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RESUMO 

SUZUKI, Marcos Hiroyuki. 2017. Análise sistêmica na biorremediação de contaminantes          
sob a ótica do desenvolvimento sustentável, lacunas do estudo de impacto ambiental            
(EIA) e sua relação com a Universidade. 124 p. Monografia (Agronomia) - Unicesumar,             
Maringá, 2017. 

Graduação em Agronomia na sua matriz curricular abrange uma gama muito ampla de             
atuação. Entretanto via de regra temos de nos especializar em determinada área do             
conhecimento. Contrariando o senso comum, a atual monografia descreve sob um olhar            
sistêmico e holístico, assim como preconiza a nossa formação universitária. Embora, uma            
realidade nefasta, onde muitos acadêmicos na monografia escolhem temática de commodities           
(soja, milho e trigo), repetindo o mesmo conteúdo do levantamento, diagnóstico e            
planejamento. Sem inovação, rotatividade repetitiva do mesmo assunto. Situação mais          
preocupante, onde grande parte dos agrônomos irão atuar no setor de venda de insumos, em               
especial os agrotóxicos. Atraídos pelos elevados salários, do ponto de vista financeiro é de              
fato muito atrativo. Contudo o Brasil é maior mercado de agrotóxico do mundo. Além disso, o                
manejo agrícola praticado pelos produtores rurais, geralmente não atende as normas de            
segurança ambiental. Onde o problema não são as tecnologias, dentre elas os agrotóxicos, na              
realidade são os profissionais que o comercializam, somado aos produtores rurais com o             
descaso, por vezes o desconhecimento dos riscos e impactos negativos com alto potencial de              
degradar diversos ecossistemas, destacando o aquático o mais sensível e aquele que            
geralmente apresenta sintomas de anomalia de modo instantâneo. Biorremediação de          
contaminantes é uma tecnologia recente com excelente apelo publicitário, embora relacionado           
aos metais pesados envolve muita complexidade com sua dinâmica solo/planta/água. Do           
ponto de vista do desenvolvimento sustentável não atende seus critérios de longo prazo, por se               
tratar de um método curativo. Por outro lado, em vista da nossa realidade em colapso com a                 
natureza, e em situações emergenciais é cabível e necessário uma tecnologia verde para             
solucionar as degradações ambientais. O Brasil faz frente a vários países desenvolvidos no             
quesito legislação ambiental. Sob um olhar qualitativo, em especial nas lacunas do Estudo de              
Impactos Ambientais (EIA), onde mesmo com um estruturado sistema de gestão ambiental,            
ainda é possível que grandes empreendimentos continuem a degradar o meio ambiente. Por             
fim, a relacionando todos os assuntos às universidades sugerindo uma evolução na estrutura             
das monografias. 
 
Palavras-chave: Gestão ambiental. Metais Pesados. Preservação. 
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ABSTRACT 

Graduation in Agronomy in its curricular matrix covers a very wide range of performance.              
However, as a rule we have to specialize in a certain area of knowledge. Contrary to common                 
sense, the current monograph describes under a systemic and holistic look, just as it advocates               
our university education. Although, a nefarious reality, where many scholars in the            
monograph choose thematic of commodities (soy, corn and wheat), repeating the same            
content of the survey, diagnosis and planning. Without innovation, repetitive turnover of the             
same subject. Most worrying situation, where most agronomists will work in the sector of sale               
of inputs, especially pesticides. Attracted by high salaries, from the financial point of view is               
indeed very attractive. However, Brazil is the largest pesticide market in the world. In              
addition, agricultural management practiced by rural producers generally does not meet           
environmental safety standards. Where the problem is not the technologies, among them the             
agrochemicals, in fact the professionals that commercialize it, added to the rural producers             
with the neglect, sometimes the ignorance of the risks and negative impacts with high              
potential to degrade several ecosystems, emphasizing the aquatic the most sensitive and the             
one that usually exhibits symptoms of anomaly in an instantaneous way. Bioremediation of             
contaminants is a recent technology with excellent advertising appeal, although related to            
heavy metals involves a lot of complexity with its soil / plant / water dynamics. From the                 
point of view of sustainable development it does not meet its long-term criteria, because it is a                 
curative method. On the other hand, in view of our reality in collapse with nature, and in                 
emergency situations it is necessary and necessary a green technology to solve the             
environmental degradations. Brazil faces several developed countries in the area of           
environmental legislation. Under a qualitative look, especially in the shortcomings of the            
Environmental Impact Study (EIS), where even with a structured environmental management           
system, it is still possible for large enterprises to continue to degrade the environment. Finally,               
relating all the subjects to the universities suggesting an evolution in the structure of the               
monographs. 
 
Keywords: Environmental management. Heavy metals. Preservation. 
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INTRODUÇÃO 

Uma das bases do capitalismo é o consumo, estimulado principalmente após Segunda            

Guerra Mundial, possibilitando as Revoluções Industriais e Tecnológica. Entretanto uma          

grave consequência vem silenciosamente contaminando nossos solos e água. Os metais           

pesados cada vez mais comum em nossa cadeia alimentar, interferindo na saúde pública.             

Crescimento das metrópoles, avanços técnicos na agricultura e no setor industrial não levaram             

em conta do manejo de resíduos urbanos/industriais e da erosão, lixiviação e percolação de              

contaminantes, entre eles os metais pesados. 

Frente a este problema que atinge diferentes sistemas fez necessário a estruturação do             

levantamento bibliográfico em forma de capítulos, inicialmente separado para melhor          

organização, descrevendo as informações básicas sobre solos e água referentes ao tema, na             

sequência compreendermos a dinâmica dos metais pesados no solo. Atrelado aos diferentes            

métodos de remediação, relatando seus benefícios e limitações, sendo uma possibilidade de            

melhor custo benefício em relação a remediação convencional. 

Conciliando com a explanação ao Estudo de Impactos Ambientais (EIA), sob demanda            

recente, a partir do pós guerra de 1945, o movimento ambientalista ganhou força,             

questionando o modelo insano do capitalismo. Apesar do Brasil fazer frente a diversos outros              

países desenvolvidos no quesito legislação ambiental, ainda carece de evolução, sendo que as             

lacunas do direito ambiental podem favorecer empreendimentos altamente impactantes, ainda          

continuando o ciclo de degradação ambiental. 

A correlação das temáticas em três eixos: metais pesados, remediação e EIA. Atrelado             

as infinitas possibilidades do universo científico durante a graduação universitária, abrem           

portas para explorar e evoluir em pouco tempo de modo eficiente a busca pelo              

desenvolvimento sustentável. Dessa forma diminuindo a distância entre crescimento         

econômico com preservação ambiental. 
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Capítulo 2  

SOLO 

2.1 DEFINIÇÃO 

A sua espessura muito variável. Geralmente é mais profundo nos vales, planícies e             

planaltos e mais raso nas montanhas e encostas, devido às erosões. A fração de interesse               

agronômico no solo é constituída de trinta ou quarenta centímetros superficiais, a chamada             

terra cultivável, onde se concentra a maior parte do húmus e dos microrganismos em que o ar                 

circula mais facilmente (MALAVOLTA, 2002, p. 16). 

 Quadro 2.1 - Conceito de solo conforme área do conhecimento. 

De acordo com Conceito 

Latim Solum - literalmente, a parte plana e inferior de um todo ou onde se pisa 
com o pés. 

Geólogo Rocha decomposta ou sedimento à superfície da Terra. 

Agrônomo Camada superficial da terra que sofre a ação física, química e biológica, 
permitindo  a fixação ou o suporte e o crescimento dos vegetais. 

Engenheiro 
Civil 

Todo material da crosta terrestre pouco resistente (10kg.cm-2) que não 
oferece resistência intransponível à escavação mecânica e que perde 
totalmente a resistência quando em contato prolongado com a água. 

Ecólogo, 
Botânico e 
Fitossociólogo 

Material originário do meio biofísico, um substrato para apoio, abrigo e 
local de reserva de nutrientes minerais e água necessários à sobrevivência 
dos vegetais e mesmo de animais. 

