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RESUMO
A região nordeste do estado do Pará, também conhecida como zona do salgado,
detentora de um riquíssimo ecossistema costeiro, é uma zona de transição entre
ambientes aquático e terrestre, possui uma fauna e flora com uma notória peculiaridade.
O mangue que é um tipo de vegetação dominante se destaca pela importância na
manutenção e equilíbrio do meio ambiente e que sempre foi fonte de recursos naturais
para a população que sempre ali se instalou e que tem aumentado de forma
considerável. Aliado ao crescimento demográfico, a exploração desmedida dos recursos,
ao desmatamento da vegetação nativa, à especulação imobiliária e finalmente a poluição
de todas as formas pela ação antrópica, vem causando danos de forma irreparáveis ao
meio ambiente costeiro, inclusive à sobrevivência da população local. Os projetos
socioambientais ou econômico desenvolvidos e aplicados para a região, precisam ser
revistos, reestruturados e condicionados à realidade, aplicando a sustentabilidade de
forma prática e consciente já que se trata de um ambiente extremamente frágil e de
difícil recuperação e reparação aos danos causados. Os tipos de impactos ambientais são
vários e precisam ser identificados quanto a análise de degradação, sendo importante
também se conhecer a origem e a extensão do impacto ambiental identificado. A
proposta deste trabalho é identificar o principal impacto ambiental ocorrido na Resex
“Mãe Grande de Curuçá” no nordeste paraense e realizar análise quanto ao seu teor
físico químico, a sua origem e extensão para que se produza dados uteis para projetos de
prevenção e preservação ambiental voltado para a região.

1. INTRODUÇÃO
A lei federal 7.661 de 1988, regulamentada pelo Decreto Federal 5.300 de 2004
que institui o Plano Nacional Gerenciamento Costeiro reconhece a importância do
cuidado com a zona costeira brasileira. Aonde a falta de cuidado e tratamento adequado
compromete o equilíbrio e a sustentabilidade do ecossistema costeiro que é uma zona de
transição com muitas riquezas biológicas conforme Silva (2011).
A zona costeira paraense e está incluído no Programa Estadual de Gerenciamento
Costeiro do Pará (GERCO/PA), regulamentado pela lei estadual 5.587 de 1995, que diz
respeito à Política Estadual do Meio Ambiente e do Gerenciamento Costeiro em
atendimento ao que determina a lei federal 7.661 de 1988
A costa Atlântica do nordeste paraense, composta por 40 municípios e com uma
extensão de aproximadamente 500 km onde estão devidamente incluídos no Plano
Nacional de Gerenciamento Costeiro (SILVA, 2011) é uma região rica em
biodiversidade, inclusive sendo nesta região que se localiza uma área de preservação
nacional, chamada de Reserva Extrativista “Mãe Grande de Curuçá”.
“Mãe Grande de Curuçá” que compreende um território de 37.062 hectares e que
é considerada uma das reservas mais importante da costa amazônica por fornecer
recursos naturais para 52 comunidades tradicionais de pescadores e agricultores,
conforme Figueiredo et al. (2009).
Criada em 2002, “Mãe Grande” é uma das UC nacionais que se inserem na
classificação do Governo Federal como de uso sustentável - cujo objetivo
legal é conciliar a manutenção dos meios de vida da população tradicional
que vive na sua área à conservação de recursos naturais renováveis locais
(FIGUEIREDO et al, 2009, p.237).

Este trabalho tem como objetivo realizar um levantamento dos poluentes hídricos,
encontrados na zona costeira da Amazônia, mas especificamente no município de
Curuçá. Através dos questionários será possível sugerir alternativas para a minimização
dos problemas levantados na RESEX, como a divulgação sobre os impactos causados e
como preveni-los, através de medidas mitigadoras e preventivas, para assim preservar e
cuidar dos recursos para as novas gerações.

2. JUSTIFICATIVA
As zonas costeiras constituem-se em um dos biomas com maior biodiversidade no
território brasileiro (PRATES & LIMA, 2009) e também uma das áreas com maior
estresse ambiental a nível global, principalmente no tocante às diversas formas do uso
do solo (GRUBER et al, 2003). Essas zonas compreendem extensas áreas de transição
entre os meios aquático, terrestre e aéreo, possuindo ecossistemas interligados,
apresentando elevada produtividade primária líquida. Esse fato torna essas áreas
atrativas para as sociedades humanas e causa de inúmeros conflitos por recursos
(RODRIGUES, 2003).
De acordo com Miller & Spoolman (2012) essas áreas representam menos de 10%
da área dos oceanos, mas contém cerca de 90% de todas as espécies marinhas, e é o
local onde ocorre a maior parte da pesca marinha comercial. Para estes autores, a maior
parte dos ecossistemas de zona costeira, como estuários, marismas, manguezais e recifes
de coral tem alta produtividade primária líquida. Isso é resultado da ampla
disponibilidade de luz solar e nutrientes que fluem da terra e são distribuídos pelas
correntes de vento e mar nessas zonas.
Estudos realizados no início do século XXI estimam que a população que habita
nessas áreas costeiras possa dobrar até 2030, devendo residir nessas regiões os maiores
esforços para a construção de uma sociedade sustentável, haja visto a importância
dessas áreas para o equilíbrio ambiental global (POLETTE et al, 2001). É nesse
contexto que o aumento populacional da zona costeira constitui-se em um grande
problema de gestão ambiental, uma vez que dados do início da década de
1990 revelaram que seis em cada dez pessoas viviam dentro de um raio de 60 km da
orla litorânea e dois terços das cidades do mundo, com populações de 2,5 milhões de
pessoas ou mais, localizam-se próximas dos estuários (AGENDA 21, 1992).
Alguns estudiosos acreditam que cerca de 50% das zonas úmidas de todo o
mundo já estejam perdidas e que essas perdas têm sido intensificadas principalmente
nos países em desenvolvimento. Essa situação reflete diretamente sobre as espécies
aquáticas, como, por exemplo, o caso das tartarugas marinhas que, de cada 7 espécies, 6
espécies estão ameaçadas de desaparecerem e cerca de 27% das espécies que constituem
os recifes de coral estão ameaçadas (MMA/SBF/GBA, 2010).
Na Amazônia, onde foram registradas as maiores taxas de crescimento urbano nas
últimas décadas, a contaminação das zonas costeiras torna-se uma grande preocupação
para as entidades de preservação ambiental (GIATTI et al, 2010). O problema da

