de coberlura da floresta.

A produção sustentável envolve a obtenÇão de um rendimento suficiente a um custo

mínimo de TecuTsos, coÍìo energia e matérias primas, pois comunidades com inteTesses

diferentes têm visões também d¡stintas de desenvolvimenlo sustentável. Porém, para qualquer

tentaliva de buscar o desenvolvimento sustentável é necessário, e L¡ma estratégia em longo

prazo (NORDE, 1997).

6.1 .2.3 - PESCA

Os desmatamentos, juntamente com a garimpagem, implicaram negatjvamente na

atividade pesqueira local. A produção de peixe na área foi afetada diretamente pela ação dos

garimpos, devido ao assoreamento e à interrupção das drenagens, bem como pela

contaminação por mercúrio. A pesca na área contribuía para o sustento das famílias.

Atualmente, a maioria do pescado consumido na cidade vem do municÍpro de Bragança,

d¡stante cerca de 150 km da cidade de Cachoeira do Piriá. Porém, alguns moradores acabam

pescando nos lagos e represas da área, onde foram constatadas concentrações de mercúrio

mLrito aciûìa do background local. SOUZA (2000), confirmou a contarninação dos peixes na

área de Cachoeira do Piriá ao analisat várias espécies que são consumidas pela populaçào.
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O diagnóstico do passivo ambientai da área de Cachoeira do Piriá comprovou que

a mesma encontTa-se em desequilíbrio ambiental. Além disso, verificou-se a existência de

disputas territoriars de áreas destinadas para assentamento e das áreas com potencial m¡neral.

Segundo o DNPM, as áreas mineráveis estão legalmente na posse da empresa de mineração,

que se encontra na região. Porém, essas as áreas estão inseridas dentro de uma mega área de

assentamento agrícola, criada pelo INCRA, mas o referido órgão desconhecia a propriedade da

mineradora. Aplicar um modelo de gestão ambiental em áreas garimpadas na Amazônia é t¡do

como um desafio, pois as regiões de garimpo são caraclerizadas pelo alto índice de violência,

desordem urbana e ¡nexistêncra do poder público, sendo essas áreas classificadas como

"tetras sen /e¡g' .
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6.2 - MODELO DE GESTÃO AMBIENTAL PARTICIPATIVA E COMPARTILHADA

Na presente Tese, alénr da verificação da hipótese, que representa o objetivo

principal, será apresentada uma metodologia para um modelo de geslão ambiental visando

promover o equilíbrio ecológico das áreas degradadas e o uso futuro das mesmas, ajustado

com os objetivos do modelo de desenvolvimento sustentável proposto no relalório 
^/osso

FLlt¿rro Comum. Nesse sentido, a metodologia desenvolvida para a área de Cachoeira do Piriá

será a da gestão arnbiental cont abordagem partictpativa e compartilhada. As propostas que

serão apresentadas foram baseadas em trabalhos realizados por PEITER (2000), BATISTA,

(2001) e MATIAS (2002). Porém, tais proposiçöes foram adaptadas às condições da área em

estudo e aos interesses e objetivos do trabalho.

A abordagem paft¡cipat¡va configura-se em uma metodologia alternativa para

encaminhar proposiçoes que visem solucionar conflitos e disputas. Também pode apresentar

planos de gestão e acordos de compromissos. Essa metodologia tem caráter decisório

aplicável tanto em micro como lambém em macro regrões, podendo alcançar esferas

continentais. Porérn, apesar de aparentar cerla facilidade na sua aplicaÇão, essa forma de

gestão é tida como complexa, pois as decisoes são tomadas sob forma de consenso, após

consulta pública. Nesse modelo, podem ser incorporadas alternativas de solução de conflitos

como mediação e negociação - facilitação. Em alguns casos, não é recomendado o uso dessas

técnicas de alternativas, pois elas podem trazer complicações para alguns setores, devido à

falla de inforrnaçoes que possibilitem a sustenta bi¡¡dade do modelo (PEITER, op. cit).

Para o autor, a expressão "solução de dispula" não se refere a confronto de idéias

ou alternativas em que uma prevalece sobte a outta. É rmpoftante que nesse aspeclo sejam

re¡leradas as soluçöes de compromissos em que ambas as paftes envolvidas no confllto

possam conciliar seus objet¡vos, proporcionando um entendimento único que atenda a todos de

forma satisfatórìa. Para DUKE (1996) apud PEITER (op. cit.), as principais linhas metodológicas

para alternativas de solução de conflitos de ordem pública são a mediação e a facilitação.

A mediação deve envolver dois ou mais individuos ou organizações comprometidas

com a causa, procurando o equilÍbrio da situação, com as partes interessadas buscando

sempre a interaçâo. As decisões lomadas só acontecem após se chegar a um consenso. A

direção do processo deverá ser leita por pessoas ou organrzações que não estejam envolvidos

nas disputas. Em relação à facilitação, o autor associa-a prloritaria mente com os chamados

processos exploratórios e educacionais. Essa melodologia sai do espectro de compromisso e

de acordos. Um exemplo de facilitação importante e bastante util¡zado em conflitos ambienlais

é a audiência pública.

Mudança, confiabilidade e incertezas são elemenlos que estão presentes no

processo cle gestão de recursos natltrais e do meio ambiente. É na gestáo ambiental que se

f1.,..., ¿r¿ìo ¡mÌrjô¡)ti.:ì I p.t ¡_ar ír'c;r,l úir r_ /mp,-r ci¿.¡t; rt¿l An¡¿t,t,ôtt-i;L
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verificam os maiores conflrtos de naìureza sócio-econôm ica, pois a política de meio ambiente

de um país, baseada no uso racìonal dos recursos naturais e com leis de controle ambiental

severas, pode ir de encontro ao modelo de desenvolvimento adotado por esse país, tendo

como meta o uso irracional dos recursos, ou seja, o "desenvolvimento a qualque¡- custo". Essas

contradições geram um eslado permanente de conflito. O autor ressalta ainda que enquanto as

polílicas ambientais dos paÍses não levarem em consideração os princÍpios básicos do

desenvolvimento sustentável, toda e qualquer proposta ou lei de controle ambienlal se

compoftará como uma barreira vinual para o processo de exploração insustentável dos

recursos naturais (PEITER, 2000).

A sustenta bilidade significa uma reorientação na vida pessoal, social e economica,

ou se.1a, o agir social novo. As dificuldades surgidas para elaboração do conceito de

sustentabilidade vôm do fundamento de justiÇa e esperança, como no fato de usar os recuTsos

naturais no presente e ter a responsabilidade de deixá-los para sejam usados pelas gerações

futuras. O entend¡mento do conceitÕ de justiça é o ideal dentro do conceito de sustentabilidade.

Não há um slgnificado concreto da sustenta bilidade e de como ela poderá ser atingida. Sabe-se

que o espectro do conceito passa pelo estabelec¡mento de limites para o uso dos recursos

naturais e da apropriação da natureza. Qualquer medìda que se tome com objetivo absoluto de

preservação e conservaÇão do meio ambiente contribui para alcançar um nível de vida

sustentável (BUTZKE. 1 999).

VIANA 2000 apud MAì IAS (2002) defende que qualquer ação proposta para intervìr

em uma reg¡ão, e qLre pretenda ser coerente com os jdeais da susterrtabilidade, deverá estar

balizada nos conhecimentos das populaçoes tradicionais. Essa corrente de pensamento é

conhecida como ecologismo social. Segundo MATIAS (op. cit,), "o ecologismo social defencle a

idéia de que a consefvação deve contar com a pafticipação das comunidades tradic¡onais nos

processos de planejamento e de gestão ambiental".

Em Cachoeira do Piná, as populações tradic¡onais são representadas por

garimpeiros, ex-garimpeiros, colonos, posseiros e comerc¡antes que comparlilharão todas as

fases do processo de gestão e monitoramenlo. Segundo AUMOND (1999), a sustentabilidade

socia/ - no contexto do desenvolvimento visa à melhoria da qualidade de vida sem exclusöes.

Porém, o modelo atual de desenvolv¡mento segrega cada vez mais a sociedade e empurra para

a per¡feria a camada mais pobre da população. Para alcançar essa sustentabilidade será

necessária uma mudança no modelo de desenvolvimento.

6 alôji/:¿ìo 
^r¡bt.:..n¿:.rl 

par-.r ír'ca..,, al.l.Ì- i ¡ìrpada.j n.] ,4¡tì¡1.íôn t:a



(:¿tpi!-alo 6 - O.:,il.;jo 
^¡¡ì¡ri..¡tt¿i7

6.3 - TMPLEMENTAÇAO DO MODELO DE GESTÃO AMBTENTAL NA ÁREA DE

ESTUDO

A metodologia parte do princípio de um estudo integrado de possibilidade de

âlternativas para intervenção em áreas com desequilíbrìo ambjental. A abordagem

ecossistêmica procura entender o meio físico de forma holística como sistemas interligados que

se relacionam entre si. Ass¡m, as ¡nlêrvenÇões devem ser feitas com a participaÇão de vários

segmentos institucionais e da comunidade envolvida.

O termo gestão companilhada vem da necessidade de as instiluiÇões interventoras

compartilharem os mais variados assuntos dentro do modelo proposlo em todas as fases do

projeto, ou se.1a, as discussoes sobre as soluções e as tomadas de decisão devem sa¡r de um

consenso de todas as paftes envolvidas no processo de geslão ambiental para área de

Cachoeira do Piriá.

6.3.1 _ FASE PREPARATORIA

Durante a fase de preparação do modelo de gestão ambiental, surgem questöes de

caráter operacional que se configuram em impoftantes instrumentos para a implementaÇão da

proposta de gestão apresentada. Essa fase é composta por profissionals e pesquisadores que

criam a idéia do modelo e recebe o nome de equipe-base. BORRINI-FEYERABEND 1999 apud

PEITER (2000) apresenta os principa¡s pré-requisitos que a equipe-base deve ter para estar em

condições de encam¡nhar as propostas de gestão ambiental pafticipativa. As condições

requeridas serão apresentadas abaixo:

6.3.1 .1 - D¡agnóst¡co sócio-econômico e amb¡ental da área

Na área de Cachoejra do Piriá, esse ¡tem configurou-se no principal instrumento

para a elaboração da proposta de gestão ambiental com abordagem ecossistêm¡ca,

paftrcipativa e compartilhada. A pesquisa na área visou à identificação dos problemas

ambienta¡s deixados pela garimpagem (passivo) e de suas conseqüéncias para o meio sócio-

econômico. No capítulo 5, foi apresentado um diagnóstico ambiental das áreas garimpadas

próximas à cidade de Cachoeira, onde foram identificadas as principais áreas degradadas.

Os impactos ambientais verificados na área em estudo demonstram a

complexidade dos ecossistemas afetados. A atividade garimpeira consegue impactar em um

mesrìo instante vários ecossistemas - solo, rios, lençol freático e ar. lsso demonstra a inter-

relação entre esses sistemas ecológicos. Agir sobre eles, mesmo sendo para tentar recuperá-

los, torna-se uma tarefa complexa, haja vista as freqüentes modificações ambientais que

ocorrem no meio, decorrentes da fragilidade em que esses ecossistemas se encontram.
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"A concepção sistêmica baseia-se na consciência do estado de jnter-relaÇão e

inlerdependência essencial de todos os fenômenos fÍsicos, biológicos, sociais e culturais"

(AUIVìOND, 1999). Esse autor apresenta as diferenças enlÍe a sustentabiliclade ecológica -

objetiva a promoção da conservação e do uso racional dos recursos naturais. Enquanlo

sustentabilidade ambiental - configura-se na manutenção da capacidade de suporte dos

ecossistemas em absorver e recuperar-se dos impaclos ambienta¡s,

6.3.1.2 - Escolha das áreas para aplicação

Após a investigação do passivo ambìental e da situação ambiental na área, foi

constatado que a clegradação do meio ambiente se compoftou de maneira distinta quanto ao

grau de impacto em determinados sistemas. As áreas com prioridade emergente foram àquelas

próximas à cidade, locais de cavas abandonadas, áreas desmatadas e áreas de planícìe de

inundação. Os recursos hídricos supeficiais também apTesentaram problemas, referentes ao

assoTeamenlo das drenagens e contaminação de sedimentos por mercurio e

conseqüentemente dos perxes. QLranto aos Tecursos hÍdricos sr¡bterrâneos constatoLr-se a

presenÇa do íon nitrato, em concentrações pouco acìma do permitido paTa o consumo humano.