Pedológo, 
Edafólogo e 
Geólogo 

Massa natural inconsolidada que compõe a superfície da Terra, resultante 
da ação climática sobre rochas, sendo influenciada pelo tipo de relevo, 
origem das rochas, etc. 

Comunidade 
Comum 
Européia 

O principal suporte para a vida e o bem-estar, se constituindo em um 
recurso natural vital e limitado, embora facilmente destrutível. 

Associação 
Brasileira de 
Normas 
Técnicas 
(ABNT) 

Corpo tridimensional formando a camada mais superior da crosta terrestre 
e que apresenta propriedades diferentes da camada de rocha inferior, ou dos 
materiais que lhe deram origem com resultado das interações entre o clima, 
o material original, os organismos vivos e o homem. 

Fonte: Adaptado de Rocha (2005, p. 489). 

Cada ponto de vista gera uma definição diferente entre eles (Quadro 2.1), de modo              

geral define-se 5 funções básicas, conforme o quadro 2.2 a seguir. Em seguida relatada              

brevemente as propriedades solo em quadro 2.3. 
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O solo é fundamental para o controle da distribuição, do armazenamento, do            

escoamento e da infiltração da água da chuva e de irrigação. Um reservatório de nutrientes,               

sendo importante na ciclagem dos elementos minerais vitais as plantas e demais seres vivos.              

Dessa forma ocorre a produção de biomassa. O solo também interage com o ambiente              

atmosférico, pois sob a forma de matéria orgânica, estoca o dióxido de carbono (CO2)              

produzido por diversas fontes (ROCHA, 2005, p. 490). 

Quadro 2.2 - As funções do solo de acordo com Brian J. Alloway e Aristides Almeida Rocha. 

Alloway (1990) Rocha (2005) 

Controlar os ciclos biogeoquímicos dos 
elementos e da energia nos 
compartimentos do ambiente. 

Fator de controle natural dos ciclos de 
elementos e energia dos ecossistemas. 

Suportar plantas, animais e homem. Substrato essencial à vida terrestre, animal e 
humana. 

Atuar como portador dos aquíferos 
subterrâneos e depósitos minerais. 

Um grande reservatório natural de água doce. 

Atuar como recurso básico para produção 
de alimentos, fibras e biomassa de 
qualquer natureza. 

Substrato essencial para a produção de 
alimentos e matéria-primas. 

Atuar como depósito genético, na medida 
em que mantém a biodiversidade. 

Filtro bioquímico essencial nas trocas entre a 
atmosfera e a litosfera. 

Fonte: Alloway (1990) apud Nogueirol (2008, p.13); Adaptado de Rocha (2005, p. 490) 

Quadro 2.3 - Propriedades do Solo. 

Propriedade Descrição 

Física Dimensão relativa dos elementos (textura) e do arranjo dos mesmos 
(estrutura).  

Química Poder de absorção, acidez e basicidade e a presença de matéria orgânica. 
Solo pode reter partículas eletricamente carregadas (iônicas), realizando 
trocas catiônicas, provocando adsorção específica, formando complexos 
orgânicos e possibilitando a precipitação. 

Biológica Presença de microrganismos, insetos e matéria orgânica 
Fonte: Adaptado de Rocha (2005, p. 492) 
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2.2 ORIGEM 

Para Reichardt e Timm (2012, p. 17) “Reconhecem-se cinco fatores na formação do             

solo: material original (rocha) M; tempo (idade) I; Clima (C); topografia (T); e organismos              

vivos (O)”. 

Conforme o tipo de rocha originará um determinado solo, as rochas são classificadas             

em três tipos: ígneas, sedimentares e metamórficas. Entretanto, a ação do clima a longo prazo               

pode gerar diferentes solos em um mesmo tipo de rocha (GIASSON, 2012, p. 14). 

“Rochas ígneas são formadas pela solidificação de magma fundido expelido pelo manto            

terrestre. Após ser expelido através de erupção fissural ou erupção vulcânica, uma quantidade             

desse magma resfria na superfície da Terra” (DAS, 2013, p. 12). 

Em sequência, durante o decorrer do tempo ocorre um “processo de desgaste rochoso             

por meio de processos mecânicos e químicos” (DAS, 2013, p. 14). A oscilação térmica              

ocasionado pelo clima, promove a expansão ou contração das rochas, provocando fissuras            

permitindo a infiltração da água, a expansão volumétrica na formação do gelo rompe até              

mesmo rochas maiores. Outros fatores físicos, mecânicos, são o vento e a corrente de água               

ajudam a desintegrar as rochas superficialmente. “No intemperismo químico, os minerais           

originais da rocha são transformados em novos minerais por meio de reações químicas”             

(DAS, 2013, p. 16). 

A topografia influenciada pelo relevo, interfere no desenvolvimento do intemperismo,          

sendo que na região elevada será diferente da parte inferior. Além de facilitar a ocorrência de                

erosões. A face do relevo que incide a luz solar o intemperismo será mais acelerado. Por fim,                 

os organismos vivos agindo superficialmente nas rochas e nos seus fragmentos. 

Este material deslocado pelo vento, água e erosões são classificados de rocha            

sedimentar. “Metamorfismo é o processo de alteração da composição e textura das rochas             

(sem fusão) em razão do calor e da pressão” (DAS, 2013, p. 18). 

2.3 COMPOSIÇÃO GERAL 

Solo mineral superficial com condições ideais no desenvolvimento das plantas,          

teoricamente apresenta a seguinte relação volumétrica, popularmente conhecida como as três           

fases do solo (sólida, líquida e gasosa): 45-48% de sólidos minerais e 2~5% de matéria               

orgânica; 50% de espaço poroso, ocupado por água e ar, sob condições de estiagem. Situação               
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hipotética ilustrada na figura 2.1 (LUCHESE, et al., 2002, p. 2; NOVAIS; MELLO, 2007, p.               

135). “Pois a proporção destas fases varia de um solo para outro e, dentro do mesmo solo, de                  

horizonte para horizonte” (GIASSON, 2012, p. 17). 

Figura 2.1 - Composição volumétrica média de um solo com boa estrutura. 

 
Fonte: Novais e Mello (2007, p. 135). 

Do ponto de vista de Epstein (2006, p. 18) são 6 componentes principais do solo               

(Figura 2.2) : (a) fases gasosa, líquida e sólida; (b) matéria mineral e orgânica; (c) vários filos                 

de organismos. 

Figura 2.2 - Representação da rizosfera e composição básica do solo. 

 
Fonte: Epstein (2006, p. 18). 

2.3.1 Fase sólida 

Fase sólida é constituída de agregados unidos até certo ponto, sendo composto de             

partículas unitárias, cimentadas entre si por matéria orgânica, óxidos e hidróxidos de Fe e Al,               

sílica, etc. Na figura 2.3 cada tamanho de partícula pertencem a diferentes frações,             
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estabelecidos pela Classificação de Atterberg ou Classificação internacional (NOVAIS;         

MELLO, 2007, p. 135). 

Figura 2.3 - Limites dos tamanhos das partículas dos solos. 

 
Fonte: Novais e Mello (2007, p. 135) 

A rocha superficial após processo de intemperismo, “que resultam na alteração e            

desintegração dos minerais originalmente presentes, resultando na formação de novos          

minerais e na liberação de íons (cátions e ânions). As rochas são, portanto, o material de                

origem do solo e a fonte primária da maioria dos nutrientes das plantas” (INDA JR.; KLAMT;                

NASCIMENTO, 2012, p. 29). 

Matéria orgânica no solo, segundo Luchese et al. (2002, p. 36) “corresponde a restos de               

animais e vegetais que se encontram em constante processo de decomposição e ressíntese, a              

partir da morte do tecido”, “sendo formada por diversos compostos de carbono em vários              

graus de alteração e interação com as outras fases do solo (mineral, gasosa e solução)”               

(SILVA; CAMARGO; CERETTA, 2012, p. 61). Esses resíduos na decomposição sofrem os            

processos de mineralização, em sequência a humificação. 