contaminação na Amazônia tem seguido os problemas do ciclo dos metais tóxicos nessa
região, principalmente o mercúrio, em razão das atividades garimpeiras (GONÇALVES
& GONÇALVES, 2004).
Com a finalidade de garantir a conservação dos espaços naturais representativos
de cada região, foram criadas as Reservas Extrativistas (RESEX) que são áreas
naturais com o objetivo principal de proteger os meios, a vida e a cultura de populações
tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, ao mesmo tempo, assegurar o
uso sustentável dos recursos naturais existentes (SNUC, 2011; BURDA, 2007). As
Reservas Extrativistas (RESEX) permitem que comunidades tradicionais residam na
unidade e façam a exploração sustentável dos recursos. As principais atividades
desenvolvidas nessas áreas são a coleta de frutos, pesca, coleta de cipós, caça de
subsistência e coleta de óleos vegetais (MMA, 2010).
Na Resex “Mãe Grande de Curuçá” foram identificados alguns impactos
ambientais causados pelas atividades de agricultura e carcinicultura, as quais são
responsáveis em grande parte pela diminuição das Áreas de Proteção Permanente APP’s, desmatamentos e pela contaminação do rio e solo por produtos
químicos (FERNANDES et al, 2014).
Pantoja et al (2012) diagnosticaram a presença de muitos resíduos sólidos e
esgotos sanitários que estavam sendo direcionados ao mangue. Para as autoras, esses
foram os principais agravantes ambientais e que não devem ser ignorados, pois
comprometem o equilíbrio ambiental da área.
Para Figueiredo et al (2009), a construção de terminais, como exemplo o terminal
de Marítimo de Espadarte tem impactos devastadores para o ambiente marinho dessa
região, uma vez que tais áreas de construção exercem muitas funções ecológicas para o
equilíbrio ambiental, como prevenção de inundações, proteção contra tempestades,
reciclagem de nutrientes e substâncias poluidoras e provisão de habitats e recursos para
uma variedade de organismos costeiros e marinhos.
Outra questão importante no que diz respeito a impactos ambientais é o caso da
água de lastro oriundas de navios estrangeiros, que para manterem sua estabilidade e
segurança usam os chamados lastros, retiram água do mar, rios ou portos por onde
atracam e despejam em outros locais, fazendo nova reposição. A água descartada pelos
navios representa perigo ao ambiente, na medida em que pode colocar em risco a fauna
e a flora aquática nativa onde a água é despejada e interferir no desenvolvimento das

espécies marinhas, além do transporte de doenças endêmicas, produtos tóxicos,
bactérias e micróbios (GALVÃO, 2013).
No estudo realizado pela Anvisa foram detectados todos os indicadores
microbiológicos pesquisados, tendo os resultados comprovado a presença de bactérias
marinhas cultiváveis em 71% das amostras de água de lastro analisadas, variando de
1000 a 5,4 milhões de bactérias por litro da amostra. Também foi evidenciado transporte de vibrios (31%), coliformes fecais (13%), escherichia coli (5%), esterococos fecais
(22%), Clostridium perfrin-gens (15%), colifagos (29%), Vibrio colerae o1 (7%) e de
V.colerae não-o1 (23%) em amostras de água de lastro e (21%) em amostras de
plâncton. 12 cepas em 7 amostras foram identificadas como V. C. o1-eL ToR, sendo 2
toxigênicas. (anVISab, 2011 apud Milhomem, 2013, p. 6).
Na Resex Mãe Grande Curuçá alguns impactos ambientais já podem ser notados e
este trabalho contribuirá com a identificação e diagnóstico de impactos futuros oriundos
de atividades portuárias e outras atividades próximas a Resex.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL
Realizar diagnóstico de impactos ambientais nos recursos hídricos da Resex Mãe
Grande Curuçá

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar os principais impactos ambientais ocorridos na Resex.



Realizar pesquisa junto aos usuários da Resex sobre a implantação de projetos de
Portos e seus impactos.



Propor medidas mitigadoras para os problemas encontrados

4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 ÁREA DE ESTUDO
A área da Resex Mãe Grande de Curuçá está apresentada na Figura 1.
Curuçá, Mesorregião Nordeste do Pará e microrregião do Salgado está localizada
a Resex Mãe Grande de Curuçá, constituída pelo Decreto de 13 de dezembro de 2002, é
uma reserva que abrange aproximadamente 37.062 hectares. É povoada por 52
comunidades tradicionais de pescadores e agricultores e possui um centro urbano que
possui cerca de 11 mil habitantes (IBGE, 2007). Essa Resex localiza-se na área litorânea
do Pará aonde faz fronteiras geográficas com o município de Curuçá, portanto recebe
muitos impactos ambientais diretos e indiretos incluindo cargas de dejetos de esgoto.
Segundo Palheta (2013) o município de Curuçá se destaca pela comercialização
de peixes e mariscos, considerado um tradicional e importante centro pesqueiro do
litoral paraense. O núcleo urbano está às margens do rio Curuçá, criando um espaço
geográfico característico das localidades ribeirinhas da Amazônia, enriquecido por seus
manguezais. Entretanto, existem comunidades no município que executam outras
atividades como o extrativismo tradicional e agricultura familiar, exercendo a pesca, a
coleta de caranguejo e a captura de camarão como atividade complementar (SOUZA,
2010). Também o mesmo autor destaca que atualmente as atividades econômicas da
população possuem como base as relações com o mar, através da pesca artesanal, da
coleta e do extrativismo de organismos aquáticos (HERCOS, 2006; FERREIRA, 2012).
No entanto, no final da década de 80, iniciaram-se discussões entre as autoridades do
município, primeiramente dentro da igreja católica, para a criação da RESEX MGC,
com o principal argumento de que a disputa entre a pesca artesanal e a pesca industrial
acabara por estabelecer um processo de degradação ambiental, levando à escassez de
pescado na região (MARTINS, 2010).
Na região estuarina do nordeste paraense estão previstas vários grandes projetos
como a construção do Porto do Espardarte no município de Curuçá. A contrução de uma
fábrica de cimento no município de Primavera, próximo a Curuçá e a exploração de
petróleo no município de Salinas o que já preocupa a população local e o Ministério
Público Federal devido ao grande impacto ambiental causado por estas atividades.
Não há até a presente data um planejamento por parte dos idealizadores destes
projetos no sentido de preparar as comunidades atingidas, nem como se dará a
minimização dos impactos nas Resex que serão atingidas.

Figura 1. Resex Mãe Grande Curuçá
Fonte: http://pt.slideshare.net/institutopeabiru/mapa-3-resex

4.2 METODOLOGIA ANALÍTICA DE OBTENÇÃO DE DADOS
Através de levantamentos bibliográficos sobre os aspectos geográficos na região
em que se situa a Reserva Mãe Grande de Curuçá o arranjo metodológico para este
estudo se deu da seguinte maneira;
a) Para identificar os impactos ambientais ocorridos na região da reserva foram
escolhidos três temas para apreciação popular, através de pesquisa em campo;
Contaminação nos recursos hídricos, impactos de grandes projetos e influência nos usos
dos recursos da reserva;
b) A pesquisa em campo para se conhecer o tema, se deu em formulário contendo as
três propostas direcionadas para pescadores e extrativistas da reserva num total de 20
entrevistados. Para cada tema foi anexado questionários para que se identificasse que
tipo de anomalias ou alteração ocorrida no meio ambiente, uma análise da degradação.
c) Além da pesquisa foi utilizado registro fotográfico para melhor esclarecimento e
fundamentos.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO
Uma viagem de reconhecimento foi realizada a RESEX Mãe Grande Curuçá
(Figuras de 2 a 14) para que se pudesse realizar o levantamento fotográfico, aplicar os
questionários e identificar os problemas ambientais ligados a questão da qualidade da
água e dos impactos inerentes as atividades antrópicas na RESEX.