A escolha das áreas onde serão proposlas as alternativas para a recuperação foi baseada na

impoftância das mesmas para a comunidade local.

Em estudos amb¡entais a natureza deve ser compreendida como um conjunto de

sister-rìas inter gados que formam um sistema maior. "a natureza do todo é sempre diferente da

mera soma das partes, levando-se em consideração que as relaçöes entre as partes e o todo,

entre o homem, o desenvolvimento e a natureza são inerentemente dinâmicas e o que

interessa perceber, na nova ótica sìslêmica, é o pensamento do processo global com todas as

suas imbricações" (CAPRA,1982 apud AUIVìOND, op. c¡t.).

As soluções devem ser adaptadas às condições locais dos ecossislemas, levando

em consideração a formação cultural comunitária. Ponanto, a intervenÇão nesses

ecossistemas, com objetivo de recuperá-los, deve-se processar tem que ser de forma holística.

A ciência do meio ambiente tem que ser entendida como um processo dinâmico e não-linear. O

equilíbrio ou desequilíbrio que se observa pode ser aparente. Em muitos casos, a natureza

pode desequ¡libra r-se na busca de um estado de equilÍbrio. Porém, esse processo pode levar

muito tempo para acontecer. O papel dos cientistas ambientais é criar mecanismos de controle,

proteção e recuperação do meio ambiente, levando em consideração os processos naturais dos

ecossistemas, para que a situaÇão de eqllilibrio possa acontecer o mais cedo possível.



6.3.1.3- Seleção e atrÍbu¡Ções dos órgãos intervenientes

A forma de planejar dentro do modelo da gestão ecossistêmica não pode ser

diferente de todo o processo desenvolvido para a elaboração do modelo. A palavra interaçào é

o grande elo na tentativa de se estabeleceT os oTdenanìentos sociais, lerritoriais e ambientais

em áreas onde é constatado o desequilíbrio nessas variáveis.

O processo de plane1amento ambiental é influenciado diretarnente por

condicionantes exteTnos que estão associados a determìnadas tendências políticas que

sustentam modelos de desenvolvimento dos países. lsso se configura na sustentabilidade

demografica, que do ponto de v¡sta do desenvolvimento leva-se em consideração as

sustenla bilidades ecológica e ambiental e ainda a capacidade da natureza em suportar as

agressões antróprcas e as condições dos ecossistemas frente às demandas populacìonais e do

uso e ocupação do solo (AUMOND, 1999). Porém, o mecanismo de funclonamento do

programa de gestão ecossistêmrca, participativa e compartilhada em países em

desenvolvimento, como no caso do Brasil, exige uma formulação de propostas de inclusão em

que são incenlivadas as pafiicipações sociais com responsabilidades extensivas e
compartilhadas dentro de um regirne purafiìente democrático.

Diante da situação verificada na área de Cachoeira do Piriá, tanto do ponto de v¡sta

ambiental como das condições socia¡s, econômicas, fundiárias e m¡neral, optou-se por um

modelo de gestão ambiental que agregasse vários segmenlos instituciona¡s de importáncia

técnica sign¡ficat¡va e compromisso social definido, dentre os quais DNPM, INCRA, Sebrae,

Sectam, ADA, BASA, UFPA, CPRM, Sag¡-i, Emater, EMBRAPA e a prefeitura municipal.

Ressalta-se a importância da participação da comunrdade local no processo de tomada de

clecisão.

A participação da comunidade em projetos de gestão ambiental é prova cabal da

mudança de paradigma, que a polílica de meio ambiente proporcionou nos paises

desenvolvidos e que agora está sendo aplicada com maìor intens¡dade nos países em

desenvolvimento. A participação concedida atua como um fórum público onde as diretrizes de

planejamento são apresentadas e discutidas com todos, para que não haja no futuro

reclamaçöes de falta de informações referentes ao projeto por pane da comunidade. A

autorização da comunidade é a licença ma¡s importante que se pode exìgir de um projeto, pois

na maioria dos casos a pafticipação da sociedade se restringe apenas à fase de preparaçào,

sendo praticamente nula nas fases de implantação e de gestão.

As sociedades sustentáveis exìgem mudanças de hábitos, ulilização de tecnologias

eficientes, estruturas organizacìonais flexíveis e inlegradas à nova ordem de desenvolvimento

mundial. Nesse senlido, dois fatores básicos se destacam como aliados no processo de gestão

ambiental: competência técn¡ca - profissional com formação interdisciplinar. Habilidade de
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articulaÇão e de negociação - suprir as necessidades e demandas sócio-econom icas dos

segmentos sociais envolvidos no pTocesso de gestão ambiental.

Ressalta-se que, nesse falor a participação comun¡tár¡a representa o elo entre o

Estado e os cidadãos, com regras e mecanismos de atuação definidos previamente, garant¡ndo

a participação popular desde o planejamento até a gestão. A participação é um processo

contìnuado de democratização da gestão ambiental e não um meio de se conseguir a

submjssão voluntária do povo aos esquemas de proteção ambiental utópico.

6.3.1.4 - Gestão democrática e descentralizada

O discurso descentralizador no Brasil lornou-se mais difundido no final da década

de 70 e durante a década de 80 do século passado, quando a chama da democracia começava

ascender. A descentralização era entendida como transferêncla de responsabilidade de um

setor superior, inacessível, para um outro ìnferior, mas com possibilidades de acesso. A

essência da descentra lização eslá na mudança de poder, promovendo a formulação de

políticas com participação, distribuição de tarefas e responsabilidades. A idéia cle convidar

entidades comunitárias para part¡cipar de discussões de planos elaborados para uma regiào

tem por finalidade dar credibilidade às tomadas de decisão. Segundo PETTER (2000), a
partìcipação surgiu como alternativa para garantir a eficiência e a credibilidade do processo de

gestão. A participação deve ser discursiva, deliberativa, efetiva, responsável e enlusiasmada.

Os processos de gestáo e organização das proposições apresentadas exrgem um

caráter descentralizaclo, com eqr"tipes interd iscrplinares de cientistas. As discussões das tcléias

envolvem todos aqueles que participam da solução dos problemas. As propos¡ções devem ser

flexíveis, sujeitas a mudanças e adequaçöes, e o aprendizado deve ser compartilhado.

Sustentabil¡dacle institLlcional - corresponde à criação de órgãos e entidades voltadas para a
preservação e proteçáo do meio ambiente e institu¡ções responsáveis pela elaboração e

execução de projetos sócio-econôm icos e ambientais. A finalidade da criação dessas entidades

é o fortalecimento das ações de pressão junto aos organismos internacionais em defesa dos

inleresses coletivos da sociedade, no que concerne a sustenta b¡lidade ecológica (AUMOND,

1999)

O processo decisório dentro da gestão ecossistêmica é lotalmente deliberalivo, ou

seja, as idéias dos membros da associação ou cooperativa são apresentadas, analisadas e

discutidas enlre si. O resultado final representa a vontade da comuntdade. Segundo AUMOND

(op. c¡t.), "para tomada de decisões racionais, há que se forjarem alianças entre os grupos

sociais distintos capazes de impulsionar as transformaçöes". Esse pTocesso representa um

impofiante elemento no sistema democrático, principalmente em países em desenvolvimento,

como o caso do Brasil. Esse instrumento representa um lofte argllmento para a utilização

desse modelo de gestão. Para o autor sustentabilldade po/ítlca - passa pela aluação cJo Estado
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como o grande negociador, ¡ncenl¡vador e gestor de programas que visem ordenar e orientar o

processo de desenvolvimento e ainda lutar por uma unidade social engajada na soluçäo das

crises de sustentabilidade.

6.3.1.5 - Construção de modelo de divulgação

A divulgação do programa de gestão ambiental com abordagem ecossistêmica,

pafticipativa e compartilhada proposto para a área de Cachoeira do Piriá deverá ser feita

primeiramente por ocasião da apresentação dos resultados da pesquisa na Câmara de

vereadores. Em seguida, em apresentação para a comunidade, em escolas e centTos

comunitários. Para divulgaÇão do programa na esfera estadual e federal, serão aproveitados os

encontTos, congressos, seminários e fóruns regionais que debatam a questão ambiental na

Amazônia.

A discussão sobre o tema da gestão ambiental está intrinsecamente relacionada às

qLrestões econÔmicas, politicas e metodológicas operacionais, entre oulras. Em decorrência

dos desafios sócio-econôm icos inerentes à gestão ambiental democrática, postulaclas pelas

correntes tidas como progressistas, que anseiam por uma sociedade justa e economicamente

sustentável. As idéias nas quais se sustentam esses princípios não são suficientes para

promover esse modelo de gestão, pois a questão ambienlal se comporta de maneira

diferenciada e indissociável do modelo de desenvolvimento adotado no país. Portanto, a gestão

democrática verdadeira deverá envolver o Èslado, setores pnvados, a sociedade civil e a

comun¡dade local. O modelo de gestão ambiental aplicado no Brasil é produto da estrutura

politica e do modelo de desenvolvimento econôm¡co do pa¡s.

Ëm Cachoeira do Piriá o modelo de descentralização a ser adotado é uma

descentralização continuada, ou seja, os órgãos governamentais, as instituições e os

seguimentos sociais envolvidos no processo de planejamento também serão os gestores

durante a fase de execução, contribuindo para a continuidade dos projelos.

É na fase de preparação que serão elaboradas as estratégias para a participação

dos órgãos governamentais, instituições de pesquisa e outros segmentos envolvidos com a

questão ambienlal e de desenvolvimento da Amazônia. Esses terão importância dec¡siva para

iniciar a ¡mplementação da proposta. Acordos e parcerìas serão firmados, definindo a

pafiicipação de cada um nessa fase. Posteliormente, com a exigência do projeto, serâo

envolvidas outras instituiÇões, que participarão de acordo com as necessidades emergentes.

No caso específico de Cachoeira, torna-se imprescindível à criação de cooperativas, sindicatos

e associações de trabalhadores, cuja finalidade seja garantir a participação descentralizada e

democrática da comunidade local.
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6.3.2 - FASE DE NEGOCTAÇAO

Dentre os pontos ìevantados de grande significância para iniciar o processo de
gestão participativa, segundo BORRINI-FEYERABEND 1999 apud pEITER (2000), estão a
avaliação de demanda e viab¡ljdade de desenvolver a gestão com abordagem pafticipativa, a

aval¡ação das dispon ibilidades de equjpe e recursos financeiros e a criação da equ¡pe-base.

Para IVATIAS (2002), no início do processo deve-se buscar principalmente a

instituciona lização, os recursos técnicos e financeiros e a co-responsa bilidade socjal ou

pafticipação, o que representa o arcabouço estrutural da metodologia. Em ambos os casos,

alguns pontos |evantados coincidiram, demonstrando sua impoftância para a formulação c1a

proposta. Os comentários pertìnentes a cada um desses queslionamentos serão apresentados

abaixo.

6.3.2. 1 - Avaliação de demanda e viabilidade para desenvolver o modelo gestão

Este item está relacionado com a verificação da possibiliciacle cle existir viabilidades

do ponto vista legal, político, econômico, sócio-cl¡ltural e ¡nstitucional, para que se possa clar

cont¡nuidade ao processo de gestão.

A viabilidade legal questionada diz respeito à forma de atuação dos órgãos e dos

diversos segmentos envolvidos no programa de gestão, para que não haja desrespeito aos

cidadãos e à constituição. A proposição da metodologia vem somaT esforços para tentar corrig¡r

e minimizar as ações ilegais praticacJas contra o rneio ambiente e a popr:lação local.

Em relação à viabilidade política, pode-se dizel que será construída por meio da

apresentação do diagnóstico ambiental da área e das allernativas proposlas para a

recuperação das áreas degradadas, para os representantes do poder local. Em seguicJa, os

resultados e conclusões da pesquisa serão apresentados para a comunidade. Dando

continuidade ao processo de divulgaÇão, o passo segurnte é a incorporação dos órgãos

governamentais na esfera estadual e federal, mostrando a importância e a necessidade de

suas partrcipaÇões no programa de gestão ambiental.