A influência da matéria orgânica no solo é resumida segundo Fassbender (1982) apud             

Costa (2007, p. 18-19): 

I. Na cor, pode alterar entre pardo escuros ou negros; 
II. Na formação de agregados, favorecendo-a; 

III. Na plasticidade, coesão, reduzindo-as; 
IV. Na capacidade de retenção de água, aumentando-a; 
V. Na capacidade de troca iônica, aumentando muito esta        

propriedade; 
VI. No intercâmbio de ânions, especialmente fosfatos e sulfatos,        

aumentando-a; 
VII. Na disponibilidade de N, P e S, favorecendo através dos processos           

de mineralização; 
VIII. Na regulação do pH do solo através do aumento de sua capacidade            

de tamponamento; 
IX. Na produção de substâncias inibidoras e ativadoras do        

crescimento, importantes para a vida microbiana do solo; 
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X. Na participação em processos pedogenéticos, devido às suas        
propriedade de peptização, coagulação, formação de quelatos,       
outros. 

2.3.2 Fase gasosa 

“A fase gasosa do solo ocupa os espaços vazios da fase sólida do solo que não                

estiverem preenchidos pela fase líquida” (LUCHESE apud COSTA, 2007, p. 19). 

Fassbender (1982) apud Costa (2007, p. 20): 

Entre o ar do solo e o atmosférico existe um constante intercâmbio            
gasoso. Este é mais intenso na presença de ventos superficiais fortes e            
por ação das chuvas ou irrigação que, ao percolarem o solo promove            
a renovação do ar do solo. Geralmente se estabelece um equilíbrio           
entre ambas as fases, com uma velocidade de intercâmbio mais ou           
menos estável. 

2.3.3 Fase líquida 

A água é o elemento presente desde a intemperização inicial da rocha-mãe. Para             

Luchese et al. (2002, p. 47) “no solo, dois componentes disputam o mesmo espaço, a fase                

líquida, isto é, a solução do solo, e a fase gasosa, o ar do solo. Aumentando um, diminui o                   

volume do outro”. 

As mudanças no estado poroso do solo confere a um sistema, o ciclo da água, ou                

melhor, ciclo hidrológico. De acordo com Garcez e Acosta Alvarez (2009, p. 2) é “composto               

de duas fases principais: uma atmosférica e outra terrestre. Cada uma delas incluem:             

armazenamento temporário de água, transporte, mudança de estado”. Compreende-se em 4           

etapas principais: “precipitações atmosféricas (chuva, granizo, neve, orvalho), escoamentos         

subterrâneos (infiltração, águas subterrâneas), escoamentos superficiais (torrentes, rios e         

lagos), evaporação (na superfície das águas e no solo) e transpiração dos vegetais e animais”               

(GARCEZ; ACOSTA ALVAREZ, 2009, p. 3). 

A água no solo está presente no solo sob três diferentes formas: a água higroscópica               

encontra-se fortemente ligadas quimicamente às partículas do solo, desse modo indisponível           

às plantas; a água capilar aproveitável pelas plantas, quando preenchido nos poros do solo,              

tem certa mobilidade nos capilares e obedece a leis específicas, e por fim; a água               

gravitacional, na capacidade máxima de retenção, ocupada nos macroporos, situação de baixa            

duração, pois será drenada em seguida (COSTA, 2007, p. 21; LUCHESE et al., 2002, p. 53;                

MARCEL, 2011, p. 1). 
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A solução do solo além da água constitui-se de “substâncias minerais e orgânicas             

dissolvidas, e do espaço poroso. [...] É um sistema aberto, dinâmico, que troca matéria e               

energia com suas vizinhanças e sua composição é resultante das inúmeras reações que             

ocorrem com as outras fases que constituem o solo” (MEURER; ANGHINONI, 2012, p. 87). 

2.4 PERFIL DO SOLO 

De acordo com Costa (2007, p. 15) “as transformações na rocha de origem podem ser               

percebidas nas mudanças de cor, estrutura, espessura e distribuição das partículas sólidas, que             

vão formando camadas denominadas de horizontes [seu conjunto é o perfil do solo], podendo              

ser apreciados numa numa secção vertical de um solo qualquer”. 

Para Meurer (2000) apud Costa (2007, p. 16): 

Os horizonte visualizados no perfil do solo são designados pelas letras           
maiúsculas A, B, C, O e R. O horizonte ou camada R, é a rocha               
intacta, sem alterações. O horizonte C ou camada C é formado por            
material inconsolidado, e o horizonte R com algumas alterações         
físicas. O horizonte B ou camada B é a camada C (rocha fisicamente             
alterada) passando por transformações químicas e algumas biológicas.        
O horizonte A é denominado de solo agrícola ou arável, é resultante            
do acúmulo de material orgânico misturado com material mineral,         
geralmente possui coloração mais escura devido ao material orgânico         
humificado. E, por fim, na parte superficial do solo, o horizonte O            
composto de matéria orgânica fresca ou em decomposição. 

2.5 ELEMENTOS ESSENCIAIS 

Definição da essencialidade publicada por Arnon e Stout (1939a) apud Epstein (2006, 

p. 45) um elemento não é considerado essencial a menos que: 

I. a deficiência dele torne impossível para a planta completar o          
estágio vegetativo ou o reprodutivo de seu ciclo de vida; 

II. Tal deficiência seja específica ao elemento em questão, e possa ser           
prevenida ou corrigida apenas fornecendo esse elemento; 

III. O elemento está envolvido diretamente na nutrição da planta,         
independentemente e seus possíveis efeitos na correção de alguma         
condição microbiológica ou química desfavorável do solo ou outro         
meio de cultura. 

Todavia, do ponto de vista de Epstein (2006, p. 45)  

No item (I), uma planta pode ser muito severamente deficiente em           
elemento nutriente “essencial” e ainda estar apta para completar seu          
ciclo de vida. Item (II) nenhum outro pode substituir o elemento,           
implica em que o elemento substituído é “deficiente”. Então, esse          
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critério meramente reitera o primeiro. Item (II) o elemento está          
diretamente envolvido na nutrição da planta, mais que meramente         
corrigindo uma condição ambiental desfavorável, foi implicitamente       
satisfeito com a descoberta da essencialidade de vários elementos. 

Baseando-se no conceito de Arnon e Stout, Epstein sugere abandoná-la e sugerindo a             

seguinte: Um elemento é essencial se preenche um ou ambos de dois critérios: 

I. O elemento é parte de uma molécula que é um componente           
intrínseco da estrutura ou do metabolismo da planta; 

II. a planta pode ser tão severamente privada do elemento que exibe           
anormalidades em seu crescimento, desenvolvimento ou      
reprodução - isto é, sua “performance” - em comparação com          
plantas menos privadas. 

Segundo Dechen e Nachtigall (2007, p. 92) baseado em Arnon e Stout (1939) três              

critérios devem ser atendidos ao elemento seja considerado essencial: 

I. Um elemento é essencial se sua deficiência impede que a planta           
complete o seu ciclo vital; 

II. Para ser essencial, o elemento não pode ser substituído por outro           
elemento com propriedades similares. Por exemplo: O Na        
apresenta propriedades semelhantes ao K, contudo não pode        
substituir completamente o K. 

III. O elemento deve participar diretamente no metabolismo da planta         
e promover seu benefício não só com o objetivo de melhorar as            
características do solo, por meio do crescimento da microflora,         
mas também de possibilitar outro efeito benéfico à planta. 

2.6 CARACTERIZAÇÃO DOS ELEMENTOS 

Elementos carbono (C), hidrogênio (H) e oxigênio (O) são referentes à fisiologia            

vegetal, por serem “supridos à planta essencialmente via CO2, na fotossíntese, e via H2O              

absorvida do meio de crescimento” (DECHEN; NACHTIGALL, 2007, p. 94). Os demais            

elementos classificados como essenciais às plantas tem função específica em seu           

metabolismo. Variando a espécie, os valores proporcionais de cada elemento serão diferentes,            

entretanto via de regra, os elementos demandados em maior quantidade são caracterizados de             

macronutrientes, e quando exigidos em menor quantidade, do ponto de vista da química,             

“elementos traços” destes são classificados como micronutrientes. Salientando que, conforme          

deficiência ou excesso apresentará sintomas característicos de anomalias morfológica e          

fisiológica. 
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2.5.1 Macronutrientes 

Segundo Epstein (2006, p. 46) em meados de 1860 pesquisadores conseguiram variar a             

composição de soluções nutritivas, possibilitando a descoberta de pelos menos sete elementos            

minerais, nitrogênio (N), fósforo (P), enxofre (S), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e              

ferro (Fe). Com exceção do Fe, os demais são requeridos em maior quantidade. 