Figura 2. Área Protegida pela RESEX

Figura 3. Leito do Rio

Figura 4. Trapiche

Figura 5. Orla de Curuçá a Frente

Figura 6. Área de Mangue

Figura 7. Atracadouro atrás do mercado de Curuçá

Figura 8. Mercado de Curuçá

Figura 9. Porto do Abade

Figura 10. Abade

Figura 11. Trilha para o Mangal

Figura 12.Casa do Pescador

Figura 13. Entrevista com Pescadores

Figura 14. Porto de Porte

A cidade de Curuçá e as comunidades que habitam a Resex Mãe Grande Curuçá,
possuem características inerentes a maioria das cidades da Amazônia, onde é possível
observar principalmente a falta de saneamento básico e a falta de estrutura básica para a
preservação dos recursos hídricos na área da Resex.
As baixadas, próximas aos corpos hídricos caracterizam-se por apresentarem
condições insatisfatórias no que se refere a: sistema viário, fornecimento de energia
elétrica, linhas telefônicas, unidades escolares, atendimento hospitalar, sistema de água
potável, esgotos sanitários e coleta de lixo.
Além de constituírem obstáculo físico ao desenvolvimento dos serviços urbanos,
as baixadas transformaram-se em "ilhas" onde estão confinadas as populações de baixa
renda.
A população residente nestas áreas caracteriza-se pela falta de qualificação
profissional e baixo nível sócio-econômico. Além disso, é grande o número de
elementos que compõem os grupos familiares, residindo em reduzidos cômodos, sem
condições de higiene, o que se reflete na saúde da comunidade. As habitações são subnormais, desordenadamente distribuídas, dotadas de pequenas pontes como vias de
acesso.
As condições precárias de abastecimento de água nestas comunidades refletem
diretamente na saúde humana. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS),
aproximadamente ¼ dos leitos existentes nos hospitais estão ocupados por enfermos
com doenças causadas pela água. A nocividade da água pode resultar de sua má
qualidade, de sua pequena quantidade ou ainda de hábitos inadequados.
A água pode ser veículo transmissor de doenças, que podem ser classificadas em
(CETESB, 1978): doenças de transmissão hídrica, onde a água atua como veículo
propriamente dito sendo ocasionadas por bactérias (febre tifóide e paratifóide),
protozoários (amebíase, giardíase), vermes e larvas (esquistossomose) e vírus (hepatite
infecciosa); doenças de origem hídrica, decorrente de substâncias presentes na água em
teor inadequado (contaminantes tóxicos - provenientes de formações minerais, de
colônias de microrganismos tóxicos, de resíduos de obras hidráulicas defeituosas ou de
práticas inadequadas de tratamento e, por fim, de resíduos industriais).
Além das doenças já citadas, os agentes microbianos podem causar ainda,
gastrenterites, conjuntivites, etc. Dentre os agentes químicos, existem os poluentes
naturais e os poluentes artificiais. Os primeiros compreendem substâncias minerais e
orgânicas dissolvidas ou em suspensão e gases provenientes da atmosfera ou de

transformações microbianas da matéria orgânica. Os poluentes artificiais podem resultar
das substâncias empregadas no tratamento da água, como o hipoclorito, que em excesso
pode liberar agentes causadores de câncer, dos esgotos domésticos lançados diretamente
nos rios, da deposição de lixo próximos as nascentes, etc. Os efeitos que os poluentes
podem ter sobre o organismo humano dependem da concentração das substâncias na
água, da toxidez específica para o ser humano e da suscetibilidade individual.
As condições de habitação, especialmente a ausência de instalações sanitárias, ao
lado do costume de utilizar os cursos d’água para remoção de dejetos, respondem pela
intensa contaminação das águas com ovos e larvas de parasitos intestinais; os habitantes
vivem em freqüente contato com água poluída e as doenças do aparelho gastrintestinal
costumam figurar entre as principais causas de mortalidade entre crianças e da reduzida
capacidade de vida e trabalho dessas populações.

5.2 AVALIAÇÃO SIMPLIFICADA DOS IMPACTOS
Segundo Sardinha et al. (2010) para a avaliação dos impactos ambientais pode ser
utilizado o método Visitor Impact Management – VIM (GRAEFE et al., 1990), que
representa uma metodologia de gerenciamento projetada para identificar e controlar o
impacto previsto em um dado ambiente (MEJÍA et al., 2002; FARRELL & MARION,
2002).
Na tabela 1 se encontram os resultados encontrados para os impactos observados
na Resex Mão Grande Curuçá.
Segundo Sardinha et al. a avaliação dos impactos podem ser avaliados segundo a
faixa apresentada na tabela 2.
Nos locais (Figura 15) 1, 2 e 4 os impactos foram classificados com pouco
impacto, já no local 3 os impactos foram classificados como moderados. Neste local é
necessário um estudo mais aprofundado para avaliar o que pode estar causando os
impactos observados. De imediato pode-se observar a proximidade do núcleo urbano e
possivelmente o esgoto não tratado, o lixo e outras atividades antrópicas podem estar
causando a redução da qualidade ambiental no local.

Tabela 1. indicadores de impactos e índice de avaliação ambiental simplificada
Latitude
Longitude
Peso
INDICADORES BIOFÍSICOS
Cobertura Vegetal no entorno
Sem vegetação
0
Com vegetação rasteira
1
Com vegetação arbustiva
2
Com vegetação arbórea
3
Impactos na cobertura vegetal
Muito impacto sem vegetação
0
Médio impacto <50% de vegetação
1
Pouco impacto >50% de vegetação
2
Sem impacto
3
Fauna no entorno
Ausência de animais nativos
0
Pouca presença de animais nativos
1
Moderada presença de animais nativos
2
Grande presença de animais nativos
3
Impactos na qualidade da água
Muita presença de poluição
0
Moderada presença de poluição
1
Pouca presença de poluição
2
Sem impacto na qualidade da água
3
1.Espumas
Alto
0
Moderado
1
Baixo
2
Ausente
3
2.Cor
Forte
0
Moderada
1
Fraca
2
Ausente
3
3.Odor
Forte
0
Moderado
1
Fraco
2
Ausente
3
4.Algas/clorofila
Alto
0
Moderado
1
Baixo
2
Ausente
3
5.Óleos
Alto
0
Moderado
1
Baixo
2
Ausente
3
6.Presença de resíduo sólido
Alto
0
Moderado
1
Baixo
2
Ausente
3
Total
Fonte:Modificado de Sardinha et al., 2010
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Tabela 2. Intervalos de valores e classificação de impactos dos indicadores biofísicos
Intervalo de valores

Classificação de impactos

19-24

Pouco impacto

13-18

Impacto moderado

7-12

Alto impacto

0-6

Impacto preocupante
Fonte: Sardinha et al., 2010

Figura 15. Locais de observação dos impactos nos recursos hídricos na Resex Mãe
Grande Curuçá
Fonte: Google Earth, 2015.

5.3 DIAGNÓSTICO SÓCIO-AMBIENTAL
Foram aplicados questionários (Anexo 1) a usuários da Resex. Na sua maioria os
entrevistados (60 %) são pescadores e usam esta atividade na sua subsistência. 40 % são
extrativistas e que relatam que utilizam todos os rescursos disponíveis na Resex (Você
utiliza os recursos da RESEX? Quais?)
Na quase totalidade dos resultados (98 %) os entrevistados mostram tem
conhecimento do que é a Resex e para que ela foi criada (Você conhece a Reserva
Extrativista (RESEX) Mãe Grande de Curuçá e Sabe porque a RESEX foi criada?).
Na sua grande maioria (100 %) dos entrevistados mostraram que possuem
conhecimento sobre a implantação dos grandes projetos para a região (Tem
conhecimento da implantação do Porto do Espardarte e da MMX Mineração previstos

para ser implantado na região? Tem conhecimento da implantação de uma ferrovia que
atravessa a RESEX para o escoamento de produtos através do Porto).
100 % afirmam que tem conhecimento dos impactos causados por estes projetos
nos ecossistemas locais (Tem conhecimento dos impactos destes Projetos na água e no
mangue? Acha que a implantação destes projetos afetará a qualidade da água? Acha que
a implantação destes projetos afetará a vida aquática? Acha que a implantação destes
projetos afetará a vegetação? Acha que a implantação destes projetos afetará a vida da
população?). No entanto quando se perguntou quais impactos estes poderiam causar nos
ecossistemas somente 10 % relataram que afetaria a vida aquática com a mortandade de
peixes e mariscos.
Quando se perguntou aos entrevistados qual seu posicionamento em relação a
estes projetos? Você é contra ou a favor e porque? 90 % dos entrevistados se mostraram
contra a implantação do Porto na Resex no entanto não souberam justificar sua resposta,
somente 10 % disseram que são contra porque haveria muitos impactos na região.
Foi possível observar que a população local necessita ser esclarecida quanto aos
impactos causados pelos grandes projetos que estão sendo planejados para sua
implantação na região e que as empresas interessadas precisam ser intimadas a dar
esclarecimentos a população através do Ministério Público através de audiências
públicas e outros meios.