Outro ponto de bastante sensibilidade no projeto é a viabil¡dade socrocultural, pois

a proposta cle gestão ambiental paftrcipativa se configura em uma forma de intervenção não

apenas no meio físico mas também no modo de vida da população. A necessidade de formar
parcerias, de aluar conjuntamente com outras pessoas e participar das decisões do municipio

são experiências novas para uma classe de trabalhadores, que nunca teve seus direitos de

cidadão respeitados. Porém, a aplicação dessa metodologia pode receber críticas e até

resistência no início, mas o processo de diálogo com a população poclerá TeveTter a situação,

caso ¡sso aconteça. No que concerne à viabilidade instilucional, essa será detalhada no ¡tem

seguinte.
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6.3.2.2- lnstitucionalização

Essa prática é sugerida para que sejam juntados esforços múltiplos de órgàos

governamentais, prefeitura, instituiÇão de pesquisa, agência de financiamento, inrciativa privada

e comunidade local. Esses interagiriam formando uma só estrutura organjzativa funcional. A

finalidade dessa cooperação institucional é a de garantir a participação integral e

descentlalizada dos órgãos envolvidos no processo de gestão ambiental.

Os objetivos marcantes nesse item são a busca por novos centros de tomada de

decisão, integrados e co-responsáveis. A descentra lização proposta ajudaria na elaboraÇão de

ações melhores planejadas e de fácil olimìzação, proporcionando uma articulação harmoniosa

dos diferentes órgãos que lazem parte projeto. A inler-relação das diversas instituições eslá

também no sent¡do de interligar os prováveis planos de desenvolvimento que estejam sendo

preparados por esses segmentos. Essa proposta age como um progTama de co-gestão, qlle

tem como objetivo catalisar e ordenar possíveis prováveis progTamas e políticas existentes para

o municÍpio.

6.3.2.3 - Recursos técnicos e viabilidade econômlca

A pane mais importante para o desenvolvimento é a aplicação do programa de

gestão ambiental. No que se refere aos recuTsos técnicos envolvidos, têm-se primeìramenle os

profissionais das diversas instituiÇoes que participaram do processo de elaboração da proposta

de gestão ambiental. Essa unìão institlrcional configura-se no prjmeiro grupo de lrabalho, mas

há tarnbém a necessidade da Lrtilização de mão-de-obra técnica, vinculada aos órgãos

executores e de monitoramento.

Quanto à viabilìdade econômica, ela pode ser entendida por diversas formas. A
primeira está relacionada com a sitLlaÇão econômica atual, ou seja, as bases de

sustenta bilidacle do município, que hoje está fracamente apoiada na pecuária e na extração de

made¡ra, e os investimentos que al¡ acontecem estão relacionados a projetos do governo

federal e são infra-estrutu ras socìais. Portanto, não há nenhum projeto que vise à geração de

renda e de emprego, além de aquecimento da economia local.

A segunda ólrca d¡z respeito aos custos de implementação das alternativas de

recuperação. Sobre esse aspecto, os Tecursos serão captados nos órgãos governamentais que

possuem fundos específrcos para apoiar esse tipo de iniciativa. A terceira forma corresponde

aos benefícios econômicos que a proposta trará para a reg¡ão quando da sua implementação,

pois deve alcançar principalmente as famílias caTentes e vítimas da at¡vidade garimpeira.

Quanto à captação dos recursos financeiros, o projeto será apresentado para

diversos órgãos da esfera federal, estadual, bancos internacionais e fundações que apóiam

projetos ambientais. A presença das instituições assegL¡raria uma pafticipação mais efetiva dos



segmentos governamenta¡s lunto ä comunidade local e daria credibilidade para o

financiamento.

6.3.2.4 - Co-respon sa bilidade

A particrpaÇão empenhada é uma prática comum em paises mais desenvolvidos,

pois essas nações estimulam a participação como forma de eliminação de conflitos de

¡nteresses e estabeiecem compromisso com as partes envolvidas com o processo de gestão.

Em países em desenvolvimento, essa atitude de incentivar a panicipaÇão dos segmentos

sociajs nesse tipo de programa ajudaria no surgimento de um senso de responsa bilidade

coletivo sobre o bem comum, em qLre os problemas e suas soluções serìam dìscutidos de forrna

conjunta, democrática e abefia tra nsformando-se em uma sociedade-comunitária, de igualdade

social com equilíbrio ecológico (PAITER, 2000). Essa medjda eslá fundamentada no princípio

da responsabilidade compan¡lhada, ou seja, os órgãos e entidades que participam do programa

de geslão amb¡ental com abordagem ecossistêmica, pan¡cipativa e compartilhada devem estar

cientes do compromisso mútuo assumido com a comunidade local, toclos são responsáveis

pelo programa e não somente por suas patles de interesse.

6.3.2.5 - Monitoramento e aval¡ação da gestão ambiental

O processo de monitoramento e avaliação da gestão ambiental na área de

Cachoeira do Piriá ficará sob a iesponsa bilidade cle unr¿ comissão gestora integrada por

membros da equÍpe-base ql¡e participaram da formulaçâo e implantação das propostas de

gestão ecossistêmica, participativa e companilhada. Esses gestores terão como objelivos

principais os sequintes princípios:

. Providencìar a garant¡a legal para a implementação do programa de gestão ambiental

Caberá à comissão gestora criar mecanismos que assegurem a viabilidade e a

continuidade da proposta, tanto na esfera política como sócio-econôm ica. No processo de

encaminhamento deve ser ressaltado o instrumento legal que dê suporte permanente aos

projetos em todas as suas fases, como, por exemplo, na criação de fundos de apoio a projetos

ambjentais ou na inserção da proposta de gestão prelendida naqueles já existentes. Essa

inserção pode ser feita por meio de ato governamental.

" ElaboraÇão da matr¡z de monitoramento

Esse procedimento deve ser elaborado junto com o programa de gestão. Trata-se

de um fluxograma simplificado, em que estejam contidas todas as fases do projeto e seus

respectivos objetivos. A finalid¿rde da criação desse instrumento é a identificaÇão de possiveis
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falhas ou rncom patrbiljdade das ações executadas na área. caso seja cleteclado algum
imprevisto no s¡stema, medidas corretivas serão aplicadas imecliatamente. Ëm casos nos quais

essas jnlervenções de reparos não forem suficientes, pocle-se até mesmo providenciar a

mudcnça de estratégia de execuçao.

A aplicação de um modelo de gestão ambiental em Lrm lerritório configura-se em

mudanças ou adaptações do sistema em vigor. Além disso, é cle suma imporlância o

conhecimento das questões relativas à história, à economia, à cultura, bem como às oligarquias
políticas que interferem na sociedade e no desenvolvimento da região, pois o sucesso das
alternativas propostas vai depender do entendimento desses segmentos. sendo assim,
procurou-se nesta Tese lazer uma discussão delalhada sobre de os temas polêmicos e
conflitantes na área, que são a exploração m¡neral, a questão fundiária, a expansão urbana, os
impactos ambientais e os TecuTsos hÍdricos, que na área de Cachoeira do piriá é motivo de
conflito, haja vista a precariedade do sistema de captaÇão e distribuição de água na cjdade, o
que acaba gerando insatisfação por parte dos moradores obrigando-os a buscarem alternativas
rudimentares (poços e cacimbas) para suprir suas necessidades cle água.

As alternativas de gestão ambiental part¡cipaÌìva e companilhada propostas para a
área de Cachoeira do Piriá estão intrinsecamente relac¡onaclas com esses três setores e,

portanto, dependerão de acordos e parcerias com os órgãos governamentais, com o propósito

de criar políticas públicas que possam meclìar a disputa e promover o clesenvolvimento

sustentável na área. A aplicação de um modelo de gestão ambiental em um território configura-
se em mudanças ou adaptações do sistema em vigor. Além disso, é de suma imporlâncra o
conhecimento das questões relativas à geologia, recurso hídrjcos, história, à economia, à

cultura, bem como às oligarquias políticas que interferem na sociedade e no clesenvolvimento

da região, pois o sucesso das alternativas propostas vai clepencler clo entendimento desses
segmentos.

o desenvolvimento da Amazônia não pode estar centrado em apenas uma de suas
polencia dades, (mineral, agropecuária, florestal e agroextrativrsta). EIe deve ser moldado em

alternatlvas tecnológicas avançadas e na priorìzação das politicas públicas eficrentes e em
mecanismos econÔmicos, que garantam competitividade dos produlos cla floresta, no mercado

nacional e internacional. Nesse contexto, é que eslá inserido o programa de Desenvolvjmento
sLtstentável para a Amazônia, criado pelo governo Lula e lançado em julho de 2003. Esse
programa contempla cinco prioridades báslcas:

' ProduÇão sustentável com tecnologias avançadas;

. Novo padrão de financiamento;

. Gestão ambiental e ordenamenlo territoriali

o lnclusão social e cidadanja e ¡nfra-estrutura para o desenvolvimento.
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6.4 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NO PROCESSO DE GESTAO

AMBIENTAL

6.4.r - coNSTDERAÇÕES LEGATS E coNcErruAts soBRE A RËcupERAÇÃo oe ÁReRs

DEGRADADAS

Os instrumentos legais qr-re asseguram a recuperação de áreas degracladas foram

implemenlados desde a Lei na 6.938 de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política

Nacional do Meìo Ambiente, através do Art. 2q, que diz "A Política Nacìonal do Meio Ambiente

tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida,

visando assegurar, no país, condições ao desenvolv¡mento sócio-econômico, aos interesses da

segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana". Porém, O Decreto - Lei np

97.632 de 10 de abrjl de 1989, institu¡u a obrigatoriedade do Plano de Recuperação de áreas

Degradadas (PRAD) pelos empreend¡mentos minerários.

Decreto-Lei na 97632 de 10 de abril de 1989 dispõe sobre a regulamentação do

artigo 20, inciso Vlll, da Lei np 6.938, de 31 de agosto de 1981, e dá outras providências.

O Presidente da República,

No uso das atribuições que lhe confere o artìgo lX da Constituição, decreta.

"Art. 1q Os empreendimentos que se deslinam à exploração de recursos minerais

deverão, quando da apresentação do Estudo de lmpacto Ambiental (ElA) e do Relatório de

lmpacto Ambiental (RIMA), submeler à aprovação do órgão ambiental competente um PIano de

Recuperação de Área Degradada (PRAD)".

"Parágrafo únrco - Para os empreendimentos já existentes, deverá ser apresentado

ao órgão amb¡ental competenle, no prazo máximo de 180 dias, a partir da data de publicação

clesle Decreto, um Plano de Recuperação de Area Degradada (PRAD)".

Na ConstituiÇão brasjleira, a recuperaÇão de áreas degradadas é abordada no

Atligo 23, nos parágrafos segundo e terceiro, em que são estabelecidas as penalidades a que

se sujeitam aqueles que agridem o meio ambientej

"Parágrafo 2q. Aquele que explorar recuTSos minerais fica obr¡gado a recuperar o

meio ambrente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público

competente, na forma da lei".

"Parágrafo 3!ì. As condulas e atlvidades consideradas lesivas ao meio ambiente

sujeitarão os ¡nfratores, pessoas fÍsicas ou juridicas, às sanções penais e admin¡strat¡vas,

independentemente da obrigação de reparar os danos causados".

Os estudos referentes à r'ecuperação de áreas degradadas demonstram certa

confusão em relação as nomenclaturas utilizadas nas abordagens do tema. Nesse caso, para

um melhor enlend¡mento do assunto discutido, é necessário o conhecimento básico de



conceitos soÚe degradaÇão, recuperaÇão e rcabilitaÇão. Neste ttabalho, serão apresentadas

as definições encontradas em BITAR (1997) e BITAR & VASCONCELOS (2003).

Segundo WILLIANS et al. 1990 apud BITAR & VASCONCELOS (op. cit.), "a

degradação de uma área ocorre quando a vegetaÇão nativa e fauna forem destruídas,

removidas ou expulsas; a camada fér1il do solo for perdida, removida ou enlerrada; e a

qualidade e regime de vazão do sistema hídrico forem alterados". "A degradação ambiental

ocorre quando há perda de adaptação do solo as caracteristicas físicas, químicas e biológicas e

é inv¡abilizado o desenvolvimento socioeconôm ico". A degradação do solo "alteração adversa

das caracleristicas do solo em relação aos seus dtversos usos, possíveis, tanto os

estabelecidos em planejamento quanto os potenciais". (ABNT, 198g apud BIIAR &

VASCONCELOS (op. cit.)).