2.5.2 Micronutrientes 

De acordo com Aparecida de de Abreu et. al os elementos considerados            

micronutrientes: boro (B), cloro (Cl), cobre (Cu), ferro (Fe), manganês (Mn), molibdênio            

(Mo), níquel (Ni) e zinco (Zn). Sendo o mais recente incluído na lista o Ni, segundo                

Marschner (1986) apud Aparecida de Abreu (2007, p. 647). No quadro 2.4 abaixo, a              

descoberta dos respectivos elementos por seus pesquisadores. 

Quadro 2.4 - Descoberta de alguns Micronutrientes. 

Elemento Pesquisador (a) Local Descoberto em 

Mn J. S. McHargue Kentucky, USA 1920 

B Katherine Warington Oxford, Inglaterra 1920 

Zn C. B. Lipman Univer. da Califórnia 1931 

Mo P. R. Stout e D. I. Arnon Univer. da Califórnia 1939 

Cl T. C. Broyer e P. R. Stout Univer. da Califórnia 1954 

Ni -------- -------- 1980 
Fonte: Adaptado de Epstein (2006, p. 47) 

Existem várias denominações para micronutrientes, conhecido também na literatura         

como “elementos menores” ou “elementos traços”, devido a necessidade da planta por            

somente traços desses elementos encontrados nos tecidos das plantas (SANTOS, 2005, p. 11;             

APARECIDA DE ABREU et al., 2007, p. 647). 
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Capítulo 3  

ÁGUA 

Recurso hídrico e estratégico, a água bem natural dotado de valor econômico, indicado             

também na Lei Federal nº 9.433, de 8 janeiro de 1997 (no título I, Capítulo I, Artigo 1º, Inciso                   

II reconhecendo como “um recurso natural limitado, dotado de valor econômico). 

Um solvente universal da biosfera com capacidade de dissolver substâncias permitindo           

inúmeras reações na natureza, gerando novos compostos, permitindo o desenvolvimento da           

vida orgânica, resultando nos diversos tipos de fenômenos naturais (PHILIPPI JR.;           

SILVEIRA, 2005, p. 417). De acordo com a teoria de Darwin o processo evolutivo iniciou-se               

no mar, em seguida para terra, ou seja, a descoberta da origem da vida, quanto a necessidade                 

de todos os organismos presentes neste planeta azul (devido aproximadamente ¾ serem            

cobertos de mares e oceanos) ironicamente chamado de Terra, onde a água é o elemento               

fundamental à vida. 

Presente em diversas situações comuns (formação de nuvens, chuvas e escoamento dos            

rios); internamente em todos os organismos vivos seja no reino vegetal ou animal e humano               

(tabela 3.1); quanto em eventos catastróficos (inundações, secas, geadas, furacões e tsunamis). 

Tabela 3.1 - Proporção de água no ser humano. 

Idade % de água 

Feto humano no quinto mês de gestação Cerca de 94% 

Entre 0 e 2 anos De 75% a 80% 

Entre 2 e 5 anos De 70% a 75% 

Entre 5 e 10 anos De 65% a 70% 

Entre 10 e 15 anos De 63% a 65% 

Entre 15 e 20 anos De 60% a 63% 

Entre 20 e 40 anos De 58% a 60% 

Entre 40 e 60 anos De 50% a 58% 
Fonte: Miranda (2004, p. 19-20); Nogueira (1995, p. 47) apud Machado e Oliveira (2013, p.13) 

H2O elementar, isto é, puro inexiste no meio ambiente, somente extraído através do             

processo de destilação e deionização. Segundo Benetti e Bidone (2009) apud Almeida (2011,             

p. 4) basicamente 2 grupos de elementos químicos na água: 1. Conservativo; 2. Não              

conservativo. Sendo o primeiro, representado por cloro (Cl) e sódio (Na), essencial na             
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ecologia por influenciar na pressão osmótica e no equilíbrio iônico, típico de organismos             

aquáticos, devido à tolerância salina. Em segundo grupo, relata concentração variável no            

tempo; inserindo o nitrogênio (N) e fósforo (P) fundamental no metabolismo, no entanto,             

limitantes do desenvolvimento dos organismos aquáticos. 

A história do desenvolvimento da cultura humana sempre esteve associadas ao controle            

dos elementos água e fogo. O recurso natural mais abundante, contudo a potabilidade torne-a              

escassa em muitas regiões. Água como elemento estratégico nas tomadas de decisão,            

desenvolveram-se em função da nossa capacidade de gerenciá-la (PHILIPPI JR.; SILVEIRA,           

2005, p. 417). “O crescimento populacional e consumo médio por habitante, aumento das             

demandas para atender novos e variados usos (Tabela 3.2), e a poluição decorrente do              

conjunto das atividades humanas têm gerado uma grande pressão sobre os recursos hídricos”             

(MACHADO; TORRES, 2013, p. 4). 

Tabela 3.2 - Consumo médio anual mundial de água (em km3). 

Setores/Anos 1900 1950 1970 1980 2000 (estimativa) 

Agricultura 409 859 1.400 1.730 2.500 

Indústria 4 15 38 62 117 

Doméstico 4 14 29 41 65 

Reservatórios - 7 66 120 220 

Total 417 895 1.533 1.953 2.902 
Fonte: Urban (2004, p. 101) apud Machado e Torres (2013, p. 15). 

Continuando com o mesmo autor, o abastecimento e irrigação sendo primordiais ao            

estabelecimento das civilizações. Porém a sua qualidade nunca foi prioridade mesmo com a             

Teoria dos germes de Pasteur (século XIX) relatando a correlação entre as doenças, os agentes               

e a sua provável veiculação pela água. Os Escritos Hipocráticos (IV a.C.) - ares, águas e                

lugares: as prováveis correlações entre doenças e águas. Segundo Machado e Torres (2013, p.              

4) “os recursos hídricos têm tido sua qualidade severamente comprometida na razão direta do              

maior desenvolvimento tecnológico da sociedade”. 

3.1 QUALIDADE DA ÁGUA 

O leito do rio em seu caminhar descendente por territórios bem definidos percorrendo             

um longo caminho nas microbacias hidrográficas. Em estado natural ocorrem interações da            

água com a geologia, o solo, a vegetação e a fauna dos lugares. Ações antrópicas apropriando                
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deste recurso natural resulta-se em efluentes domésticos, industriais e as cargas difusas            

urbanas e agrícolas. Seja no aspecto natural quanto antrópico por consequência ocorrem            

alterações na quantidade e qualidade da água ao longo do seu percurso. 

Conceito de qualidade de água exige enorme complexidade, devido suas condições           

temporais e espaciais em determinada realidade ambiental. Segundo Tchobanoglous e          

Schrouder (1987) apud Porto (2002) apud Philippi Jr.; Silveira (2005, p. 427) sugere a              

conceituação associado a qualidade ao uso que se faz do recurso. Estabelecendo os             

parâmetros físicos, químicos e biológicos conforme as características da água, conforme           

quadro 3.1. A coleta da amostra deve atender duas condições, temporais e espaciais. Sendo              

que no primeiro anotar a data da amostragem, as condições de vazão média, máxima ou               

mínima. Em segundo, no aspecto espacial indicar o local e a forma de coleta da amostra. 

Quadro 3.1 - Qualidade da água dividido em três parâmetros. 

Parâmetro Descrição 

Físico Determinar temperatura, a turbidez, os sólidos (totais, suspensos, dissolvidos), 
a condutividade, a cor. 

Químico 

Indicar as espécies iônicas (Ca, Mg, Na, Fe, Mn, Cu, Cd, Cr, Hg,  Pb, cloretos, 
sulfato, nitrato, fosfato, bicarbonato etc), compostos orgânicos naturais 
(carboidratos, proteínas e lipídios, medidos pelo teste Demanda Bioquímica de 
Oxigênio), os compostos orgânicos sintéticos (surfactantes, pesticidas e 
agroquímicos, solventes trihalometanos etc), os gases (oxigênio, amônia etc), o 
pH, a alcalinidade, a dureza. 