5.4 IMPACTOS DE GRANDES PROJETOS NA RESEX
Na área da Resex Mãe Grande Curuçá e em algumas cidades próximas, projetos
de grande porte estão sendo planejados e poderão causar grandes impactos na área.
Destacamos três projetos que já se encontram em fase de implantação junto a SEMAS
(Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade) e que são discutidos a seguir.

5.4.1 Projeto Primavera - Fábrica de Cimento Votorantim
Em Primavera, município localizado a cerca de 220 km de Belém, está instalada
uma planta da empresa Votorantim Cimentos N/NE S/A para exploração de minérios de
calcário e produção de cimento. A referida empresa tem realizado serviços de pesquisa
mineral no município desde 2008 no município de Primavera. O empreendimento visa
minerar o calcário localmente e apresenta investimento estimado em 390 milhões de
reais. Sua capacidade de produção é de 1.300.000 toneladas de cimento por ano,

gerando cerca de 500 empregos na fase de operação da empresa, isto é, na cadeia
produtiva (Rima-Projeto Primavera/Pará - Votorantim, 2010).
Os impactos ambientais relacionado ao processo produtivo em uma indústria de
cimento acontece em todas as fases, desde a extração do minério até a disposição final
do produto. A indústria de cimento apresenta elevada capacidade de poluição de
ambientes naturais em todas as suas etapas, como no processo de moagem e
homogeneização das matérias-primas, no processo de clinquerização, resfriamento e
moagem do clínquer, produção, ensacamento e expedição do cimento (SANTI &
FILHO, 2004; CHAVES et al, 2014).
Em Primavera os impactos de um empreendimento desse porte poderiam ser ainda
maiores, em razão da localização que este município apresenta no contexto da região do
Salgado paraense. A área escolhida pela Votorantim Cimentos para lavrar o calcário e
argila está localizado em área circundante (raio de 10 km) da Reserva Extrativista
(RESEX) de Tracuateua, conforme visto na Figura 16. Ainda que não se situe no
mesmo município do empreendimento, a RESEX torna-se bastante vulnerável a
qualquer impacto proveniente das atividades de lavra de calcário e produção de
cimento, em razão de sua proximidade.

Figura 16. Área Circundante da RESEX de Tracuateua.
Fonte: ICMBio, 2015.
As indústrias produtoras de cimento estão entre as maiores fontes de emissão de
compostos perigosos à atmosfera, incluindo metais tóxicos como chumbo, cádmio,

mercúrio, arsênio, cromo e antimônio, além de alguns produtos de combustão
incompleta e ácidos halogenados. Os metais tóxicos são encontrados naturalmente nas
matérias-primas são emitidos na forma de particulado ou de vapor pelas chaminés, em
razão de sua volatilidade e propriedades físico-químicas dos seus compostos (USA,
1991; USEPA, 1996). Na Amazônia, que já vem sofrendo com os efeitos dos metais
tóxicos provenientes de grandes empreendimentos voltados para a mineração, a
intensificação de atividades relacionadas à produção de cimento teria consequências
desastrosas para a biota, solo e para os corpos hídricos.
É no processo de clinquerização que ocorre a maior parte da liberação de CO2, a
liberação de substancias tóxicas à atmosfera, materiais particulados e líquidos contendo
esses metais tóxicos e que serão liberados pelas chaminés. Dependendo da direção e
velocidade dos ventos, essas substâncias são levadas para áreas distantes e afetar
negativamente na qualidade do ar e da água de diversas áreas. Sólidos e líquidos são
dissipados e absorvidos pelos oceanos, florestas e cursos d’água (MAURY &
BLUMENSCHEIN, 2012). Na região do Salgado e na Amazônia em geral, a presença
de muitos corpos e cursos d’água, além de florestas densas podem reter esses materiais
particulados e líquidos contendo metais tóxicos e estes serão liberados no meio
contaminando a cadeia alimentar e movimentando-se para regiões ainda mais distantes
da local da fonte poluidora, prejudicando não apenas áreas estratégicas para a
conservação ambiental como a RESEX de Tracuateua e outras circundantes.
Ainda no processo de clinquerização, o uso de água para o resfriamento do
clínquer pode ainda causar problemas de poluição e alteração da temperatura do corpo
receptor, caso essa água de resfriamento seja lançada em algum corpo hídrico local.
Nesse contexto, pode comprometer a estabilidade do sistema aquático e ocasionar a
morte de organismos que ali vivem.
Á área onde se localiza o empreendimento é cercado por diversos cursos d’água,
incluindo rios e seus afluentes, além de corpos d’água pequenos, como cacimbas, ou
contenções de água de pequeno porte, como pode ser observado na Figura 17. Pela
imagem observa-se que o empreendimento terá influência direta e indireta sobre
diversos rios que circundam o município de Primavera, entre eles estão os rios Tabocal,
Morcego, Primavera, Aguiar, Bacabal e rio do Peixe.

Figura 17. Localização e área de abrangência do empreendimento.
Fonte: Adaptado de Rima-Projeto Primavera/Pará - Votorantim, 2010.

A extração mineral, o beneficiamento e transporte de calcário, e a fabricação de
cimento contribuem com impactos tanto no solo e na vegetação, como a destruição do
relevo constituído de belos afloramentos calcários e de áreas cobertas com vegetação
característica, quanto nos corpos hídricos e nos reservatórios de água subterrâneos. Isso
ocorre porque a extração de calcário interfere de forma negativa no ciclo local das
águas, uma vez que cada afloramento calcário serve como uma espécie de caixa d’água
volumosa que acumula a água das chuvas e direciona para os depósitos subterrâneos e
corpos hídricos locais (SANTI & FILHO, 2004). Na fase de extração da matéria-prima
pode ocorrer a contaminação das águas com substancias tóxicas, diminuição da
qualidade da água do leito dos rios e a perturbação dos habitats com consequente perda
de biodiversidade (CARVALHO, 2008). A área que será influenciada pela instalação da
planta da indústria Votorantim Cimentos está apresentada na Figura 18.

Figura 18. Áreas de influência do empreendimento.
Fonte: ICMBio, 2015.

Em Primavera esse problema pode ser ainda maior, como pode ser percebido pela
Figura 18 acima, em razão do número de cursos d’água que perpassam a área de
influência do empreendimento e outros corpos hídricos que estão sob influência desses
mesmos cursos d’água. O rio Primavera recebe contribuições dos outros rios
supracitados e de outros cursos e corpos d’água de menores dimensões, e pode causar
diversas alterações nas variáveis físico-químicas, mineralógicas e biológicas dessas
águas, introduzindo contaminantes que colocam em risco o equilíbrio ecológico desses
rios e mananciais.
O processo de fabricação do cimento também causa a emissão de quantidades
significativas de óxidos de nitrogênio (NOx) e dióxido de enxofre (SO2), além de CO2.
A indústria do cimento responde por aproximadamente 5% do total de CO2 emitido pelo
homem no planeta. No Brasil, onde as queimadas florestais são as principais emissoras
de CO2, as indústrias de cimento respondem por 2% do total das emissões nacionais

(VAN OSS & PADOVANI, 2003; SNIC, 2009). As consequências das emissões desses
gases podem envolver desde a poluição do ar, comprometendo a qualidade do mesmo,
até a chuva ácida, com efeitos a níveis local e global (GRIGOLETTI, 2001; RAMESH
et al, 2014), que vai afetar ecossistemas distantes da fonte de emissão dos poluentes e
ainda pode afetar as zonas costeiras amazônicas.