Segundo o Decreto-Lei ne 9-1632 de 10 de abril de 1989 Art. 2a, "são considerados

como degradação os processos resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais se

perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades, tais como a qualidade ou capacidade
produtiva dos recursos ambientais" (BRASIL, 1989)

Segundo ABNT, 1989; CVRD, 1993 apud BITAR & VASCONCELOS (op. cit.),

"áreas degradadas são áreas com diversos graus de alteração dos fatores bióticos e abióticos

causados pelas atividades de mineração".

Segundo o Plano de Recuperação de Áreas Degradacias (PRAD), "a recuperaçào

de uma área degradada é o retorno do sitio degradado a condiçöes estávejs, obttdas de acordo

com os valores ambientais, estéticos e sociais do local, visando, no mínimo, estabelecer um

novo equilíbrio dinâmico, desenvolver um novo solo e uma nova paisagem".

No Decreto Lei na 97632/89 Art. 3s, a recuperação deverá ter por objetivo o TetoTno

da área degradada à forma de utilização, de acordo com um plano preestabelecido para uso c1o

solo, visando à obtenção de uma estabilidade do meio ambiente: "A reabilitaÇão de uma área

degradada é entendida como sendo o retorno da área a um estado biológico apropriado,

devolvendo aos elementos ambientais alingìdos sua função ambiental através de estimulação,

pelo homem, dos processos naturais e pelo uso de técnicas ecologicamente relevantes"

(BRASTL, 1991)

A normatização técnica brasileira apresenta os conceilos que distinguem de forma

clara os termos restauração, recuperação e reabilitação de solo. A restauraÇão clo solo

corresponde à reprodução fiel das condições existenles na área antes da intervenção

antrópica. O relorno às condições or¡ginais do solo é considerado como uma proposta

inexeqüível. A recLtperação do solo enTende-se "como processo de manejo do solo no qual são

criadas as condições para que uma área perturbada, ou mesmo natural, seja adequada a novos

usos". A reabl|tação do solo corresponde à "forma de recuperação do solo em que uma área
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perturbada é adequada a um uso determinado, segundo um projeto prévio" (ABNT, 1989 apud

BITAR & VASCONCELOS, 2003).

A norma tecnica NBR 13030, estabelecida para o setor mineral no início da década

de 90, apresenta o conceito de reabilitação como "o conjunto de procedimentos através do qual

se minimizam os ¡mpactos bióticos e abióticos causados pelas atividades de mineração, de

acordo conr o planejamento preesta belecido" (ABNT, 1993; CVRD, 1993 apud BITAR &
VASCONCELOS, op. cit.).

Neste trabalho, "área degradada refere-se àquelas com alterações no meio físico e

biológico de um determinado espaço, causadas pelo uso irracional dos recursos naturais pelo

homem, provocando o desequilíbrio do ecossistema e compromelendo a qualidade de vida das

populações de hoje e de amanhã". Segundo IBRAÌM (1992), as metas a seTem atingidas na

recuperação de uma área estão vinculadas a escalas temporais, divididas em três panes (cuno,

médio e longo prazo). As alternativas apresentadas neste trabalho referem-se às metas de

cLlTtos e médios prazos, haja vista os graves impactos caLrsados ao meio sócio-econôm ico,

caracterizados pelo estado de abandono, pol.sreza, misér'â e desemprego em que se encontTa a

cidade de Cachoeira do Piriá.

6.4.2 - MEDIDAS E TÉCNCIAS DE RECUPËRAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS APLICAVEIS

EM CACHOEJRA IJO PIHIÁ

A obrigatorieclade da elaboração do Plano cle Recuperação de Áreas Degracladas

(PRAD), imposta pela legislação ambienlal brasileira aos empreendimentos mìnerais, teve

como conseqliência o aprofundamento dos estudos do meio físico e das conclições

socioeconÔmicas do local. Ëssas medidas lornam-se necessárias devìdo à especificação da

legislação no que concerne à utilização futura dessa área após-recuperação, pois a

metodologia de recuperação que se deseja aplicar no local deve levar em corrsideraçao essa

variável e também a viabilidade tecnológica e financeira da proposta.

Segundo BITAR & VASCONCELOS (op. cit.), as medidas de recuperação que se

tem no momento estão no campo da correção e/ou da estabiljzação das áreas degradadas.

Para essa última, o objetivo principal é promover a estabilidade do meio físico. Os autores

dividem as medidas de recuperação em três catego as: medidas geotécnicas, medidas de

remediaÇão e medidas de revegetação.

6.4.2-1 - Med¡das geotécnicas

Estão relacionadas a obras civis que envolvem técnicas de mecânica de solo,

estruturas e fundações. As medidas podem envolver correçÕes na geometria dos terrenos,

terraplenagem contenção de taludes de corte e de bota-fora, sistemas de drenagens e grandes



Õbras de engenharia como a construção de barragens. As medidas geotécnicas apresentadas

neste trabalho foram comprladas dos trabaihos de BITAR (1997), VASCONCELOS (2000) e

BITAR & VASCONCELOS (op. ciì.), e adaptadas às condições das áreas degradadas de

Cachoeira do Piriá:

. Terraplenagem, em áreas desativadas ou abandonadas

Corresponde à utilização do processo terraplenagem dos terrenos para promover

uma nova feição topográfica, majs harmoniosa, dimjnuindo os impaclos visuais deixados pela

atividade mineral. Essa medida visa ainda assegurar a estabilização dos terrenos, evitando que

processos eros¡vos se instalem no local. Na área de Cachoeira essa medida será executada

em grande parte da área garimpada, pois a mobilização do solo foi intensa, tendo como

conseqüência o surgimento de cavas e áreas com supedície do terreno modificada pelas

escavações e acúmulos de rejeitos e material estéril.

. RemoÇão dirigida de estéreis para preenchimento de cavas abandonadas, em áreas

at¡vas

Consiste na remoção de parte de solo, cujo horizonte é considerado estér¡l ou

corresponda a matéria orgânica. O solo retirado é utilizado no preenchimento das cavas

desalivadas e abandonadas. A finalidade dessa medida é a recomposição topográfica da

paisagem. Esse procedimento é comum quando existem tais cavas e a mineraçào se processa,

como se verifica na área de Cachoeira do Pjriá, pois a garimpagem está se desenvolvendo

através de minas subterrâneas.

O material retirado para construÇão dos shafts deve ser colocado nas laterais,

representando risco para a inlegridade física dos trabalhadores. Nesse caso, essa medida pode

ser aplicada na área, pois o solo estéril poderá preencher as cavas abandonadas existentes no

local, contribuindo para o remodelamento do terreno.

o Disposição de rejeitos em cavas desat¡vadas, em áreas ativas

Os rejeitos da garimpagem geralmente estão contaminados por mercúrio e são

lançados diretamente nas drenagens próximas, causando a contaminação de sedimenlos e dos

peixes além de contribuir paTa o assoreamento dos rios.

As figuras 55 e 56 apresentam dois momentos distintos de uma cava alagada na

área de Cachoeira do Piriá. O primeiro (figura 6.3), mostTa o estado de abandono, a qual ficou a

cava por quase 10 anos. Os problemas se agravaram como o alagamento, escorregamento,

erosão e proliferação de mosqu¡to. O segundo momento (figura 6.4), corresponde ao estágio

atual da cava. A ágr-ra foi totalmente exaurida, para recetrer os materiais estéreis, oriundos de

outras frentes de lavra. Nota-se também, o trabalho de retaludamento, para estab¡lização dos
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taludes. Embora essa medída tenha sido criada paË¡ fins econômicos, ou seja, parc¡ a
garimpagem de outras áreas, ela demonstrou ser eficiente e pode apresentar melhores
resultados quando embasada em conhecimentos técnicos e objetivos ecolfuicos.

Foto: Raimundo Nonato do E. S. dos Sanros

Figura 6.3. Cava alagada, próximo da área urbana a cidade

Figura 6.4. A mesma cava sem água e preenchida por rejeitos

O projeto Mercúrio, desenvolvido pela Comunidade Européia em vários países da
América latina, entre eles o Brasil, tem como um dos objetivos diminuir os impactos ambientais
relacionados à atividade garimpeira na Amazônia. Uma de suas altemativas é o preenchimento
de cavas abandonadas por rejeitos provenientes das caixas pré-concentradoras ¡nstaladas em
outras frentes de lavra. Neste caso, o método de elctr:ação do ouro adotado pelo projeto não
permite que seja despejado mercúrio no interior dessas caixas. A finalidade é o preenchimento
total da cava, pana evitar a formação de lagos que são utilizados para a procriação do mosquito

Foro: Raimundo Nonaro do E. S. dos Santos



CapíLLtlÕ 6

cla malária. Essa metoclologia pode ser utilizada em Cachoeira do Piriá, se a garimpagem

continuar. Mesmo rejeitos contamtnados poderão ser colocados no fundo dessas cavas, sendo

depois cobertos por solos estéreis sem contaminação por mercúrio

" Retaludarnenlo de frentes de lavra desativadas ou abandonadas

Os trabalhos de garimpagem na área de Cachoeira do Piriá deixaram graves

seqüelas no meio físico, princìpalmente no solo, conseqúência dos métodos utilizados para a

extraÇão clo ouro, como foi apresentado no capítulo 5. Também a geomofologia da área

contribuiu para o surgìmento cias cavas, pois em muitos loca¡S os trabalhos de garimpagem

aconteceram no sopé dos morros, tanto pelo método do desmonte hidráulico como por meio

das minas subterrâ neas.

As cavas apresentam formas irregulares e taludes quase verticais, susceptíveis aos

pTOCeSSOS erosivos, podendO caUSar desmoTonamentos. ESSAS caVAS encontram-Se

abandonaclas clesde o final da década de 80, quando houve o declínio da garimpagem na

Amazônia e, consequenlemente, na região do Gurupi.

O retaludamento é necessário na área, dev¡do à expansão da cidade para próximo

dessas cavas. Poftanto essa medida configura-se como pflor¡dade no contexto da recuperação

da área degradada. As técnicas que poderão ser utilizadas são taludes intermediários e

rebaixamenio clas cavas, utilizarrclo-se o sistema de bermas e instalação de drenos pìuviais

(canaletas). Essas medidas diminuirão a declividade, conterão o processo de erosão e darão

estabihdade aos laludes.

. Remoção de depósitos de assoreamento, em cursos e corpos d'água ¡nterceptâdos à

jusante das áreas mineradas abandonadas

Consiste em uma medida de correção aos processos erosivos (desmonte

hidráulico) ocorrida à montante da drenagem. Na área, esse tipo de impacto é bastante comum

dev¡do ao método exploratório. Muitas drenagens tiveram seL¡s cursos desviados ou até mesmo

totalmente interceptados por material estéril e por reje¡los. A remoção desses depósitos pode

ser feita por meio de clragagem tradicional ou drag/lnes. lsso para depósitos submersos. Para

oS oLltros casos é recomendado o Uso de retroescAvadeiras simples. No caso de Cachoeira, o

material retirado pode ser depositado nas cavas ou dentro de bota-foras construidos fora da

área urbana.

. Desvio e retificação de cursos d'água assoreados em áreas abandonadas

Para os casos em que o processo de desassoreamento não puder ser feito devido

ao grancle volume de malerial, vasta área de dislribuição à jusante e estando o depósito

recobefto pela vegetaÇão, a meclida recomenda a execuçao de desvios como forma de retificar

O.:ì¡rL¿io ¡.¡übi.r¡r ¿. ¿ì.1 p.lr¿ì i¡o¿.¡.s Ca r:i¡lpada"'j na .Amal.'rô¡ì r,l 157
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os cuTsos d'água impactados. Nessa medida, sâo tomados cu¡dados para que a ¡ntervenção

não provoque impactos em outros ecossistemas à jusante da área minerada.

Para aplicar essa técnica, são exigidos estudos hidrológicos referente à bacia de

contribu¡ção, sensoriamento remoto para auxiliar no traçado e dimensionar a nova calha,

ajustada para os períodos de cheia. Em alguns igarapés como, por exemplo, Barriquinha e o

córrego da represa, que est¿io com seus cursos assoTeados e interceptados, essa medida pode

vir a ser aplicada não só nessas drenagens como em outras que apresentem esse tipo de

impacto na área.