Biológico Presença de organismo patogênicos (coliforme totais e fecais), espécies de 
algas, organismos bentônicos, bioensaios. 

Fonte: Tchobanoglous e Schrouder (1987) apud Porto (2002) apud Philippi Jr.; Silveira (2005, p. 427). 

Embora seja subjetivo o conceito de qualidade para recurso hídrico, no quesito de             

utilização humana, presumindo ausência de contaminações microbiológica e toxicológica.         

Além disso, existe uma variação na sensibilidade ou resistência à contaminação de acordo             

com cada indivíduo ou até mesmo em determinada população. Deste modo, a especificação de              

padrão de qualidade estabelece uma faixa (janela) de uso. “O estabelecimento de padrões             

pressupõe o conhecimento científico da capacidade de suporte dos ecossistemas e das            

condições de saúde das populações humanas sobre o impacto da degradação ambiental.”            

(PHILIPPI JR.; SILVEIRA, 2005, p. 428). Segundo este autor citando Porto (2002) a             

evolução tecnológica lançando no mercado novas substâncias cujos efeitos colaterais são           

desconhecidos, sendo imperioso o seu estudo. 
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Em resumo, determinada substância presente na água transforma-se        
em um agente de degradação ambiental - um poluente - quando a sua             
concentração ultrapassa os limites impostos pela legislação, que por         
sua vez está baseada no conhecimento científico e técnico disponível          
no momento de sua promulgação. Esses limites têm sido definidos          
pela legislação por meio da sua classificação em três tipos: os           
ambientais aplicados aos corpos de água e aos usos definidos; os de            
consumo ou de utilização para o consumo humano (potabilidade) ou          
para a indústria (Porto 2002) e, por último, os padrões de emissão,            
visando definir os limites máximos de poluentes que podem ser          
lançados no ambiente, em especial, nos corpos de água (PHILIPPI JR.;           
SILVEIRA, 2005, p. 429). 

A primeira regulamentação na qualidade dos recursos hídricos no Brasil, a Portaria do             

Ministério do Interior (n. GM 0013, de 15.01.1976) classificando os corpos de água             

superficiais, com os respectivos padrões de qualidade e os padrões de emissão para efluentes.              

Cuja deficiência de escala, no enquadramento das bacias hidrográficas no tocante pela            

magnitude de escala espacial, não contempla os corpos de água de todas as ordens (regatos,               

riachos, ribeirões e rios). Em 1986, a Portaria GM 0013 foi substituída pela Resolução n. 20                

do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) estabelecendo uma nova classificação           

para as águas doces, salobras e salinas do Território Nacional. 

A evolução da classificação dos corpos de água, considerando a vigência da Resolução             

CONAMA no 274, de 29 de novembro de 2000, que dispõe sobre a balneabilidade; o               

enquadramento expressa metas finais a serem alcançadas, podendo ser fixadas metas           

progressivas intermediárias, obrigatórias, visando a sua efetivação; os termos da Convenção           

de Estocolmo, que trata dos Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs), ratificada pelo Decreto            

Legislativo no 204, de 7 de maio de 2004; entre outros quesitos, substituída pela Resolução n.                

357, de 17 de março de 2005. Segue no quadro 3.2 e a tabela 3.3 as cinco classes para água                    

doce. 
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Quadro 3.2 - Classes de água doce destinada segundo a Resolução CONAMA n. 357 - 17                
mar. 2005. 

Classe -  
Água 
destinada 

Descrição 

Classe 
Especial 

a) ao abastecimento doméstico sem prévia ou com simples desinfecção; 
b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e 
c) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de 
proteção integral.  

Classe 1 

a) ao abastecimento doméstico após tratamento simplificado; 
b) à proteção das comunidades aquáticas; 
c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e 
mergulho, conforme Resolução CONAMA no 274, de 2000; 
d) à 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 
e) à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas.  

Classe 2 

a) ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional; 
b) à proteção das comunidades aquáticas; 
c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e 
mergulho, conforme Resolução CONAMA no 274, de 2000; 
d) à 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 
e) à aqüicultura e à atividade de pesca.  

Classe 3 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou 
avançado; 
b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 
c) à pesca amadora; 
d) à recreação de contato secundário; e 
e) à dessedentação de animais. 

Classe 4 a) à navegação; 
b) à harmonia paisagística. 

Fonte: CONAMA n.357 - 20 mar. 2005. 

Ênfase em um trecho desta resolução: “o enquadramento dos corpos d'água deve estar             

baseado não necessariamente no seu estado atual, mas nos níveis de qualidade que deveriam              

possuir para atender às necessidades da comunidade”. Isto é, conforme o tipo de demanda, ou               

melhor, a que se destinará o uso da água uma determinada classe, padrão ambiental será               

melhor atendido. 



32 

A tabela 3.3 a seguir da Resolução n. 357 do CONAMA estabelece uma relação parcial               

dos padrões ambientais. De acordo com metais selecionados para análise de solo e água neste               

presente trabalho. 

Tabela 3.3 - Relação parcial dos padrões de qualidade segundo a Resolução CONAMA             
357/05. 

Parâmetro 
Classes 

Especial 1 2 3 4 
 ---------------------- Unidade nefelométrica de turbidez (UNT) --------------------- 

Turbidez  40 100 100 - 
 --------------------------------------- mg.L-1 --------------------------------------- 

Cd  0,001 0,001 0,01 - 

Pb - 0,01 0,01 0,033 - 

Ni - 0,025 0,025 0,025 - 

Zn - 0,18 0,18 5 - 
Fonte: Adaptado de CONAMA n. 357 - 17 mar. 2005. 

A evolução dos sistema tem sido alvo de discussões com relação a efetividade dos              

padrões ambientais e dos padrões de emissões. Ou seja, segundo Philippi Jr.; Silveira (2005,              

p.432) “ou se adota um sistema rígido de controle de poluição por meio de padrões de                

emissão uniformes ou um sistema mais flexível de padrões de emissão, atendendo mais aos              

padrões ambientais, considerando as características peculiares de cada bacia hidrográfica e os            

seus ecossistemas”. 

3.2 BACIA HIDROGRÁFICA 

3.2.1 Contexto histórico nacional e no Paraná 

A humanidade quase em absoluto somente há tomada de ação curativa, ou seja,             

aguardamos as consequências para então agirmos, do mesmo as “medidas reativas a situações             

de degradação ambiental, verificadas em bacias hidrográficas intensamente explotadas pela          

agricultura” (LANNA, 1995, p. 52 apud MACHADO; TORRES, 2013, p. 164). Vale ressaltar             

que mesmo o conceito de bacia hidrográfica ter grande aplicação em áreas rurais, de acordo               

com Hissa e Machado (2004, p. 356) apud Machado e Torres (2013, p.164), sua gênese está                

diretamente ligada aos órgãos governamentais, devido ao exponencial crescimento e          
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desenvolvimento humano com crescente demanda do uso das águas (irrigação, geração de            

energia elétrica, abastecimento humano e industrial). 

No Brasil “por iniciativa dos governos estaduais e federal, iniciam-se, a partir de 1976,              

primeiras tentativas e experiências de gerenciamento de bacias hidrográficas limitadas à           

administração pública” (ROSS; DEL PRETTE, 1998, p. 102 apud MACHADO; TORRES,           

2013, p. 164). No Paraná foi à partir 1978 “com um projeto de conservação de solo e água na                   

bacia do rio do Campo” (HISSA; MACHADO, 2004, p. 357 apud MACHADO; TORRES,             

2013, p. 164). 

Dando sequência com Machado e Torres (2013, p. 165-166): 

Em abril de 1988, Brasil e França assinaram um acordo de cooperação            
técnica com o objetivo de estruturar o gerenciamento integrado de          
bacias hidrográficas, daí resultando a adoção da bacia hidrográfica         
como unidade de planejamento e gestão ambiental, mas com clara          
ênfase nos recursos hídricos, seguindo modelo francês gerenciamento        
(ROSS; DEL PRETTE, 1998, p. 116-8). Através do citado acordo, “o           
governo francês pôde contribuir para o treinamento de equipes         
técnicas brasileiras, favorecendo a disseminação de conceitos e ideias         
como agências, comitês e consórcios de bacias” (MAGALHÃES JR.,         
1997, p. 16). 