5.4.2 Exploração de Petróleo - Salinas
As atividades da indústria petrolífera envolvem diversos impactos não só ao meio
ambiente como também na saúde humana, desde o processo de extração até o consumo.
Sendo a principal fonte energética do atual modelo de desenvolvimento, a extração do
combustível fóssil sempre foi tolerada, justificando-se os impactos ambientais por ela
gerados. Porém, a convenção do desenvolvimento sustentável é atualmente uma
realidade no mercado, mudando o padrão de concorrência, sobretudo, nos setores
potencialmente causadores de impactos ambientais (SILVA, 2004).
Óleos combustíveis pesados são menos tóxicos, de forma aguda, em comparação
a outros óleos. No entanto, há preocupações importantes com efeitos carcinogênicos de
produtos petrolíferos. Geralmente, considera-se que os hidrocarbonetos policíclicos
aromáticos (PAHs), presentes em óleos combustíveis, sejam responsáveis por efeitos
carcinogênicos após exposição. Os riscos tóxicos podem ser avaliados usando-se a
abordagem de limiar, mas, no caso de carcinógenos com efeitos genotóxicos, não há um
limiar seguro. Em geral, os destilados de petróleo são pouco absorvidos pelo sistema
gastrointestinal e não causam toxidade sistêmica por ingestão, a não ser que ocorra
inalação. Nesse caso, os efeitos primários incluem dano pulmonar e depressão ou
excitação transitória do sistema nervoso central afirma Ji et al. (2011).
Segundo MARTINEZ-ALIER (2007) diversos desastres envolvendo a indústria
de petróleo têm chamado a atenção de pesquisadores e instituições de pesquisa
principalmente no que diz respeito a luta de populações locais em defesa de seus
territórios. O fato de não haver nenhum do Brasil denota que ainda há uma carência de
estudos e, consequentemente, de experiência em métodos de pesquisa de realização de
estudos de avaliação de impactos na saúde de acidentes com óleo no Brasil, Moore e
Burns (2011) relatam que pessoas envolvidas nos trabalhos de controle de vazamento de
óleo no mar e na recuperação dos ecossistemas afetados são particularmente impactadas
em sua saúde.

Estudos têm registrado várias doenças respiratórias, ataxias, enxaquecas nesses
trabalhadores e em voluntários, além disso, a inalação de hidrocarbonetos voláteis de
petróleo pode resultar em arritmias cardíacas. Relatos de casos de efeitos renais e
hematológicos também foram feitos após exposição aguda alta. Por outro lado, humanos
residentes expostos até dezessete anos próximos a indústrias petroquímicas em áreas
muito contaminadas reportaram efeitos neurofisiológicos e neurológicos. Quanto aos
efeitos carcinogênicos dos vários hidrocarbonetos do petróleo, geralmente são
atribuídos aos PAHs.
A inalação e a exposição dérmica ao óleo têm sido associadas a câncer de pele e
do escroto. Para as pessoas envolvidas na limpeza de pássaros, sem luvas, a exposição
dérmica ao óleo por períodos diários inteiros pode levar a níveis de exposição bastante
elevados, que poderiam resultar em risco de desenvolvimento de câncer de pele, no
futuro, além de outros problemas dermatológicos reversíveis, como irritação, secura,
rachaduras, acne, dermatite e hiperqueratose no corpo e irritação dos olhos
(AGUILERA, MENDES, PÁSARO & LAFFON, 2010; BAARS et al., 2002).
Os crustáceos e moluscos, como camarões, caranguejos e ostras, são mais
favoráveis à contaminação devido à velocidade reduzida de purificação biológica de
PAHs dessas espécies. No caso, não só o óleo derramado é poluente, mas também os
dispersores usados para quebrar o óleo em gotículas. A seleção dos treze PAHs baseouse em seus reconhecidos efeitos carcinógenos e outros efeitos sobre a saúde, incluindo
deficiente crescimento, anemia e doenças do rim (Rotkin-Ellman, Wong & Solomon,
2012).

5.4.3 Projeto Espardate - Resex Mãe Grande - Curuçá
Com a construção do porto de Espadarte, vários benefícios seriam trazidos para a
comunidade local, mas a implantação também traria sérias consequências: como o
desmatamento da vegetação, riscos de contaminação por água de lastro, derramamento
substâncias nocivas, causada por acidentes no porto ou em alguma embarcação e a
poluição por resíduos sólidos.
No caso do desmatamento da vegetação, mata ciliar, ocasionando assim
frequentes erosões e deslizamento de terra, já que a mata realiza o papel de uma
barragem natural, sem mencionar que com o desmatamento em uma área costeira virá a
acarretar o desequilíbrio da vida aquática, que utiliza esse recurso como fonte de

alimento e sustentabilidade, devido aos frutos e sementes das árvores que residem
próximo à costa que funciona como com berçário para reprodução.
Com uma grande circulação navios, outro fator de risco seria trazido a costa, à
água de lastro, essa água que vem de dentro dos navios, com a finalidade de dar
segurança e equilíbrio durante manobra em alto mar, pode conter bioinvasores vindo de
outros lugares, que causam uma grande perturbação no meio ambiente, podendo
acarretar desde a extinção de espécies local a patógenos altamente letais a vida do
homem.

5.5 SUGESTÕES SOBRE A MINIMIZAÇÃO DOS PROBLEMAS LEVANTADOS
Os problemas levantados pela pesquisa mostram que antes da implantação dos
grandes projetos previstos na área as empresas devem promover um amplo debate com
a comunidade usuária da Resex e explicar quais seriam as medidas mitigadoras para os
impactos previstos.
Audiências públicas com a presença dos órgãos ambientais e ministério público
poderiam ser organizadas para que empresas, população e órgãos de controle pudessem
explicar de que maneira o processo aconteceria com o mínimo de impacto possível na
Resex.
Um programa de educação ambiental através de palestras e cartilhas orientativas
para os usuários da Resex e população da cidade de Curuçá, auxiliaria na tomada de
consciência sobre os impactos dos grandes projetos e sobre a conservação dos bens
naturais da Resex.
Um programa de monitoramento da qualidade da água através da análise dos
parâmetros químicos, físico-químicos e bioquímicos poderia ser implantado na Resex
antes e depois da implantação dos projetos, tendo em vista a garantia da qualidade dos
corpos hídricos.