. lnvestigação geoìógico-geotécnica para ¡nstaiaÇão do novo uso, em áreas desativadas

ou abandonadas

No processo de recuperação da área degradada, as medidas propostas devem

contemplar além do diagnóstico amb¡ental, análises geolécnica, pedológìca e de fundações,

relacionando-as com os processos do mejo físico (erosões, assoreamentos, escorregamento,

entre oulros). Esses indicadores conduzem para a tomada de decisão consciente no tipo de

técnrca a ser utilizada na área, para promover o contTole e estabilização da área degradada,

visando também alternativas de uso futuro.

O estudo geotécnico corresponde a levantamento de pedis de alteração de solo,

ensaios geolécnicos (análise granolométrica), classìficação do solo, análise dos

companimentÕs geomolJológicos, conlporta merìtos das águas supeficiais (infiltraçao c

escoamento), levantamento de dados hidrogeológicos, tipo de aqLlífero na área, análise das

águas e oLrtros qLre forem consideraclos essenciais para a sustentabtlidade futura.

6.4.2.2 - Medidas de remediação

Correspondem ao uso de técnicas de tratamento destinada a elirninar, neutraìizar,

imobìlizar, confinar e/ou transformaT elementos ou compostos químicos contaminantes

encontrados em um ecossistema, de modo a proporcionar o equilíbrio físico-químico entre o

agente contam¡nante e o meio ambiente. Essa medida utiliza principalmente técnicas que

envolvem processos químicos, mas há casos em que são ulilizados processos físicos e

biológicos.

A remediação é aplicada geralmenle em locais que foram submetidos à exposição

de agentes tóxicos, bacia de decantação e rejeitos com altas concentraçöes de e¡ementos

químicos. Na área de Cachoeira do Pìriá, um dos mais preocupantes impactos ambientais está

relacionado com a contaminaÇão do solo e de sedimentos de corrente pelo mercúrio, como

descrito no capítulo 5.

Quanto ao processo de remediação de áreas contaminãdas por mercúrio, não há na

literatLrra nenhum exemplo de aplicação de qualquer metodologia com essâ finalidade. Porém,
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estudos experimentais de biorremediação, utilizando mìcrooTganismos, estão sendo

desenvolvidos na Un¡versidade Britsh Culumbia, Vancouver, Canadá, sob a coordenação do

professor Dr. Marcelo Veiga, tendo como área de pesquisa a região de Cachoeira do Piriá.

6.4.2.3 - Medidas de revegetação

Consistem no plantìo de espécies vegetais como forma de recuperação da área

degradada e lambém para mitigar impactos visuais de empreendimentos que causem

desconforto estetico-parsagístico em seu entoTno, como é ocaso da mineração. Entretanto,

dependendo das espécies utilizadas, os benefícios na área podem ser ainda maiores, pois ela

pode contr¡buir para o retorno da fauna da região, a melhorara da produção biológica do solo, a

proteção dos recursos hídr¡cos, a influência no balanço hídrico, enlre outras vantagens. BITAR

& VASCONCELOS (2003) apresentam algumas técnicas de revegetação que são aplicadas em

áreas degradadas pela atividade de mineração. Porém, para esse trabalho, será descrita

apenas aquela relacionada às frentes de lavra desativadas.

. Revegetação de frentes de lavra desativadas ou abandonadas

Para a área de Cachoeira do Piriá essa metodologia deve ser aplicada nos locais

em que se utilizou a técnica do retaludamento, ou seja, nos taludes das cavas abandonadas,

Após o encerramento da medida geotécnica, recomenda-se a preparaÇão do terreno visando ât

senleadura. Pat¿ì esse tipo de terreno, o preparo preliminar consisìe em escarilicar a superfície

do terreno para receber as sementes, sendo o método mais utilizâdo o da hidrossemeadura,

que consiste em semear o terreno com o auxílio de jatos d'água. No primetro momento, a

utilização de grantineas faz-se necessária para fazer uma cobenLrra vegetal rápida e conter a

erosão. Em seguida, deve-se fazer o plantio de espécies nativas da região. Nesta alternativa, é

levado em consideração o caráter estético-pa isaglst jco da área recuperada.

6.4.2.4 - Medidas socioeconómicas

Baseado no diagnóstico ambienlal, na situaÇão socioeconÔmica da área de

Cachoeira do Piriá e nos princípios da geslão ecossislêmica, panicipatrva e compaftilhada,

serão apresentadas alternativas de atividades produtivas que podem ser capazes de

promoverem o desenvolvimento econômico sustentável no local. Ressalta-se que essas

medidas foram elaboradas neste trabalho.

P¡scicultura

A atividade pesqueira nas águas doces brasileiras representa cerca de 26% da

produção nacional e 36% do valor industrializado. A Bacia Amazônica contribu¡ com 50o/o desse

total, com a pesca aftesanal e a pesca industrial. Segundo os dados levantados pela Food and
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Agr¡cu/tLtre Organrzation (FAO), o peixe contribui com cerca de 5% do consumo protéico do ser

humano. As poplrlaçÕes que habitam a Bacja Amazônica têm um consumo médio anual per

capita de peixes da ordem de 20 Kglhablano. Ressalta-se que, na cidade de Manaus, o

consumo médio chega a 50 Kg/hab/ano (HANAN & BATALHA 1995).

Em relação a piscicultura no Brasil, ainda são tímidos os esforços para inserir essa

ativjdade produtiva nlrm contexto de destaque. A particlpação da produção brasileira é de 3%

da produção mundial, mas no horizonte bem próximo se vislumbra um ¡nvestimento maciço na

construção de fazendas e criatórios de peixes de água doce. Porém, na região Amazônica, o

desenvolvimento da pìscicultura esbaTra na falta de alevinos de peixes regionais. Entretanto,

centros de excelência como o lnslituto de Pesquisas da Amazônia (INPA), que dispöe de

tecnologia de ponta nessa área, estão preparados para transformar o Brasil no grande nome da

piscicullura internacional. E ainda podem promover o desenvolvimento socioeconômico da

região.

Somente no Estado do Amazonas há registro da existência de mais de duzentos

piscicultores e cerca de 250 viveiros. A área média ocupada por cada viveiro é de 5.000 m'

(HANAN & BATALHA, op. cil.). Para esses autores, a piscicultura e a aqúicullura, além de

contribuir com o suprimento proté¡co da população amazônìca, podem representar uma

inesgotável fonte de divisas que possibilitariam apoiar outras aÇões de sustentabìl¡dade

compativeis com a região. Eles classificam as culluras de peixe de acordo com as seguintes

ca racteristicas:

ø Extensiva:

É aquela em que o adubo é aplicado de forma incipiente e em alguns casos não são

colocados. Os fatores abióticos e biót¡cos que influenciam no processo da pisc¡cultLrra têm

controle mínimo. Essa forma de cr¡ação consiste no povoamento de espécies de peixes em um

lago, açude ou um pequeno represamento artificial. Os peixes passam a competir entre si e

com outras espécies já ex¡stentes no local. A conseqÜência dessa ação é uma alta taxa de

mortalidade. A produlividade esperada é de 150 a 300 Kg/ha, sem emprego de fenilizantes.

Quando são aplicados feftilizantes em baixa quantidade, a produção chega ao dobro. Desta

forma, essa prática de cultura não é indicada como técnica de manejo para fins comercia¡s.

. Semi-intenstva

Corresponde à cultura em que os peixes necessitam de adubação, que pode ser

orgânica ou química. O vivejro lem que ser drenado e pode ser consorcìado com a criação de

marTecos. A produtiv¡dade pode variar entre 1 a 3 toneladas/ha/ano. A taxa de estocagem de

alevinos osc¡la entre 2 a 6 mil por hectare.

tfl)
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Prevê uma estocagem de alevrnos entre 6.000 e 1.000 por hectare. A produtividade

prevista é de 4 a 8 t/ha ano. Essa meta de produçäo é alcançada, pois são usados viveiros que

operam com sistemas de drenagens eficientes com sistemas de aeração, adubação necessária

e controlada. A alimentaçäo é artificial, à base de milho e ração balanceada.

. Superintensiva

É aquela cultura que se desenvolve em gaiolas e tanques-rede, que são fixados nos

leitos de rios e lagos.

Em Cachoeira do Piriá, a piscicultura está sendo recon¡endada para os locais onde

a at¡vidade garimpeira não foi tão acenluada ou não existiu, principalmente naqueles próximos

às nascentes dos igarapés. Consiste na conslrução de tanques para a criação de peixes.

Segundo técnicos da SAGRI (em comunicação verbal), as áreas ideais para a construção

desses lanques devem ser localizadas próximas a nascentes de rios ot-r igarapés, para que

possa sempre haver a troca da água do tanque.

O regime de criação recomendado é o intensivo, com a util¡zação rações. lsso

proporc¡ona um ganho de peso maior e uma boa produtiv¡dade. Com relação às espécies para

cultìvo ou povoamenlo dos tanques, eles (os técnicos) recomendam aquela que apresenle um

bom crescimento em cativeiro, sendo de fácil propagação e apresentado boas possibilidades

comerciais. As espécies ìndicadas säo o tambaquie tilápias, por ocoTrerem em abundáncia na

região.

Com relação aos custos, essa alternativa é considerada uma das menos onerosas,

sendo que a única etapa que exige um custo mais elevado é a inicial, com a escavaçào para

construção dos tanques, pois são utilizadas máquinas pesadas (tratores e escavadeiras).

Porém, não chega a valores enoTmes, pois esses tanques são de baixa profundidade, variando

entre 1 00 a 120 cm. A implantação dessa alternativa parc a área de Cachoeira do Pir¡á

representa um ponto de mudança para o fator sócio-econômico da região, uma vez que a

mesma não dispÕe de outra forma de sobrevivência além da atividade garimpeira, que já vem,

ao longo dos anos, mostrando sinais de enfraquecimento e decadêncìa.

Segundo estimativas feitas pelos técnicos da Secretaria Executiva de Agricultura do

Estado do Pará (SAGRI) (comunicação verbal), tomando como base uma área de 1Oha, sendo

o regime de criação inlensiva, podem-se produzir aproximadamente cinco toneladas de peixes

por hectare, atendendo cerca de 800 pessoas com consumo médio dìárìo de 12Og/pessoa, bem

ac¡ma do padrão estabelecido.

As áreas indicadas para a construÇão dos tanques em Cachoeira do Piriá são

aquelas localizadas próximas às nascentes do lgarapé do Maneca, a oeste da cidade, onde as

. lntensiva

Am¿¡zôn i ¿¡ t6t
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concentrações de Hg no solo são baixíssimas. O mercúrio em solo lem suas maìores

concentrações nos primeiros 20 cm do perfil, poftanto esse solo que contém mercúrio será

removido quando das construções dos tanques, cujas profundjdades variam entre 100 a 150

cm. As análises dos parâmetros físico-químicos demonstraram não haver nenhuma alleraÇão

grave desses parâmetros nessa área. Outro fator que deve ser lavado em consrderaÇáo é a

abundância de água, pois esse igarape possui água o ano inteiro. Outras áreas a norte da

cidade também podem ser utilizadas para a construção dos lagos.

A aplicabilidade e a exequibilidade dessa alternativa dependerá da formação de

uma cooperativa de desenvolvimento da cidade de Cachoeira do Piriá, que juntamente com a

prefeitura e inst¡tuiçöes de desenvolvimento regional, como a Agência de Desenvolvimento da

Amazônia (ADA) e órgãos de apoio empresar¡al, como o Serviço Brasileiro de Aporo às Micro e

Pequenas Empresas (SEBRAE), que já apóia projetos semelhantes em áreas garimpeiras do

Estado de Roraima. Juntos poderão gerenciar tal projeto. A assessoria técnica e a

responsabilidade pela implantação devem ficar a cargo do órgão competente, que possui

grande experiência no assunto, como a SAGRI, que contará também com a paÌlicipaÇão cla

comunidade local.

Agroindústria

Ao longo dos anos vem crescendo a procura por prodlrtos da flora Amazonica em

todo o Brasil e no exterior, lais como frutas, planlas medicinais, sementes oleag¡nosas e raizes

aromálicas. Entre as polenciaiìdades sustentáve¡s ìndicadas para a região, está o incentivo à

produção e à comercializaÇão desses produtos em escala industrial.

A transformação da matéria-prima feita denlro da própria regìão agrega um valor

substancìal no produto, pois gera mais empregos e conseq tientemente o aumento de

arrecadaçäo de impostos para os municip¡os. Sob essa ólica de desenvolvimento sustentável,

procuTou-se neste lrabalho crìar um programa de recuperação das áreas degradadas no

municípìo de Cachoeira do Piriá que proporcionasse além dos benefÍcios ecológicos, a melhoria

das condiçÕes socioeconômicas da população local. Nesse sentjdo, foram apresentadas como

alternativas para a área o cultìvo de espécies frutíferas nativas como açaí, maracujá, cupuaçú e

produtos tradic¡onais, como a mandioca.