Entre 1989 e 1997 foi desenvolvido o Programa de Desenvolvimento          
Rural do Paraná, coordenado pela Secretaria de Agricultura e         
Abastecimento do Estado do Paraná (MARTIN, 1996, p. 239),         
chamado Paraná Rural, que envolvia manejo e conservação de solo e           
água, “incorporando ainda o controle da poluição e confirmando a          
microbacia hidrográfica como unidade de planejamento e ação”        
(CARVALHO, 2004, p. 43). 

Em 17 de janeiro de 1991, a Lei Federal nº 8.171, que dispõe sobre a               
Política Agrícola, em seu Artigo 20, já definia que “as bacias           
hidrográficas constituem-se em unidades básicas de planejamento do        
uso, da conservação e da recuperação dos recursos naturais”. 

A Constituição Federal de 1988 compete à União no seu art. 21, inciso XIX: “instituir               

sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de             

direitos de seu uso”. Dando origem à Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 (Lei das                   

Águas), estabeleceu como um de seus principais fundamentos (Título I, Capítulo I, Artigo 1º,              

Inciso V) que “a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política              

Nacional de Recursos Hídricos [PNRH] e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de             

Recursos Hídricos [SNGRH]”. 
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A mudança principal embutida por essa Lei tem relação com os           
mecanismo de gerenciamento, de forma que se passou de um modelo           
centralizador para participação conjunta no processo decisório dos        
segmentos governamentais e sociedade civil. Esta Lei é consequência         
de uma intensa negociação política, calcada em princípios básicos de          
interesse comum, amplamente aceitos pela sociedade civil, em um         
claro entendimento sobre o que seria necessário para haver uma gestão           
coerente dos recursos hídricos no Brasil (UNICESUMAR;       
OLIVEIRA, 2016, p. 93). 

3.2.2 Conceitos 

Inserção do conceito de bacia hidrográfica como unidade de gestão territorial como            

unidade de planejamento, instrumento de gerenciamento de uso e ocupação do solo com             

aceitação global, estendeu as barreiras políticas geográficas tradicionais (municípios, estados,          

países) para uma unidade física de gerenciamento, planejamento e desenvolvimento          

econômico e social (MORAES; LORANDI, 2016, p. 16; TUNDISI, 2003, p. 108 apud             

MACHADO; TORRES, 2013, p. 39).  

Bacia hidrográfica, ou bacia de drenagem, também chamada de bacia fluvial é uma             

região hidrológica, do ponto de vista de Coelho Netto (2007, p. 97) apud Machado e Torres                

(2013, p. 40) “uma área da superfície terrestre que drena água, sedimentos e materiais              

dissolvidos para uma saída comum, num determinado ponto de um canal fluvial”. 

Bacia hidrográfica é a região compreendida por um território e por           
diversos cursos d’água. Da chuva que cai no interior da bacia, parte            
escoa pela superfície e parte infiltra no solo. A água superficial escoa            
até um curso d’água (rio principal) ou um sistema conectado de cursos            
d’água afluentes; essas águas, normalmente, são descarregadas por        
meio de uma única foz (ou exutório) localizada no ponto mais baixo            
da região. Da parte infiltrada, uma parcela escoa para os leitos dos            
rios, outra parcela é evaporada por meio da transpiração da vegetação           
e outra é armazenada no subsolo compondo os aquíferos subterrâneos          
(ANA, 2011, p. 11) 

Do ponto de vista do relevo, segundo Coelho Neto apud Arruda (2012, p. 211)              

“encostas, topos ou cristais e fundos de vales, canais, corpos de água subterrânea, sistemas de               

drenagem urbanos e áreas irrigadas, entre outras unidades espaciais, estão interligados como            

componentes de bacias de drenagem”. 

A bacia hidrográfica pode ser considerada um ente sistêmico. É onde se realizam os              

balanços de entrada proveniente da chuva e saída de água através do exutório, permitindo que               

sejam delineadas bacias e sub-bacias, cuja interconexão se dá pelos sistemas hídricos,            
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convergindo para uma única saída e desaguando diretamente no mar ou em um grande lago.               

Considerando como perdas intermediárias os volumes evaporados e transpirados e também os            

infiltrados profundamente (ROCHA E KURTZ, 2001, p. 10 apud MACHADO; TORRES,           

2013, 41; PORTO; PORTO, 2008, p. 45; TUCCI, 2013, p. 41). 

A rede fluvial que compõem uma bacia é responsável pela coleta e distribuição da água               

e dos sedimentos de uma área para outra. Além dos rios e divisores, a bacia é composta por                  

outros elementos que influenciam na quantidade de água e de sedimentos decorrentes dos             

fenômenos de erosão e estes são transportados com água pelos canais fluviais. Esses             

sedimentos são o solo, a rocha a vegetação e a ocupação antrópica, de cobertura vegetal, etc.                

(TUCCI, 2013, p. 41; UNICESUMAR; OLIVEIRA, 2016, p. 75). 

O conceito de bacia hidrográfica tem sido expandido proporcionalmente as pesquisas           

científicas e nos programas governamentais de ordenamento territorial, sendo proposto por           

diferentes autores com grande semelhança em sua conceituação. No entanto, a subdivisão de             

grandes bacias em bacias menores (sub-bacias, microbacia e minibacia) há divergência           

conceitual, cuja diferentes abordagens de fatores físico ao ecológico. Imprescindível sua           

aplicação em condições onde a bacia é muito grande, facilitando o diagnóstico e o              

monitoramento ambiental (MACHADO; TORRES, 2013, p. 39-40; MORAES, 2016, p. 11) 

A despeito disto, Machado e Torres (2013, p. 42-43) destaca que: 

Uma diferenciação entre esses conceitos é feita segundo o grau de           
hierarquização, de modo que a bacia hidrográfica refere-se à área de           
drenagem do rio principal; a sub-bacia abrange a área de drenagem de            
um tributário do rio principal e a microbacia abrange a área de            
drenagem de um tributário de um tributário do rio principal [conforme           
exibido na figura 3.1 abaixo] 

Figura 3.1 - Fluxograma da subdivisões da bacia hidrográfica. 

 
Fonte: Adaptado de Machado e Tor res (2013, p. 43). 

3.2.3 Caracterização geral das bacias 

Para facilitar o projeto e o gerenciamento dos recursos hídricos, o Conselho Nacional             

de Recursos Hídricos, criou a resolução nº 32, em 15 de outubro de 2003, adotou outra                
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unidade de regionalização, dividindo num primeiro nível de macrodivisão hidrográfica,          

instituindo as 12 regiões hidrográficas, descrito no quadro 3.3 (Figura 3.2), como o espaço              

compreendido por uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas, agrupando-os por            

suas características similares de caráter econômico, social e cultural. Devido a dimensão            

continental do Brasil com diferenças nos ecossistemas, configurações físicas e características           

regionais distintas (MACHADO; TORRES, 2013, p. 43; PORTO; PORTO, 2008, p. 46;            

UNICESUMAR; OLIVEIRA, 2016, p. 108). 

Quadro 3.3 - Descrição das Regiões hidrográficas do Brasil. 

REGIÕES HIDROGRÁFICAS NACIONAL 

Amazônica Atlântico Leste Atlântico Nordeste 
Ocidental 

Atlântico Nordeste 
Oriental 

Atlântico Sudoeste Atlântico Sul Paraguai Paraná 

Paranaíba São Francisco Tocantins Araguaia Uruguai  
Fonte: Adaptado de Anexo I da Resolução nº 32, de 15 de outubro de 2003, p. 3. 

Figura 3.2 - Regiões hidrográficas brasileira. 

 
Fonte: Adaptado de Anexo I da Resolução nº 32, de 15 de outubro de 2003 apud Torres; Neto; Menezes (2012,                    
p. 174) 
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“O estado do Paraná é drenado por dezesseis bacias hidrográficas (quadro 3.5, figura             

3.3)” (PARANÁ, 2015, p. 9) 

Quadro 3.4 - Descrição das bacias hidrográficas do Estado do Paraná. 