5.5.1 Qualidade de água
A água é um recurso natural de fundamental importância para a vida no planeta e
indispensável para o desenvolvimento da sociedade, no entanto apesar de sua
abundância, apenas uma pequena quantidade está disponível para o consumo humano.
O Ministério da Saúde (2002), afirma que cerca de 4/5 da superfície do nosso
planeta é composta por água, desse total 97 % referem-se aos mares e os 3% restantes
são águas doces. Dos 3 % das águas doces existentes, 2,7 % são formados por geleiras,

vapor d’agua e lençóis freáticos existentes em profundidades superiores a 800 metros,
por esta razão verifica-se a inviabilidade econômica de seu aproveitamento para o
consumo humano. Em consequência desses valores verifica-se que apenas 0,3 % do
volume total de água do planeta estão disponíveis para o consumo, sendo que 0,01 % se
encontram em fontes superficiais como rios e lagos, e 0,29% em fontes subterrâneas
como poços e nascentes.
Segundo a Agência Nacional de Águas - ANA (2006), o planeta não está
perdendo água, mas a qualidade disponível está diminuindo, os mananciais utilizados
para diversos fins estão sendo comprometidos pelo lançamento de esgotos, originando
organismos patogênicos e substâncias tóxicas, tornando essa água inapropriada para o
consumo humano.
O Ministério da Saúde (2006), afirma que quando a água não apresenta qualidade
compatível ao uso, pode provocar várias doenças. Os riscos para a saúde relacionados
com a qualidade da água podem ser distribuídos em duas categorias:
 Riscos relacionados com a ingestão de água contaminada por agentes biológicos
através de contato direto ou por meio de vetores que necessitam de água em seu ciclo;
 Riscos originados de poluentes químicos e radioativos, geralmente efluentes
industriais ou causados por acidentes ambientais.
Os rios no Brasil são classificados de acordo com a resolução 357/05 do
CONAMA que estabelece também valores máximos permitidos (VHP) para os
elementos químicos e outros parâmetros de qualidade. Na tabela 3 é mostrada a
classificação das águas doces quanto ao seu uso segundo normas do CONAMA 357/05.
Para realizar a avaliação da qualidade das águas dos rios e reservatórios, utilizamse os padrões de qualidade, que definem os limites de concentração a que cada
substância presente na água deve obedecer. Esses padrões dependem da classificação
das águas interiores que é estabelecida segundo seus usos preponderantes, por legislação
especifica, variando da classe especial, a mais nobre, até a classe 4 menos nobre.
O uso de indicadores químicos, físico-químicos e bioquímicos da água consiste no
emprego de variáveis que representam às alterações que ocorrem nas microbacias, de
maneira natural ou antrópica.

Tabela 3. Classificação das águas doces, quanto ao seu uso, segundo normas do
CONAMA.
Classe
Especial

Classe 1

Classe 2

Classe 3
Classe 4

Uso
Abastecimento para consumo humano, com desinfecção; preservação
do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e preservação dos
ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral.
Abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado;
Resolução CONAMA nº 274, de 2000; irrigação de hortaliças que são
consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que
sejam ingeridas cruas sem remoção de película; e proteção das
comunidades aquáticas em terras indígenas.
Abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional;
Proteção das comunidades aquáticas; recreação de contato primário,
tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução
CONAMA n° 274, de 2000.
Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos
de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato
direto; e aqüicultura e à atividade de pesca, recreação de contato
secundário; e dessedentação de animais.
Navegação e harmonia paisagística.

Os parâmetros de monitoramento da qualidade da água são adotados pela
resolução CONAMA 357/05 (Tabela 4).

Tabela 4. Parâmetros de qualidade da água para rios de classe 2
Parâmetros
Limites permitidos
OD
>5 mg/L
pH
6a9
Eh
Temperatura
TDS
500
Condutividade 100 µ.cm-1
Alumínio
0,1 mg/L
Cobre
0,009
Manganês
0,1
Chumbo
0,01
Zinco
0,18
Cádmio
0,001
Crômio
0,05
Níquel
0,025
Fonte: Resolução nº 357/05 do CONAMA

5.5.2 Parâmetros físico-químicos, químicos e bioquímicos
Para um melhor controle da qualidade da água da área em estudo, faz-se
necessário uma investigação dos parâmetros físico-químicos, químicos e bioquímicos
que podem ser analisados com frequência semestral obedecendo a sazonalidade da
região. Neste projeto, até a presente data, não foi disponibilizada verba para a análise
dos parâmetros listados a seguir. Optou-se pelo levantamento teórico dos parâmetros
que poderiam ser avaliados na área da Resex.
Os dados referentes aos parâmetros ambientais podem ter valores bastante
amplos, dentro de uma faixa de normalidade, para se avaliar os resultados obtidos existe
em cada país legislação que regulamenta a potabilidade das águas consumidas pela
população. Entretanto, quando se alcança uma zona de poluição, os mesmos podem ter
variações tão relevantes, que poucas determinações podem definir a região afetada pelos
poluentes. Os parâmetros a serem analisados, seus significados e forma de análise, estão
descritos a seguir.

5.5.2.1 Oxigênio dissolvido
Dentre os gases dissolvidos na água, o oxigênio é um dos mais importantes na
dinâmica e caracterização de ecossistemas aquáticos. É a quantidade de oxigênio
dissolvido (OD) na água a uma determinada pressão e temperatura, o oxigênio
dissolvido é vital para os organismos aquáticos aeróbicos, sendo o principal parâmetro
de caracterização dos efeitos da poluição das águas por despejos orgânicos. Mantendose a taxa de oxigênio dissolvido dentro da normalidade, garante-se que o sistema se
auto-regenere das agressões.
Geralmente o oxigênio dissolvido se reduz ou desaparece, quando a água recebe
grandes quantidades de substancias orgânicas biodegradáveis encontradas, por exemplo,
no esgoto doméstico, em certos resíduos industriais e outros.
Os resíduos orgânicos despejados nos corpos d’água são decompostos por
microorganismos que se utilizam do oxigênio na respiração. Assim quanto maior a
carga de matéria orgânica, maior o número de microorganismos de compositores e
consequentemente, maior o consumo de oxigênio. A morte de peixes nos rios poluídos
se deve por tanto a ausência de oxigênio e não a presença de substância tóxica.
O oxigênio é um dos fatores mais importantes na presença ou ausência de
espécies estuarinas, pois é necessário na respiração e decomposição de matéria
orgânica. É responsável por manter as condições de vida dos seres aquáticos. Logo, é

um parâmetro importante na análise da poluição de rios. A concentração de OD na água
aumenta por fotossíntese de plantas e algas aquáticas ou por aeração, no contato com a
atmosfera.
O OD apresenta uma concentração máxima para dadas condições de temperatura e
salinidade da água, que é conhecida como concentração de saturação. A concentração
de saturação aumenta com a redução da temperatura da água (COLISCHONN &
TASSI, 2008).
O OD é determinado usando o oxímetro de campo (Figura 19) ou o método de
Winkley modificado pela azida sódica.

Figura 19. Oxímetro de campo
Fonte:http://www.anuncios.com.pe/medidor-de-oxigeno-disuelto-oximetro-hanna138884
5.5.2.2 pH
Potencial hidrogeniônico é a expressão da concentração de íons hidrogênio [H+]
em uma solução. Em termos práticos, é uma escala que determina acidez, basicidade ou
neutralidade do meio. Normalmente os seres vivos estão adaptados ao pH próximo à
neutralidade. Variações de pH em um sistema determinam modificações nas interrelações ou extermínio da vida. A presença de dejetos industrial faz o pH se descolar na
escala para a região de acidez ou basicidade.
O pH é importante, pois influencia em muitas reações químicas e biológicas na
água. Mudanças no pH indicam o lançamento de efluentes na água. Quando medindo os

efeitos de uma descarga de efluentes é importante para avaliar a extensão da
contaminação no corpo receptor (CHAPMAN et al., 1992).
O termo pH (potencial hidrogeniônico) é de extrema utilidade, pois fornece
inúmeras informações a respeito da qualidade da água. A escala de pH é constituída de
uma série de números variando de 0 a 14, os quais denotam vários graus de acidez ou
alcalinidade. As águas superficiais possuem um pH entre 4 e 9, as vezes são
ligeiramente alcalinas devido a presença de carbono e bicarbonato. Naturalmente,
nesses casos, o pH reflete o tipo de solo por onde a água percorre. Em lagos com grande
população de algas, nos dias ensolarados, o pH pode subir muito, chegando a 9 ou até
mais. Isso se dá por que as algas, ao realizarem fotossíntese, retiram muito gás
carbônico, que é a principal fonte natural de acidez da água. Um pH muito ácido se dá
também pela presença de despejos industriais na água.
Na rotina dos laboratórios das estações de tratamento, o pH é medido e ajustado
sempre que necessário para melhorar o processo de coagulação/floculação da água e
também para o controle da desinfecção. A 25º C, valores de pH abaixo de 7 indica um
meio ácido, e acima de 7, meio alcalino (FUNASA, 2006). O pH é medido através do
potenciômetro (Figura 20) que usa métodos potenciométricos na medida da
concentração hidrogeniônica.