Para implemenlação dessas alternativas, devem ser feitas primeiramenle as

anélises das propriedades físicas e químicas do solo, cuja finalidade é avaliar o grau de

contaminação por mercúrio e a fertilidade do mesmo. Em seguida, pafte-se para o nivelamento

minimo do lerreno, proporcionando um horizonte contínuo e homogêneo equivalente à

lopograf¡a adjacente. A correção das características fÍsicas e químicas do solo deve ser feita

utilizando adubos orgânrcos. caso seja necessário.



í.1:: t.t I Ò 6

Trabalhos experimentais com espécies frutÍferas foram desenvolvidos no ìnício da

década de 90, pela exlinta Su perintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), que

coordenou um plano de recuperação de áreas degrada¿las no sul do município de Cachoeìra do

Piriá. A localìdade onde se desenvolveu o projeto experimental é conhecjda como Barraca da

Farinha, distante 10 Km da cidade de Cachoeira clo Piriá.

A espécie frutífera utilizada foi o maracujá, que apresentou bons resullados. Porém,

problemas de ordem política e de gestão provocaTam o abandono do projeto. A utilização final

dessas áreas deve ter f¡ns estritamente agrícolas, com plantio de espécies frutíferas de rápida

comercia lização, tais como cupuaÇu, maracujá, acerola e açaí.

" CupuaÇu - trata-se de Lrm fruto que apresenta a forma ovóide, de cor maTrom

avermelhado, cuja casca tem aspecto aveludado. O sabor é ácido, tendo o che¡ro muito

forte. Em seu estado nalivo, ocorre em áreas de terra firme e em locais de várzea onde

não ocorre alagamento. Sua distribuiÇão ocorTe em todo os estados da Amazônia. No

Estado do Pará, a maior produção ocorTe no municÍpio de Tomé-Açu. C) cupLraçu é

utilizado na fabricação de sorvetes, sucos, geléias, chocolates e doces. Também está

sendo usado na indústlia de cosméticos.

" Maracujá - as condições ambientais da Amazônia, como clima úmido, solo profundo e

com boa drenagem, fazem do maracujá uma excelente opção para cultivo. O estado do

Pará é o maior produlor da região, e a Amazônia contribui com 'l13 da produçäo

nacional.
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Acerola - nos últimos anos foi à espécie que mais evoluiu na Amazônia, devido a seu

alto valor comercial, dado pela sua elevada concentraÇão de vitam¡na C. Trala-se de

ruma planta arbustiva de fácil adaptação no solo da Amazônia. O ftuto é de fácil

comercialização tanto no mercado interno como no exteTno.

Açaí - trata-se de uma espécie frutífera da qual pode-se extrair o fruto para a produção

de suco. O palmito é utilizado na culinárìa. Sua maior produtividade ocorTe na várzea,

mas pode também ser encontrado em grande quantidade em áreas de terra firme. No

estado do Pará, o açaí se destaca pela produção e expoftação de polpa de frula para a

fabricação de sorvetes e sucos. A constataÇão científica quanto às qualìdades

hipercalóricas e energéticas do açaí transforma ram-no suplemento alimentar mais

vendido nas academias de ginást¡ca de todo o Brasil, principalmente nos estados do Rio

de Janeiro e São Paulo.
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As áreas degradadas em Cachoe¡ra do Piriá encontram-se, em sua maioria, em

regiões de planície de inundação (várzeas), sendo esse tipo de terreno propício para o cLrltivo

da palmeira de açaÍ, que é encontrada em grande quantidade nessas áreas. As espécies

encontradas são todas nativas. Portanto, um investimento sério nessa cultura, para fins de

recuperação da área degradada, teria uma resposta sócio-econômica e ambiental muito grande

na área, pois além de promover a recuperaçäo da área possibilitaria a geração de empregos e

de renda para o município através da criação de pequenas empresas de beneficiamenlo do

fruto e do palmito.

Outra cultura agrícola bastante importante para a região Amazônica é a mandioca.

O estado do Pará produz 4,5 milhões de toneladas anuais em uma área plantada de 300 mii

heclares, o que o coloca como o maior produtor de mandioca do Bras¡1. A mandioca é plantada

em todos os municípios do Pará. Os empregos gerados direta e indiretamente somam

aprox¡madamente 170 mil. Na última década, a produção de mandioca no estado do Pará

cresceu 57,1%, passando de 2.626 toneladas para 4.128 toneladas em 2OO2, subindo para 4,5

toneladas em 2003. A área plantada tambérn cTesceLr nesse período 11%.

O crescimento obtido pela mandìoca no mercado brasileiro é devido a sua condição

ímpar de gerar produtos secundários, que são utilizados nas indústrias farmacêut¡cas,

alimentícras têxteis e de mineração. O principal produto da mandioca é a fécula ou am¡do, que

entra na composição de 600 produtos. Há possibilidade de substitu¡r 20% do tr¡go ut¡lizado na

fabricação de pães. Outro prodLrto da rnandioca bastante valorizado na regiäo é a farinha. O

consumo é da ordem de 100 g ramas/diai pessoa, cerca de 36 Kg/pessoa/ano.

A jmportância que a mandioca tem na economia da região Amazônrca, e em

especial no estado do Pará, levoLr à formulação de projetos para ¡mplanlar a cade¡a produtiva,

criando as usinas de beneficiamento da mandioca para produção de fécula, agregando valor a

um produto, que por centenas de anos foi cultivado de forma artesanal. Essa medida tem a

finalidade de gerar trabalho e renda para as comun¡dades envolvidas, dessa forma promovendo

o desenvolvimento sustentável.

A implantação do projeto está nas mãos da iniciativa privada, que deverá investir

aproximadamente R$ 1,5 milhäo, gerando 35 empregos diretos e beneficiando 1.500 famílias

de agricultores, proporcionando uma renda mensal de R$ 375,00. As unidades de

beneficiamento serão instaladas nos municípios de Moju e Viseu, ambas no nordeste do Pará.

A capacidade de produção é de 50 toneladas de fécula por dia. Para isso serão processadas

cerca de 200 toneladas de mandioca por dia.

A alternativa do cultivo da mandioca como forma de sustentabilidade ambiental nas

áreas garimpadas de Cachoeira do Piriá ganhou um grande incentivo para se tornar vìável, pois

com a ¡nslalação da usina de benefjciamento no município de Viseu, vizinho a Cachoeira do

Piriá, estar-se-ia fechando o ciclo da produção primária da mandioca na região.
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A demanda pela matéria-prima que é utilizada nessas usjnas para a oblenção da

fécula serve de atratìvo para estimular o cultivo na área. A imporlância que o produto tem no

mercado nacional e internacional é a garantia de que a toda a produção local será

comerc¡alizada. Diante das cìrcunstâncias apresentadas, essa alternativa passa a ter maior

significado dentro do contexto de um desenvolvimento sustentável proposto para a área de

Cachoeira do Piriá.

O apoio à produção primária não pode se restring¡r somente à criação de estruturas

beneficiárias, mas paÌlicipar da formação de mâio-de-obra qualificada, diversificação de novas

tecnologias, gestão empresarial e aporo aos pequenos produtores com créditos especiais,

incentrvando à agricultura familiar, que na região Amazônica vem se destacando cada vez mais

ao longo dos anos. Os municípios que mais cTesceram economicamente são aqueles onde há o

predomínio da agricultura familiar. Nesses municípios, ocorre uma maior ocupação da mão-de-

obra, e a renda é mais bem distribuída (BATISTA, 2001).

As alternat¡vas de cultivo agrícola, por se tratarem de trabalhos pioneiros para áreas

degradadas pela garimpagem na Amazônia, requerem monitoramento constante, com análises

periódicas do solo, permitindo assim que se façam comparações temporais desde o início da

implantação e durante o andamento do projeto. Dessa forma, pode-se observar qual a cultura

agrÍcola que está se adaptando com maior facilidade ao novo solo. O monitoramento deve ser

bem intensificado nos primeiros anos da recuperação.

Segundo HANAN & BATALHA (1995), torna-se necessário promover o incentivo âo

desenvolvimento econômico na Amazônia, mas essa atitude deve ser baseada em estudos

científicos e tecnologias adequadas que possibilitem a suslentab¡lidade da região, tanto sob o

ponto de vista demográfico como no do uso racìonal do espaço e dos recuTsos naturais. Essas

propostas desenvolv¡mentistas podem ajudar no processo de recuperação de áreas

degradadas ou daquelas que estejam sob risco ambienlal iminente.

As propostas apresentadas nesta pesqursa para a recuperação de áreas

degradadas no município de Cachoeira do Piriá buscam, em primeiro lugar, resgatar em pane a

harmonia de um ambiente que foi degradado por uma atividade produtiva, no caso a

garimpagem.

A recuperação do terreno em suas característ¡cas originais, na área de estudo, é

inexeqùível, mas amenizar os danos causados ao meio amb¡ente é perfeitamente at¡ngível. As

proposições apresentadas neste trabalho lTanscendem os obletivos meramente ecológicos,

pois elas inserem a variável sócio-econômica, que até então não era aplicada nos processos de

recuperação de áreas degradadas pela mineração. No caso especifico de Cachoeira do Piriá,

essas alternativas de recuperação das áreas degradadas e circunvizinhas promoverão também

a retomada da auto-estima da comunidade local, que traz consigo ao longo dos anos o rótulo

da marginalidade, que foi imposto pela sociedade à atividade garimpeira.
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A organ¡zação da população para sua inserção junto aos projetos de recuperação

será fator preponderante para a vìabilidade dos mesmos. A criação de cooperatjvas e

associações de trabalhadores no município é a forma mais eficiente pâra garanlir os incentivos

fiscais para irnplementar os projetos e também imputar as mesmas as responsa bilidades pelo

bom funcionamento e o monitoramento participativo e compartilhado com os demais órgãos e

instituições.



6.5 - GESTÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS EM CACHOEIRA DO PIRIÁ

6.5. 1 - CONDTÇÕES HTDROGEOLOGTCAS

Na área em estudo, não havia nenhum trabalho que poss¡bilitasse a caracterização

prévia das condìções h id rogeológìcas, po¡s todos os poços tubulares perfurados no local foram

execLrtados por pessoas autônomos, que na maioria dos casos não possuíam conhecimentos

técnicos adequados. lsso foi constatado pelos locais onde foram peffurados esses poços e pela

falta de proteção dos mesmos. As perfurações foram feitas em locais escolhidos de acordo com

a surgência de água, como por exemplo, os poÇos pertencentes à prefeilura de Cachoeira do

Piriá, que foram pefurados próximos a um antigo poÇo que abastecia a vila dos garimpe¡ros. As

únicas ¡nformaçöes disponíveis, dizem respeito somente à profundidade desses poços.

O conhecimento geológico (lilologias, estruturas e estratigrafia), geomorfológ¡co,

geoquímico (alterações hidrotermais e supergênicas) e do sislema de captação das águas na

áTea em estudo sugerem em caráter preliminar, apontar algumas características do sistema

aquífero local. Trala-se cle um aqrìífero granular livre consliluído por aquíferos supediciais

relacionados com o extenso mantÕ de alteração supergênica da seqüência vulcano sedimentar

(crosta lateriticas, crosta ferruginos, gossans e saprolito). A mineralogia é variável devido aos

processos de alteração que concentram determ¡nados elementos em porções diferentes ao

longo do perfil e também a espessura é bastante variada, alcanÇa até 140 metros no ponto

mais alto.

O aqüífero gTanular desempenha impoftantes funções regionais. Do ponto de vista

técnico alLra como imponante fonte de recarga de rochas fratuiadas subjacente e para a

restituiÇão dos cursos d'água, captando a água que precrprtada em sua superTície permeável ou

semipermeável, possibilitando a diminuição das perdas por escoamento e por evaporação. Do

ponto de vìsta socioeconômico é importante pãra a captação para usos domésticos - poços

escavados e tublrlares rasos (GONÇALVES et al 2003; BEATO et al 2003).