Bacias hidrográficas do Estado do Paraná 

Cinzas Pirapó Iguaçu Itararé 

Ivaí Paranapanema I Paranapanema II Paranapanema III 

Paranapanema IV Piquiri Ribeira Paraná I 

Paraná II Paraná III Litorânea Tibagi 
Fonte: AGUASPARANÁ/SEMA, 2010. 

O Estado do Paraná situa-se na Região Sul do país, abrangendo uma            
área territorial, segundo a SEMA (2007), de 196.490,1 km²,         
limitando-se, ao norte, com o Estado de São Paulo; ao Sul, com o             
Estado de Santa Catarina; a Sudoeste, com a República Argentina; a           
Leste, com o Oceano Atlântico (rio Itararé); a Oeste, com o Estado do             
Mato Grosso do Sul; e, a Noroeste com o Paraguai. 

Os limites Norte e Oeste do Estado são caracterizados pelos rios           
Paranapanema e Paraná. Com uma extensão de, aproximadamente, 98         
km, o limite Leste do Estado do Paraná com o Oceano Atlântico forma             
uma das mais importantes baías do Brasil, onde estão localizados os           
portos de Paranaguá e Antonina. (PARANÁ, 2010, p. 9) 

Figura 3.3 - Bacias hidrográficas do estado do Paraná. 

 
Fonte: ITCG (2010). 
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Figura 3.4 - Localização da bacia hidrográfica do rio Pirapó - PR. 

 
Fonte: Bodas Terassi; Silveira (2013, p. 113). 

Descrição da bacia do rio Pirapó (figura 3.4) (PARANÁ, 2010, p. 17): 

Localiza-se no terceiro planalto paranaense. O Rio Pirapó nasce no          
município de Apucarana a 1.000 metros de altitude, e corre em direção            
norte até sua foz e desaguando no Rio Paranapanema, a 300 metros de             
altitude no município de Jardim Olinda. 

Contribui para a Bacia aproximadamente 60 tributários diretos, não         
levando em conta os pequenos riachos. Apresenta dois rios de          
destaque, o rio Pirapó e seu principal afluente o rio Bandeirantes do            
Norte, que tem sua nascente no Município de Arapongas e possui 28            
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tributários diretos à sua margem esquerda e 6 tributários diretos à sua            
margem direita. 

Limita-se ao norte com o rio Paranapanema; ao sul, com a bacia do rio              
Ivaí; a leste, com as bacias do Paranapanema 3 e Tibagi; e, a oeste,              
com a bacia Paranapanema 4. A área da bacia abrange totalmente ou            
parcialmente 33 municípios. As cidades mais importantes: Maringá,        
Apucarana e Arapongas. 

3.3 ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Metrópoles com alta densidade populacional somente a extração de água por rios e lago              

de água doce geralmente são insuficientes. Para atender essa demanda a água subterrânea foi              

essencial para obtenção de água potável e em elevado volume (BEREZUK, 2002, p. 24). 

“O Brasil tem o privilégio de possuir uma grande quantidade de águas superficiais e              

subterrâneas” (COSTA, 2007, p. 22). “O aquífero Guarani é a principal reserva subterrânea de              

água doce da América do Sul e um dos maiores sistemas aquíferos do mundo, ocupando uma                

área total de 1,2 milhões de km2 na Bacia do Paraná e parte da Bacia do Chaco-Paraná”                 

(ECOA, 20--, p. 1). 

Segundo Oleaga et al. (20--, p. 13) “Ao contrário dos recursos hídricos superficiais, o              

fluxo da água subterrânea é muito lento. Nos primeiros, as velocidades costumam            

expressar-se em metros por segundo, ao passo que, nos aquíferos, a velocidade normalmente é              

medida em metros por ano”. 

Constatado por Costa (2007, p. 22) “as águas subterrâneas podem estar em locais e              

profundidades mais ou menos acessíveis no solo, sendo chamados de aquíferos livres ou             

confinados conforme sua profundidade, além de outros critérios”. 

De acordo com Albuquerque Filho; Azevedo (1996) apud Berezuk (2002, p. 25): 

A zona insaturada, também denominada de zona de aeração,         
corresponde à área em que os espaços intergranulares estão         
preenchidos com água e com ar. Abaixo dessa zona insaturada          
encontra-se a zona saturada onde todos os espaços intergranulares         
estão preenchidos por água. A superfície divisora entre essas duas          
zonas denomina-se de nível freático ou nível de água subterrânea. 

Origem da água subterrânea inicia-se na infiltração por meio da solução do solo, por              

meio da permeabilidade estrutural do solo, segundo Oleaga (20--, p. 13-14) relata 3 tipos de               

aquíferos de acordo com o meio por onde a água percorre determina as condições de fluxo,                

suas características hidroquímicas naturais e os processos relacionados: 



40 

I. Granulares (ou porosos), nos quais a água circula entre os poros ou            
espaços intergranulares, existentes em geral em rochas sedimentares        
(ex.: Guarani). 

II. Fissurais (ou fraturados), desenvolvem-se em rochas ígneas ou        
metamórficas (ex.: aquíferos na Formação Serra Geral), onde a água          
circula através de fraturas existentes na rocha sadia. 

III. Cársticos, em calcários ou dolomitas, que se formam após a          
dissolução da rocha, o que acontece por causa da circulação contínua           
da água, com formação de tubos ou condutos por onde a água circula             
(embora no Uruguai haja esse tipo de rocha, essas formações não se            
desenvolveram de maneira relevante). 
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Capítulo 4 

METAIS PESADOS 

4.1 POLÊMICA NA NOMENCLATURA 

Controvérsias quanto ao uso dos termos encontrado na literatura: metal pesado, metal            

traço, elemento traço e metais tóxicos. Segundo Almeida (2011) “o termo metal pesado não é               

mais recomendado, visto que os elementos adotados como tal, como por exemplo, o arsênio, é               

considerado um metalóide, em seu estado e aparência a 25ºC a 1 atm”. 

De acordo com McNaught e Wilkinson (1997) apud Chaves (2008, p. 5), “tal             

terminologia não foi, em nenhum momento, utilizada pela International Union of Pure and             

Applied Chemistry (IUPAC) em suas recomendações bem como, compêndios)”. Santana          

(2016) complementa, “dessa forma a IUPAC recomenda proibir o uso do termo, alegando ser              

uma nova classificação de elementos na tabela periódica”. 

Nogueira (2012, p. 26) descreve outra denominação é de “metais tóxicos”, raramente            

utilizada na atualidade. Pois o significado de tóxico em termos gerais é todo elemento              

presente em excesso. Sendo que alguns são essenciais ao desenvolvimento de plantas e             

animais evidentemente em concentrações exigidas. 

No entanto os sinônimos elementos traço ou metais traço são inadequados pois segundo             

Nogueira (2012) e Tavares (2009) na Química Analítica Quantitativa o termo “traço” designa             

concentrações ou teores de quaisquer elementos indetectáveis por mais avançada técnica           

instrumental disponível em sua determinação. 

Apesar de Almeida (2011, p. 6), Santana (2016) e Messias (2008, p. 35) discordarem,              

neste presente trabalho optou-se usar “o termo metal pesado, embora não seja de fácil              

definição, é reconhecido e utilizado mundialmente” (AMARAL SOBRINHO et al., 2009, p.            

250). Embora a sua definição seja muito variável entre os autores, conforme relatado em              

seguida. 

4.2 DEFINIÇÕES GERAIS 

4.2.1 Poluição e contaminante 

De acordo com o site de dicionário (dicio.com.br), o verbete poluição consta como             

sinônimo o termo contaminação, assim como em diversas literaturas utilizam com o mesmo             
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sentido. Contudo os pesquisadores neste campo do conhecimento, tal como Knox et al. (2000)              

apud Viana (2011, p. 26) consideram sua aplicação distinta. Segundo o autor, “Define-se             

contaminação do solo, cujo estado químico desvia-se da composição/teor original do solo,            

mas não tem efeito prejudicial nos organismos”. Poluição quando os valores da            

composição/teor modifiquem os processos biológicos. 