Figura 20. Potenciômetros de campo usado nas medidas de pH
Fonte: http://www.produtosparalaboratorio.com.br/wp-content/uploads/2011/10/hi9126N.jpg

5.5.2.3 Alcalinidade
A alcalinidade é a capacidade ácido-base neutralizante da água. A alcalinidade é
controlada pela soma das bases tituláveis. Está diretamente relacionada com o pH do
sistema aquoso; depende da presença de compostos como bicarbonato, carbonato, e
hidróxido principalmente, incluindo também boratos, fosfatos e silicatos. Ela reflete a
capacidade de neutralizar a acidez acrescentada ao sistema, ou seja, manter o pH do
meio, com isso favorecendo a sobrevivência das diversas espécies aquáticas locais.
Água de baixa alcalinidade tem pouca capacidade tamponante e estão sujeitas a
variações de seu pH, como por exemplo, deposição de ácidos da atmosfera
(CHAPMAN et. al., 1992).

5.5.2.4 Cloretos
Vários íons são encontrados em pequenas concentrações nos sistemas vivos e
como produto de excreção destes, pois participam nos processos bioquímicos. Mas em
maiores quantidades deflagram mecanismos lesivos às células. Íons cloreto em
concentração elevada nos cursos d’água indicam que está ocorrendo contaminação por
resíduos ou industriais. Como o íon cloreto é muito reativo, além de alterar o equilíbrio
do sistema, é potencializador da corrosão em tubulações e altera a potabilidade da água.
O cloreto é um dos ânions mais comuns em águas naturais, nos esgotos
domésticos e em despejos industriais. Mesmo em concentrações mais elevadas os
cloretos não são prejudiciais à saúde do homem, porém confere sabor salgado a água. O
sabor salgado, entretanto, depende não só da concentração de cloretos como também da
composição química da água. Assim, algumas águas que contém 250 mg/L de cloreto
tem sabor salgado, enquanto que outras contendo 1000 mg/L e muito cálcio e magnésio
não tem gosto. Águas contendo muito cloreto são prejudiciais as canalizações, e não são
recomendadas para a agricultura.
Antes do desenvolvimento das técnicas bacteriológicas, a determinação de
cloretos em conjunto com a determinação das diversas formas de nitrogênio era
empregada para detectar na água, poluição por esgoto (CARVALHO, 1995).

5.5.2.5 Dureza
É devida a sais de cálcio e magnésio solúveis. A dureza de carbonatos é
provocada por carbonatos de cálcio e magnésio. Dureza não-carbonatos devida
principalmente aos cloretos e dureza total é a quantidade total dos sais de cálcio e

magnésio. Devido à reação de precipitação que ocorre quando se mistura sabão com sais
solúveis de cálcio e magnésio, as águas que apresentam dureza necessitam de maiores
quantidades de sabão para formação de espuma se comparadas com águas que não
apresentam dureza. A utilização de águas com dureza elevada provocam, em caldeiras
industriais e tubulações a formação de depósitos refratários que aumentam o consumo
de energia e obstruem os tubos (DIEGES, 2002).

5.5.2.6 Temperatura
A temperatura de um ecossistema é medida no próprio local de coleta das
amostras. É variável de acordo com a profundidade da água, da intensidade da
exposição ao sol, do local e da estação. A sua variação gera massas de água de
diferentes densidades, originando a estratificação do sistema. Isto estabelece um padrão
de sobrevivência dos seres em cada estrato da água.
A variação da temperatura, além de alterar as propriedades físico-químicas da
água, interfere no ciclo de sobrevivência dos seres, alterando a desova, período de
migração, e busca de temperaturas mais adequadas em corpos hídricos (ESTEVES,
1988).

5.5.2.7 Turbidez
Está relacionada com as partículas suspensas que precipitam vagarosamente. A
turbidez é encontrada em quase todas as águas de superfície em valores elevados,
enquanto que está ausente em águas subterrâneas (ESTEVES, 1988).

5.5.2.8 Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO
É a medida da quantidade de oxigênio consumida, por unidade de volume, pelos
microrganismos, para metabolizar a matéria biodegradável presente, sob condições
experimentais controladas.
Em termos práticos, significa que, quanto maior a quantidade de matéria
biodegradável presente, maior o consumo de oxigênio na sua metabolização. Assim,
quanto maior a DBO, maior o comprometimento de vidas neste ambiente.

5.5.2.9 Eh.
Eh (potencial de oxiredução) parâmetro físico-químico que indica que tipo de
composto os elementos químicos formam em meio aquoso, é a espontaneidade, ou a

tendência de uma espécie química adquirir elétrons e, desse modo, ser reduzido. Cada
espécie tem seu potencial intrínseco de redução. Portanto, oxidação quer dizer uma
liberação ou doação de elétrons, e é isso o que se busca no meio aquático. Em relação
ao pH, no entanto, a situação muda bastante.
Quanto mais alto o pH, mais baixo o redox, e vice-versa. Falando de maneira
geral, a condição do redox tem influência bastante considerável na química e
bioquímica da água, pois várias funções (como respiração) dependem dela. Se há um
alto conteúdo de oxigênio, o valor redox é alto, enquanto que em caso de concentração
baixa de oxigênio, ou em sua ausência, processos redutivos são dominantes, como a
respiração anaeróbica de bactérias. Contaminação (proteína de alimentos, excrementos)
usualmente age de maneira redutiva, e água poluída sempre tem medidas de potencial
redox, bem inferiores à de água não poluída.

5.5.2.10 TDS
É toda matéria que permanece como resíduo, após evaporação, secagem ou
calcinação da amostra a uma temperatura pré-estabelecida durante um tempo fixado.
Em linhas gerais, as operações de secagem, calcinação e filtração são as que definem as
diversas frações de sólidos presentes na água. Também chamados de resíduos a 105°C,
os sólidos totais dissolvidos (TDS) correspondem ao peso total das constituintes
minerais presentes na água, por unidade de volume. Todas as partículas incluindo os
colóides presentes nos corpos d’água são enquadradas como sólidos dissolvidos totais,
com exceção dos gases dissolvidos, podendo ser classificado de acordo com o tamanho
e característica química.

5.5.2.11 Condutividade
É a capacidade que a água tem de conduzir corrente elétrica. Este parâmetro está
relacionado com a presença de íons dissolvidos na água, que são partículas carregadas
eletricamente. Quanto maior for à quantidade de íons dissolvidos, maior será a
condutividade elétrica da água. Os íons responsáveis diretamente pelos valores da
condutividade são, entre outros, o cálcio, o magnésio, o potássio, o sódio, carbonatos,
carbonetos, sulfatos e cloretos. O parâmetro condutividade elétrica não determina
especificamente quais os íons que estão presentes em determinada amostra de água, mas
pode contribuir para possíveis reconhecimentos de impactos ambientais que ocorram

por lançamentos de resíduos industriais, mineração e esgoto. A condutividade é
realizada através do condutivímetro (Figura 21).