Na área de Cachoeira do Piriá, não se pode ignorar o arranjo estrutural que se

diferencia de toda a reg¡ão do Gurupi. No mapa geológico da região (figura 4.1) se obseTva um

padrão estrutural reg¡onal de direção NW - SE, denominado de "Cinturão Tentugal" ou "Chega

Tudo" (PASTANA et al 1988). Entrelanto, o mapa geológico local (figura 4.7), elaborado neste

trabalho, mostTa um importante segmento eslrulural de direção N-NE, o qual controla as

m¡neralizaÇões de ouro primário, pois nessa direção é que se encontram os veios de quarlzo

m¡neralizados, que säo alvos dos lrabalhos de garimpagem.

A atividade garimpeira em minas subterrâneas revelou ainda, a presença de um

substrato rochoso composto por rochas x¡stosas, bastante foliada de coloração veTde escuTa e

que correspondem às rochas encaixantes dos referidos veios de quartzo. Diante do exposto,

pode-se também em caráter preliminar sugerir a exrstência de um sistema aquífero fissural na
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área de Cachoeira do Piriá. Segundo GONÇALVES (op,cit.), o meio aqùífero fissural apresenta

como característica marcante a ausência ou a pouca presença de espaços vazios na rocha. A

água se localiza em fissuras, juntas, fraturas e até em falhas.

A área de estudo, representa um alto estrutural na região, constituido pelos

sistemas de morros e colinas e das áreas planas, fortemente orientadas na direção N-S. Essas

caracteristicas geomofologicas são decisivas no controle do fluxo subterrâneo. As áreas de

recarga na área situam-se nas cotas mais elevadas e nas áreas de planície. O escoamento se

dá em direção às áreas de planícies e aos vales, onde aflora por meio das drenagens e

nascentes dos igarapés. O nível de base no lado oeste da área é o igarapé Macaco e no lado

leste é outro igarapé sem denominação.

A degradação dos recursos hídricos superficiais (córregos e igarapés), verificada

na área de Cachoeira comprometeu a utilizaÇão desses recursos para fins de consumo

humano. Sob essas condições, o abastec¡mento da cidade está sendo feito por meio de águas

subterrâneas, exlraídas através de poços tubulares e poços amazonas. Entretanto, o

fornecimento de água pela prefeitura vem enfrentando dificuldades para atender a maioria dos

moradores da cidade, pois os poços tubulares de propriedade da prefeitura estão apresenlando

rebaixamento do nível freático, dev¡do à exploração contínua desde a época do garimpo, a qual

se intensificou nos últimos cinco anos.

O sistema de d¡str¡buiÇão da água também é precério, as tubulações são frágeis

(rompem-se com facilidade), não possuem diâmetro adequado para que a água chegue até as

casas com a pressão suficiente. A rede de distribuição tornou-se pequena para atender a

população devido à expansão urbana, que está se concentrando é loca¡s afastados do centro

da cidade.

Recentemente, o município de Cachoeira do Piriá recebeu verba do Projeto Poftal

do Alvorada, do Governo Federal, para investir em saneamento básico, que na área foi dada a

prioridade para a melhoria do sistema de captação e de distribuição de água na cidade.

Entretanto, a execução dos trabalhos pela empresa de engenharia responsável encontrou

grandes dificuldades paTa conseguir um poço com a vazão necessária para atender a

população. As perfurações se sucederam em vários locais dentro da cidade e näo obtiveram

êxitos, os TecuTsos financeiros foram exaur¡ndo-se e como conseqüência o projeto or¡ginal foi

modificando, pois estava prevista a construção de um reservatório (caixa d'água) e por causa

dos gastos com as pefurações, esse item teve que ser abandonado.

Até o ano passado, quando da realização do Llltimo trabalho de campo, não havia

sido perfurado nenhum poço. Uma tentativa eslava sendo feita em uma área onde há surgência

da água, que os moradores dizem ser um poço artesiano, que na verdade trata-se de uma das

nascentes do igarapé Currutela.
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Os dados levantados nessa pesqu¡sa, sobre a qualidade das águas subterrâneas

na cidade de Cachoeira do Piriá revelaram que existe um problema de contaminação das

águas, pela presença de nitrato (NO3), em dois poços amazonas dentro da cidade. As causas

apontadas para a degradação foi a ocupação desordenada do garimpo, que gerou a caotização

do sislema de saneamento da cidade e que poderá se agravar devido a expansão da cidade,

que está acontecendo em áreas onde o nível freático está a pouca profundidade.

A s¡luação verifìcada em Cachoerra do Pir¡á demonstra o grau de com plexibilidade

em relação à condição hidrogeológica da área. Diante do exposto é que se justifica a prioridade

de se realizar a caracterização do aqüífero local, como ¡nstrumento para a gestão participaliva e

companilhada dos recursos hídricos na órea em estudo. O objetivo específico da proposta é da

realizaçäo de um estudo em detalhe dos seguintes pontos:

o Classificar o meio aqüífero (granular e flssural);

. Determinar o nível de água médio em cada meio aqüÍfero;

" Detalhar a hidrogeoquímica das águas subterrâneas;

o Estabelecer as áreas onde o aquífero se encontra mais vulnerável a entrada de agentes

contaminantes;

o Realizar estudos para analisar os parâmetros microbiológicos e patogênicos (vírus,

bactérias, coliformes, entre outros), químicos e fisico-q u Ím icos;

. Confeccionar o mapa potenciométrico da é¡rea, caracterizando um ou mais divisores de

água por mero das direções do fluxo da água subterranea.

O estudo acima mencionado faz parle do processo de gestão pafticipativa e

comparlilhada dos recuTsos hÍdricos subterrâneos para a área da cidade de Cachoeira do P¡r¡á.

Esses levantamentos propostos devem ser feilos com a participação de órgãos governamentais

como a CPRM e as universidades estadual e federal e também, com a participaÇão da empresa

de mineração que atua na área, pois os dados geológicos e geofísicos já realizados por ela

serão de extrema ìmportância para Õ trabalho e, ainda, está Tese de doutorado que possui

dados seguros e confiáveis para a execução de um trabalho de altíssimo nível na área. O

comparlilhamento desses órgãos e de outTos segmentos sociais envolvidos é fator

preponderante para a exeqûibilidade do projeto e para o mon¡toramento do mesmo.

Participar das açöes e compartilhar erTos e acerlos em estudos ambientais, que

buscam a melhoria das condições de vida de comunidades que convivem com passivos

ambientais pode ser entendido como um novo paradigma de gestão ambiental dentro de um

contexto de desenvolvimenlo sustentável.
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A integraçäo e análise dos resultados possibilitaram a apresentação de forma

sintética das conclusöes gerais, do estudo sobre o passivo ambiental da garimpagem na área

de Cachoeira do Piriá. Essas conclusões alcançaram os objetivos esperados da pesqr,risa e,

com isso, comprovou-se a hipótese eslabelecida para o trabalho. Nesse sentido, foi formulado

um modelo de gestão ambiental, cujas diretrizes serão recomendadas nesse capítulo, sob a

forma de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável da área.

' DIAGNOSTICOAMBIENTAL

CAPITULO 7

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

z' Os impactos ao meio físico (surgimento de cavas, lagos, assoreamento, interrupÇões

e desvios das drenagens; e encostas instáveis) representam as mais graves

alterações antrópicas em Cachoeira do Piriá, devido ao longo tempo de atividade

garimpeira na região. As constantes ¡ntervenÇoes dos garimpos em várias áreas,

muitas delas jé garimpadas, dificultaram, mas não imped¡ram o processo de

revegetação natural nessas áreas;

De acordo com os leores de Hg, encontrados nos igarapés Macaco, Currutela,

Vermelho, Bariquinha e Vila, pode-se enquadrá-los na classificação de rios ou

drenagens amazônicos contaminados;

O teor anômalo de Hg encontrado no solo de florestas nativa está relacionado com

ant¡gos solos garimpados na base dos sistemas de morros;

O mercúrio encontra-se presente em todas as drenagens invest¡gadas. Naquelas

onde os trabalhos de garimpagem foram mais intensos, as concentrações são

maiores. Ao logo dessas drenagens verificou-se uma variação nos teoTes, que está

relacionada com a proximidade das fontes de emissão e com a presença de

sedìmentos finos, devido a baixa energia de transporte dos sedimentos, pois grande
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parte dos sedimentos contamjnados ficou retido nas planÍcìes de inundação e em

locais próximos as fonles de emissões.

- A topografia (erosão e lixiviação), a vegelação e os fatores físico-químicos (Eh e pH)

contribuem para a mobilidade e a frxação do Hg nos sedimentos das drenagens

garimpadas, como por exemplo, as baixas concentrações verificadas em drenagens

garimpadas, podem está relacionadas com a presença de macrófitas aquáticas e os

baixos teores registrados nas drenagens que não foram garimpadas se deve aos

processos de erosão e lixiviação de solos conlaminados;

As análises de mercúrio nos solos da área urbana de Cachoeira do Piriá revelaram

que o mercúrio na forma gasosa, proven¡ente da queima do amalgama tem baixas

dispersoes verticais e horizontais, precipitando-se próximo às fontes de emissòes. À

medida que os pontos väo se afastando dos antigos locais de queima e fundição os

leores de mercúrio tendem a diminuir. O trend das concentraÇões de mercúrio

realizados com amostTas supedrciaìs de solo da área em estudo revelou que os

teores do Hg são maiores na zona urbana de Cachoeira do Pir¡á do que na zona

rura l;

A contaminaçáo no igarapé Macaco é verilicada soûìente no trecho onde ele recebe

a contribuição das drenagens impactadas pelos garimpos. A entrada dos

sedimentos contamìnados no ìgarapé Macaco acontece no período chuvoso, quando

há o aLrmento da energia de transporte das drenagens, devido às chuvas torrenciais

na região. Nos trechos a montanle da área garimpada os teores foram baixíssimos e

serviram como o backgrottnd para os sedimentos dessa drenagem;

A presença do nitrato nas águas subterrâneas em Cachoeira está relacionada

ao saneamento in silu. Os teores altos da condutividade elétr¡ca, do cloreto e

do sódio encontrados nos poços 3 e 4 confirmam como a principal fonte de

contaminação as fossas negras (latrìnas), que foram construídas próximas a

esses poÇos.

A construção dos poços, assoclada com a falta de proteÇão e conservação, a

constituição do solo, os processos de alteraçöes supergênicas e hldrotermais, as

deformaÇões das rochas da área e o adensamento populacional tornam o aqüÍíero

local bastante vulnerável a ação de agentes contaminantes. A fragilidade de
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proteção facilita a entrada desses agentes poluidores através das águas pluviais e

das raízes de plantas que carreiam para dentro dos poços;

,' A expansão urbana o aumento da densidade demográfica nessas áreas pode por

em rjsco a qualidade da água. Para definir com melhor seguranÇa a presença dos

composlos nitrogenados nos dois poÇos em destaque, é necessárja a verificação

dos teores, através de um monitoramento periódico, baseando-se na sazonal¡dade

da região (chuvas e estiagem),
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Para efeito de gestão dos recuTsos hídricos a área onde estão localìzados os poços

deverá ser classificada como de contaminação tolerável. Porém, as áreas onde está

havendo expansão da cidade, o r¡sco de contaminação das águas subterrâneas é

eminente devido à baixa profundidade do aqüífero;

A atividade garimpeira pode ser considerada como uma fonte de alteração dos

aqüíferos, pois influência diretamente o equilíbrio hídr¡co sublerrâneo, quando da

utilizaÇão dos shafts e galerias, que geralmente ocasionam o rebaixamento o nível

freático ou até mesmo, deixá-lo exposto quando acontece o alagamento da mina.

