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SEMINÁRIO 

Poluição, acidentes e multiplicidade de 

conflitos no eixo Barcarena e Abaetetuba: 

proteção dos direitos das populações 

humanas e da biodiversidade em face 

dos impactos de atividades industriais  
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Quais os tipos de água? 

Água doce 

Água salgada 

Aproximadamente, 71% da superfície da Terra é coberta por água em estado 

líquido. Desse total, 97% aproximadamente está nos oceanos; e os outros 3% 

são água doce. 
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Quais os tipos de Mananciais 
(fontes de água que podem ser usadas para abastecimento público)? 

 Águas pluviais: É a água provinda das chuvas, 
que é coletada pelos sistemas urbanos de 
saneamento  básico nas chamadas galerias de 
águas pluviais ou esgotos pluviais  

 Águas subterrâneas: É toda a água que ocorre 
abaixo da superfície da Terra, preenchendo os 
poros ou vazios intergranulares das rochas 
sedimentares, ou falhas, desempenha um 
papel essencial na manutenção da umidade do 
solo, do fluxo dos rios, lagos e brejos.  

 Águas superficiais: Água que não penetra no 
subsolo, correndo ao longo da superfície do 
terreno, e acabando por entrar nos lagos, rios 
ou ribeiros. 

 



• Poluição da água 
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Poluição da água 

     A poluição da água é a alteração de suas propriedades 
físicas, químicas ou biológicas, que pode prejudicar a 
saúde, segurança e o bem-estar das populações ou 
causar danos à natureza. 

 



 

Poluição das águas subterrâneas em áreas 
urbanas 

lixão vazamento 
rede de esgoto 

lagoa de 
tratamento 
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Ou em área sem rede de esgoto: fossas 
sépticas e negras 

Fossa séptica 
ou negra 

Pluma 
contaminante 
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Estudo realizado em Barcarena e 
Abaetetuba 



brunocarneiro@iec.pa.gov.br 
www.iec.pa.gov.br 

TIPOS DE AMOSTRAS 

 AD (Água de Domicílio) 
 AS (Água Subterrânea)   
 AR (Água de Rede) 

Qualidade da água de consumo 

Objetivo do estudo 



• Principais Problemas (Dados Físico Químicos) 

–   Nitrato (NO3
-) elevado 

  

 

 

–   Qualidade sanitária – Elevados níveis de 
contaminação por E.coli 

–   Quase ausência completa de Cloro Livre Cl- (> 80%) 
 

 

 

RESULTADOS ENCONTRADOS 

• Vila do Conde (65%) 
• Maranhão (20%) 
• Ilha São João (80%) 
• Laranjal (20%) 
• Vila de Beja (20%) 
• Acui (50%) 
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Acidentes Ambientais 

Fonte: MPF/MPE/IEC/Renato Chaves/Jornais 

Autor: Tarcísio Feitosa 
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Igarapés Dendê e Curuperê (PARÁ) 

Alterações físicas e químicas com risco a 

saúde da população 

Acidente ambiental decorrente do transbordo de rejeitos da 
empresa IMERYS, atingiu o rio Pará, o que gerou a assinatura de 

TAC com o Ministério Público do Estado do Pará – 2007. 

TRANSBORDO DE REJEITOS 
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TRANSBORDO DE REJEITOS 

RIO MURUCUPI (PARÁ) 

(mudança na coloração das águas em toda 
sua extensão) 

Acidente ambiental decorrente do transbordo de 
rejeitos da empresa ALUNORTE (Lama Vermelha) – 

2009. 
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06 de outubro de 2015 
 
Cerca de 5 mil cabeças de gado 
 
Lançados ao ambiente  

          uma grande quantidade de cabeças de gado (carcaças, dejetos, ...) 

          volume significativo de óleo 

 

NAUFRÁGIO NAVIO HAIDAR 



 

Mapa de Localização dos pontos de amostragem de água superficial, 

na área próxima ao acidente – Barcarena/Pa. Fonte: Google ® 

ÁREA DE ESTUDO 
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ATIVIDADES REALIZADAS 
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AMOSTRAGEM 

• Dias 07, 08, 14 e 15 de outubro de 2015 

07 – ENCHENTE 

08 e 14 – ENCHENTE E VAZANTE 

15 – VAZANTE 

• Parâmetros Físico-químicos 

• Parâmetros Microbiológicos 

• Parâmetros Inorgânicos (metais) 

• Parâmetros Biológicos 

Plâncton, Clorofila a e Cianotoxinas  

• Parâmetros Orgânicos 

 

PARÂMETROS ANALISADOS 



RESULTADOS ENCONTRADOS 
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OXIGÊNIO DISSOLVIDO 
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Valores Médios de DBO - Set/2014 a Set/2015 
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DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO (DBO) 

brunocarneiro@iec.pa.gov.br 
www.iec.pa.gov.br 



RESULTADOS ENCONTRADOS 
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ANTERIOR AO ACIDENTE 

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA – AVALIAÇÃO TEMPORAL 

A avaliação da qualidade da água  

O acidente provocou alterações significativas 

ocorrência de alterações no 
ambiente aquático analisado. 

As alterações foram confirmadas pelos dados históricos. 

microbiológicos, físico-químicos e biológicos, mais sensíveis ao 
tipo de exposição ocasionada pelo acidente. 

Os dados após o acidente sugerem uma recuperação do 
meio impactado. 

CONCLUSÕES 



OBRIGADO!!!!! 
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