Figura 21. Condutivímetro de campo
Fonte: http://www.hexasystems.com.br/produto/condutivimetro-portatil-escala-duplade-medicao-e-atc-cd-310-phtek.aspx

5.5.2.12 Elementos químicos
A capacidade das águas suportarem a vida aquática, assim como sua adequação a
outros usos depende de sua composição quanto à presença de muitos elementos traços.
Alguns metais, tais como manganês. cobre e zinco, quando presentes em quantidades
mínimas são importantes para as funções fisiológicas dos organismos vivos e regulam
muitos elementos traços. Os mesmos metais, contudo, quando despejados nas águas
naturais em concentrações elevadas através de esgotos, efluentes industriais e de
mineração podem ter efeitos toxicológicos severos no ambiente aquático e
posteriormente no homem (CHAPMAN et. al., 1992). A maioria dos organismos vivos
só precisa de alguns poucos metais e em doses muito pequenas. Tão pequenas que se
costuma chamá-los de micronutrientes, como é o caso do zinco, do magnésio, do
cobalto e do ferro (constituinte da hemoglobina) (FORSTNER; WITTMANN, 1983).
Estes metais tornam-se tóxicos e perigosos para a saúde humana quando
ultrapassam determinadas concentrações-limite. A avaliação da poluição por metais é
um importante aspecto da maioria dos programas de controle da qualidade de água.

Esses programas incluem elementos como Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn e os
semi-metais As e Se. A concentração dos diferentes elementos pode variar em um
grande intervalo (0,1 - 0,001 μg/L) em áreas não poluídas e pode chegar a níveis que
são perigosos a saúde humana em locais onde as águas sejam influenciadas por
atividades antropogênicas (CHAPMAN et al., 1992).
Os elementos alumínio, chumbo e cádmio são elementos que não existem
naturalmente em nenhum organismo, ou desempenham funções nutricionais e
bioquímicas em microorganismos, plantas ou animais, ou seja, a presença destes
elementos em organismos vivos é prejudicial em qualquer concentração (NAKANO,
2002). Na tabela 5 é apresentado um resumo dos elementos não essenciais e suas
patologias associadas.
De acordo com Zingaro (1979) os metais tóxicos de maneira geral podem sofrer
biomagnificação, que é o aumento na concentração de um contaminante a cada nível da
cadeia alimentar. Esse fenômeno ocorre porque a fonte de alimento para organismos de
um nível superior na cadeia alimentar é progressivamente mais concentrada,
aumentando assim a bioacumulação no topo da cadeia alimentar. A bioacumulação é o
processo no qual organismos (inclusive humanos) podem adquirir contaminantes mais
rapidamente do que seus corpos podem eliminá-los.

Tabela 5. Resumo dos elementos não essenciais e suas patologias associadas
Metais
Al
Cd
Hg
Pb

Patologias associadas ao excesso do elemento
Mal de Alzheimer e outros transtornos mentais próprios da velhice, interfere
na função do magnésio e está relacionado com a debilidade da mucosa
digestiva. Reduz a absorção do selênio e do fósforo.
Prejudica as reações químicas em que intervém o zinco.
Provocam rompimento dos cromossomos e agem como inibidores do
mecanismo mitótico.
Doença crônica chamada saturnismo

Fonte
Campos, 2003
Campos, 2003
Schio, 2003
Jorge, 2003

6. CONCLUSÃO
Conforme os dados levantados através de análise bibliográfica pertinente e
observações na Resex, foi possível concluir que na análise das amostras de água de
maré e mais a pesquisa de campo e o registro fotográfico, demonstraram que o mais
grave impacto ambiental é a contaminação dos recursos hídricos que ocorrem nas águas
das áreas de zonas costeiras, porque é um local que geralmente recebe todos afluentes
que percorrem os mais diversos tipos e tamanhos de bacias hídricas, sendo no final um
depósito de acúmulo de resíduos variados e que de um lado, todo volume é empurrado
pelos rios e afluentes e por outro é também empurrado pelas forças das marés dos mares
e oceanos. Desta forma o procedimento correto e eficaz para se tentar pelo menos
amenizar essa questão é o devido tratamento a várias formas de poluição que existem ou
que avançam nas zonas costeiras uma das alternativas é a existência de estações de
tratamento de esgoto e o constante monitoramentos destas áreas, tanto vindas do
governo, quanto fiscalizadas pela própria comunidade.
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ANEXO 1
Tabela 2. Diagnóstico sobre a implantação dos Portos na RESEX
Nome:
Ocupação:
Data de Nascimento:
Endereço:
Telefone:
Tempo de residência:
1.Você conhece a Reserva Extrativista
(RESEX) Mãe Grande de Curuçá
2.Sabe porque a RESEX foi criada?
3. Você utiliza os recursos da RESEX?
4. Quais?
5.Tem conhecimento da implantação do
Porto do Espardarte e da MMX
Mineração previstos para ser implantado na
região?
6. Tem conhecimento da implantação de
uma ferrovia que atravessa a RESEX para o
escoamento de produtos através do Porto?
7.Tem conhecimento dos impactos destes
Projetos na água e no mangue?
8. Acha que a implantação destes projetos
afetará a qualidade da água?
De que maneira?

9. Acha que a implantação destes projetos
afetará a vida aquática?
De que maneira?

10. Acha que a implantação destes projetos
afetará a vegetação?
De que maneira?

11. Acha que a implantação destes projetos
afetará a vida da população?
De que maneira?

12. Qual seu posicionamento em relação a
estes projetos? Você é contra ou a favor e
porque?

Escolaridade:
Local de Nascimento:

Sim

Não

DIFICULDADES - As dificuldades foram relacionadas a liberação da verba do projeto
e a possibilidade de ida a campo para realizar os levantamentos dos problemas
ambientais in situ.

PARECER DO ORIENTADOR: A aluna ao longo do desenvolvimento de sua bolsa
apresentou bom desempenho tendo desenvolvido seu trabalho de modo responsável,
com envolvimento e empenho em todos os sentidos, meu parecer é que a aluna tem
qualidades e, portanto seu relatório final deve ser aprovado.

DATA: 10/08/2015

FICHA DE AVALIAÇÃO DE RELATÓRIO DE BOLSA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA

O AVALIADOR DEVE COMENTAR, DE FORMA RESUMIDA, OS
SEGUINTES ASPECTOS DO RELATÓRIO :

1. O projeto vem se desenvolvendo segundo a proposta aprovada? Se ocorreram
mudanças significativas, elas foram justificadas?

2. A metodologia está de acordo com o Plano de Trabalho ?

3. Os resultados obtidos até o presente são relevantes e estão de acordo com os
objetivos propostos?

4. O plano de atividades originou publicações com a participação do bolsista?
Comentar sobre a qualidade e a quantidade da publicação. Caso não tenha sido
gerada nenhuma, os resultados obtidos são recomendados para publicação? Em que
tipo de veículo?

5. Comente outros aspectos que considera relevantes no relatório

6. Parecer Final:
Aprovado(

)

Aprovado com restrições(

) (especificar se são mandatórias ou recomendações)

Reprovado( )

7. Qualidade do relatório apresentado: (nota 0 a 5) _____________
Atribuir conceito ao relatório do bolsista considerando a proposta de plano, o
desenvolvimento das atividades, os resultados obtidos e a apresentação do relatório.
Data : _____/____/_____.

________________________________________________
Assinatura do(a) Avaliador(a)