Outra forma que pode causar contaminação do aqüÍfero é o surg¡mento de cavas

alagadas por águas pluviais. Esse ar-rìbiente lornasse redutor, devido à falta de

circulação, presença de excrementos de animais e da decomposição dos restos de

vegetais, a água contaminada pode infìllra-se pelo solo ató alcançar o aqüífero;

Quanto a característica hidrodinâmica, pode eslar condicionada a geomorfologia da

área. A cidade de Cachoeira do Pirìá localiza-se em um segmento estrutural de

direção N-S, com altitudes que chegam a 140 melros. Pode-se observar um divisor

de águas, cujos fluxos apresentam direções leste e oeste. Além d¡sso, o aqüífero

pode está condicionado ao intenso fraturamento imposto as litológicas locais;

Em caráter preliminar pode-se concluir que, o sistema aqüífero na área é do tipo

livre, constituído por rochas da seqüêncìa metavulcano sedimentar metamofizada

no fáceis X¡sto-verde e alteradas por processos supergênicos e hidrotermals, que

compõem um extenso manto de intemperísmo (lateritas). Os fraturamentos na áTea

tem direções preferenciais N-NE e E-W;
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- A água que abastece a cidade é toda de fonte sublerrânea, esxtraída por meio de

poços tubL¡lares e amazonas. O principal uso dessa água é doméstico. Para uso

industrial foi cadastrado um poço pertencente ao proprietário de uma seTrarìa;

As nascentes dos igarapés estão ameaçadas pela urbanização da cidade, hajð

vista, que a maioria delas se encontra no perímetro urbano e conseq üentemente

estão vulneráveis a ações de contaminantes;

As águas subteffâneas naturais são de dois tipos bicarbonatadas magnesianas e

cloretadas sódicas magnesianas. O pH é ácido rra faixa de 5,3 a 5,9;

As concentrações dos elementos quimicos encontrados nos sedimentos e solos na

área de estudo correspondem as composiçöes quimicas das litologias da área

(rochas máficas e ultramáficas) e lambém dos processos de alteraçäo dessas

rochas - processos de alteração supergênica, formações de lateritas e gossans,

como lambém com processos de alteração hidrotermal - seretlzação, carbonaÍaÇão,

cloritização enlre outros. Os elementos lraço Zr e Cr apresentam as maiores

concentrações nos sedimentos e no solo. O Zr é produto de alleração das crostas

sílico ferruginosa e alumÍnosa em matr¡z argilosa. Enquanlo o Cr indica a presença

de rochas máficas e r-¡ltramaficas na área;

O diagnóstico do passivo ambiental da área de Cachoeira do Pirrá comprovou que a

mesma encontra-se em desequilíbrio ambiental. Além djsso, verificou-se a

existência de disputas terrilor¡ais de áreas destinadas para assentamento e das

áreas com potencial m¡neral. Segundo o DNPM, as áreas com potencralidades

minerais estão legalrnente na posse da empresa de mineração, que se encontra na

região. Porém, essas as áreas estão inseridas dentro de uma mega área de

assentamento agrícola, criada pelo INCRA, em 1993, mas o referido órgão

desconhecia a propriedade da mineradora;

A atuação desordenada dos órgãos governamentais no local, sem interação entre si,

chega ao nÍvel de sobreposiÇão de jurisdição, com propostas antagônicas, como,

por exemplo, a do INCRA, a da Prefeitura e a do DNPM, proporcionando na área um

estado de tensão permanente, gerando barreiras sociais, econômicas e polít¡cas,

impedindo a formulação de propostas de caráter desenvolvimentista para a área. As

idéias unilaterais de desenvolvimento para o município e de melhor¡a cla qualidade

de vida da população local não terão o retorno esperado sem que hala participaÇão
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e interação efetiva dos órgãos governamentais, dos segmentos sociais e de

enlidades privadas envolvidos no conflito;

A presença da sede do município em local potencialmente reservado para a

exploração mineral pratjcamenle rnviabil¡zou essa atividade produliva na área. A

provável perda desse investimenlo configura-se como um grande " paradoxo

socioeconômico 'l pois a região é pobre, sem infra-estrutura, sem empregos, não

havendo mecanismo de geração de renda,

Quanto à exploração mlneral, essa teve grande importância na região, em especial

na área de Cachoeira do Piriá. A exploração secular de ouro na região foi

responsável pelo povoamento de algumas áreas dentro do município de Cachoeira.

Porém a cidade herdou graves problemas ambientais como ônus da riqueza mal

explorada;

O INCRA atua na região de Cachoeira do Piriá como um órgão atenuador das

tensões sociais geradas pelos diversos conflitos agrários que ocorrem no município

e fora dele. Como grande parte da área do município é deslinada a assentamentos,

cabe ao INCRA destinar os locais que serão ocupados pelas famílias. Essas ações

não contemplam atividades de suslenta bilidade socioeconômica e nem ambiental. A

política adotada pelo INCRA não está de acordo com a Resoluçáo do CONAMA

quanto à obrigatoriedade da elaboração do EIAJRIMA para as áreas destinadas a

assentamentos;

No que concerne à política de crédito e incenlivos fiscais na Amazônia pode-se

assegurar qL¡e mesma é conduzida pelo governo federal, através de seus órgãos de

fomento Banco da Amazônia (BASA), Banco do Brasil, Caixa Econômica e a

Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADA), essa ultima atuando como agente

gestor e financiador dos projetos. Porém, MILLIKAN 1998 apud BATISTA (2001)

refere-se como tímidos os esforços desses órgãos para inserir os incentivos fiscaìs

na forma de instrumentos que possam esl¡muiar as práticas de uso sustentável e de

conservação dos Tecursos naturais da região;
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RECOMENDAÇOES

. Polit¡cas Públicas para o desenvolvimento sustentável

- As propostas apresentadas neste trabalho devem ser conduzidas por meio de

políticas públicas. A formulação das políticas públicas em setores estralégicos como

fundiário, mineral, agrícola, incentivos fiscais e de crédito na área de Cachoeira do

Piriá representam o fator decrsivo para a viabilidade do modelo de qestão ambiental;

As políticas públicas formuladas devem seguir as informações levantadas com o

estudo do diagnóstico ambiental da área. Essa medida deve contribuir para a

execução, implementação e moniloramento do modelo de gestão ambiental

proposto, representando também um avanço imponante e essencial para o processo

de desenvolvimenlo sustentável local;

A política de crédito e incentivos fiscais na Amazônia é o instrumento que condiciona

a forma de uso e ocupação do soio e a racionalidade dos recursos naturais.

Entretanto, o que se observa atualmente é um privilégìo explicito ao setor

agropecuário, incentivando e contribuindo para a expansão da pecuária bovina

principalmente gado de corte;

As linhas de créd¡to para financ¡ar projetos alternat¡vos como de manejos florestais e

de refloreslamentos são quase inexistentes, quando a ¡nteresse das jnstituiÇões

governamentais em apoiar tais projetos, surgit outro entrave desta vez, relacinnado

aos prazos de F¡nanciamento, amortizaçõo e reembolso. Ëssas dificuldades toTnam-

se ainda maiores para os pequenos produtores, pois como a maioria deles não

possui títulos de propriedades, o financiamenlo não pode ser liberado;

A tendência das políticas de créditos e incenlivos fiscais na Amazônia e financiar

cooperativas ou associações de agricultores. A política de incentivos influencia de

forma decisiva o uso dos recuTsos naturais:

As perspectivas quanto a um aprove¡tamento melhor dos recursos minerais na área

estão desaparecendo, devido a c¡rcunstancias burocráticas, conflitos institucionais

entre órgãos governamentais (INCRA X DNPM), prefeitura e a empresa de

mineração;
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A resolução do conflito entre a empresa de mineração e a prefe¡lura de Cachoeìra

do Piriá pode seguir dois caminhos. O primeiro seria o pedido de indenização

financeira por parte da empresa ao governo federal, por perdas e danos referente

aos investimentos em pesquisas já executadas na área, conforme assegura a

legislação mineral e ambiental vigente. A empresa poderá alegar ter sido

prejudicada fÍnanceiramente pelo impedimento de explorar o TecuTSo mineral do qual

é proprietária, devido à permanência e expansão da cidade, dentro dos limites de

sL¡a áreaì

O outro camìnho refeTe-se à possibilidade da continuação da exploração do ouro

pelos garimpeiros. Nesse caso, e Tecomendado que os garimpeiros organizem-se na

forma de cooperativa, seguindo os princÍpios da legislação mineral, para que seja

iniciado o processo de transferência da Poftaria de Lavra, que está em poder da

empresa de mineração em Pesquisa de Lavra Garimpeira (PLG) para a cooperat¡va;

A política fundjária está em confronto com o setor mineral, pois o INCRA não

reconhece a Portaria de Lavra que garante os direitos minerais para a empresa TVX,

apresentando o município de Cachoeira do Piriá como área dest¡nada a

assentamentos;

Em relação à política pública para o setor fundiário na área de Cachoeira do Piná,

considera-se a sua formulação como o principal instrumento para alcançar o

desenvolvimento sustentável, pois o modelo de gestão apresentado e as alternat¡vas

de recuperação das áreas degradadas dependem de uma situação estável,

harmoniosa e legal entre os atores envolvidos nos conflitos fundiários pelos quais

passa a área em estudo;

A eslratégia para uma política fundiária eficiente na área deverá, primeiramenle,

resolver os conflitos entre DNPIVI, INCRA, prefeitura, a empresa de mineração e os

agricuitores que reivindicam os dire¡tos superficiais de suas terras. A organização da

questão fundiária dentro do contexlo da área estudada deve ser baseada no mapa

geoambiental, elaborado neste trabalho;

O diagnóstico socioeconômico e geoambiental apresentados possuem ¡mportantes

instrLrmentos de apoio a Lrma proposta séria de polílica fundiária. As atribuições

dessa política na área estão na informação sobre a qualìdade do solo, ev¡tando que
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a expansão urbana inviabilize áreas propícias à agricultL¡ra ou que famílias sejam

assentadas em locais de solo impróprio para cultìvo, em áreas de risco e locais com

escassez de água;

A área da cidade de Cachoer¡a do Piriá, escolhida como estudo de caso, passaria a

ser a princ¡pal referência de aplicação de política fundiária seguindo os princípios do

desenvolvrmento suslenlável. Conforme este estudo,

Como efeito de uma política fundiária eficiente o INCRA deverá seguir a

determinação da Resolução 01 do CONAMA sobre a elaboração de EIAiRIMA em

áreas de assentamento, Portanto, torna-se prioritário realizar o Zoneamento

Socioeconômico e Geoambiental de todo o município de Cachoeira do Piriá, uma

vez que grande parte área do município é destinada para assentar famÍlias de

agricultores;

Para a implementação das alternativas proposta no modelo de gestão ambiental

apresentado, torna-se necessária a pafticipação desses órgãos de fomento

financeiro da regìão;

As condrçöes da degradaçáo do meio físìco e do meio socjoeconômico, verificados

na área de Cachoeira do Piriá são variáveis convincentes para a formulação de uma

rrova política de incentivos fiscais na região, que privilegiern as ações voltadas para

o meio ambiente pr¡nc¡palmente aquelas que possibilitem a recuperação de áreas

degradadas e o controle ambiental das atividades produtivas,

A investigação do passivo ambiental, que resultou no diagnostico ambiental da área

estudada deve ser o instrumento que subsidiará a formulação da polílica de

¡ncentivos fiscais para os projetos propostos para a área de Cachoeira do Piriá;

Em Cachoeira do Piriá, a seriedade dos órgãos envolvidos, a panicipação da

comunidade local no processo de tomada de decisão são pontos positivos para a

viabilidade das propostas contidas no modelo de gestão ambiental. A pafticipação

das instituições de pesquisas na formulaÇão, implantação e monitoramento dos

projelos de gestão amb¡ental é outro fator determinante para consolidar esse apoio

financeiro. Recomenda-se também, a particìpação de instituições internacionais, que

tenham nos seus objetivos o auxílio a projetos que contemplem os prjncípios do

desenvolvimento sustentável;
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- A polÍtica de ìncentivos fiscais para projetos que visem promover o desenvolvjmento

econômico com equilíbrio ecológico e equidade social na reg¡ão Amazônia deve

assumir um caráter diferenciado de outros projetos que não tenham os mesmos

objelivos, ou seja, de criar oportunidades para facilitar o acesso dos agricultores e

das cooperativas aos financiamentos,

- A caracterjzação do aqLiífero local deve ser feita com o apoio dos órgãos
governamentais como a CPRlVl, DNPM, as universidades, empresa de

mineração e os moradores da cidade, por meio de gestão partic¡pativa e

com pa rtilhada. Essa ;

Þ O modelo de gestão ambiental com abordagem panicipativa e compaftilhada,

proposto para a área garimpada do município de Cachoeira do Piriá está de acordo

com o Programa de desenvolvimento sustentzivel para Amazônia, criado pelo

governo federal no ano passado, o qual contempla cinco prioridades básicas:

" Produção sustentável com tecnologias avançadas;

"/ Novo padrão de financiamento;

" Gestão ambiental e oTdenamento territorial;

'/ lnclusão social e cidadania e infra-estrutura para o desenvolvimento.
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