Para Holdgate (1979) apud Alloway (1995) apud Santos (2005, p. 10)           
poluição é a introdução antropogênica de substâncias perigosas ao         
ambiente, capazes de causar risco a saúde humana e ao ecossistema ou            
interferir no uso do ambiente, [...] deve ser empregado em situações           
em que uma substância potencialmente perigosa ocorre no ambiente,         
em qualquer concentração, resultando ou não em efeitos danosos ao          
ambiente. 

De acordo com Santos (2005, p. 10) Outros autores sugerem que o termo contaminação              

designada a substância química perigosa inserida pelos homem moderno, no entanto sem            

evidenciar danos, conforme relatado por Knox et al., priorizando o termo poluição em             

condições supracitadas conforme Holdgate. 

Para Alloway (1995) apud Costa et al. (2012, p. 202) define em outras palavras: 

Contaminação por algum elemento ocorre quando há aumento de suas          
concentrações em relação às concentrações naturais; o termo poluição,         
refere-se ao aumento dessas concentrações em quantidades que afetam         
os componentes bióticos do ecossistema, comprometendo sua       
funcionalidade e sustentabilidade. 

Acumulação de elementos benéficos às plantas e animais, em níveis abaixo da toxidez,             

caracterizam a contaminação. Quando acumulados ao nível ou acima do nível de toxidez,             

caracterizam a poluição (TAN, 2000 apud SANTOS, 2005, p. 10). 

Seguindo com Santos, a correta aplicação do conceito de contaminante muitas vezes            

demandará tempo cronológico para que de fato comprove seus danos. Corriqueiramente           

ambos os termos são considerados sinônimos, sendo “poluição” um sentido mais pejorativo.            

No solo, “contaminação” foi convencionalmente adotado para qualquer situação em que uma            

substância ocorre em elevada concentração. 

4.2.2 Toxicologia 

“A toxicologia surgiu com os primeiros seres humanos, antes mesmo dos registros            

históricos, quando o homem em sua busca de alimentos observou que vários vegetais eram              

nocivos ao organismo” (OGA et al. 2003 apud MESSIAS, 2008, p. 30). 
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Azevedo e Chasin (2003) apud Messias (2008, p. 30) complementam: 

A toxicologia ambiental e a ecotoxicologia são termos utilizados para          
descrever o estudo científico dos efeitos adversos causado aos         
organismo vivo pelas substâncias químicas ou outro material        
antropogênico liberado no ambiente e, está fundamentada no princípio         
de que a resposta dos organismo vivos depende da dose do tóxico a             
que foram submetido, do tempo de exposição, da idade e das           
condições de saúde do organismo. 

Segundo Hayes Jr. e Laws Jr. (1991, p. 1): 

A toxicologia é o estudo qualitativo e especialmente quantitativo dos          
efeitos prejudiciais dos agentes químicos e físicos, observado em         
alterações de estrutura e resposta em sistemas vivos; inclui a aplicação           
dos resultados desses estudos à avaliação da segurança e à prevenção           
de lesões corporais e de todas as formas de vida úteis (Tradução            
nossa). 

Analisando a semântica o correto é toxicidade. Embora por advento da haplologia,            

popularmente falado como “toxidade”, tanto é que nos dicionários atuais o atribui como             

sinônimos. Cabe preservar a linguagem tradicional, seguir a base da literatura científica. 

4.2.3 Metal pesado 

O termo metal pesado é aplicado a um grupo heterogêneo de elementos, sendo os              

metais, ametais e semimetais. Grupo com mais elementos químicos e boa condutividade            

elétrica e sua resistência proporcional à temperatura absoluta é dos metais. Por outro lado, os               

não metais ruins como condutores, e por fim os semimetais com baixo nível de condutividade               

(TONANI, 2008; UNICESUMAR; ALVES, 2016). Seja condutividade elétrica ou térmica,          

apresentando brilho característico. Na visão da química, define-se com base no tipo de             

distribuição (configuração) eletrônica dos elementos químicos. Indicando a predisposição dele          

em participar de um mesmo tipo de ligação química, isto é, as propriedades físicas e químicas                

similares (NOGUEIRA, 2012, p. 25). 

Definição baseada na densidade, os elementos químicos e suas formas iônicas com peso             

específico de 6 g.cm-3 (alguns autores aceitam 5 g.cm-3) ou número atômico maior que 20               

(ALLOWAY, 1995 apud TAVARES, 2009; NASCENTES, 2006). Contudo, seja uma          

definição genérica e divergente entre vários autores, para Santana (2016). Nogueira (2012)            

incluindo nutrientes essenciais de plantas e diversos seres vivos (inclusive os humanos), tais             
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como cobre (Cu), zinco (Zn), ferro (Fe), manganês (Mn), cobalto (Co), molibdênio (Mo) e              

selênio (Se), nas devidas proporções adequadas. Entretanto em doses altas será tóxico. 

Quadro 4.1 - Toxidez de alguns elementos para plantas e mamíferos. 

Forma + tóxica do elemento Fitotoxidez Toxidez aos mamíferos 

Cd2+ Média-alta Alta 

Ni2+ Média-alta média 

Pb2+ Média Alta 

Zin2+ Baixa-média baixa-média 
Fonte: McBride (1994) apud Meurer (2007, p.78). 

Para Tonani (2008), Davis e Masten (2016) e Costa et al. (2012) do ponto de vista                

ambiental, o metal pesado é aquele que em determinadas concentrações e tempo de exposição,              

oferece risco à saúde humana sendo responsável por inúmeras doenças, devido seu efeito             

bioacumulativo ou biomagnificado, e ao meio ambiente, prejudicando a atividade dos           

organismos vivos, Quadro 4.1 relata os diferentes níveis de toxicidade. Conforme Unicesumar            

e Alves (2016, p. 133) “metais pesados absorvidos pelo ser humano se depositam no tecido               

ósseo e gorduroso, deslocando minerais nobres dos ossos e músculos para a circulação             

causando doenças, assim pode-se afirmar que o consumo habitual de água e alimentos             

contaminado coloca em risco a saúde”. 

Seguindo com o mesmo autor, do ponto de vista dos organismos vivos, a aplicação ou               

efeitos dos metais, classifica-se em 3 grupos: metais essenciais, metais tóxicos e metais             

indiferentes. Metais essenciais (macronutrientes e micronutrientes) exercem funções        

fundamentais na matéria viva. Os metais tóxicos onde não há função metabólica conhecida,             

alumínio (Al), chumbo (Pb), cádmio (Cd). Por fim, os metais indiferentes tais como: rubídio              

(Rb), césio (Cs), estrôncio (Sr) são alguns dos metais de transição por vezes acumulados nas               

células por interações físico-químicas não específicas ou por mecanismos específicos de           

transporte. 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DOS METAIS PESADOS 

4.3.1 Cádmio (Cd) 

“Pertencente ao grupo IIB da Tabela Periódica, e é um metal relativamente raro, sendo              

67º em ordem de abundância elementar” (ALLOWAY, 1990, p. 100). 
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Elemento muito raro do ponto de vista geoquímico e sua forma pura é inexistente na               

natureza, pertence ao mesmo subgrupo da tabela periódica que o zinco e o mercúrio, mas é                

mais similar ao zinco, sendo encontrado na natureza quase sempre juntos (Cd + Zn). Derivado               

dos resíduos de mineração e despejos industriais, sobretudo do processo de metalização.            

Houve evidências que a exposição crônica ao Cd será passível de adquirir uma doença renal               

(BAIRD, 2011 p. 714; BEREZUK, 2002, p. 45; MANAHAN, 2013; MELO et al., 2004;              

TONANI, 2008, p. 56). Na natureza, é um elemento químico cuja concentração na crosta              

terrestre varia de 0,15 a 0,20 ppm. 

Origem antropogênica por meio de resíduos industriais de processos         
como galvanoplastia, fabricação de plásticos, mineração, pigmentos       
de tinta, preparação de liga e baterias que contêm cádmio. Os           
aparelhos domésticos, automóveis e caminhões, implementos      
agrícolas, peças de avião, ferramentas industriais, ferramentas       
manuais e fixadores de todos os tipos (por exemplo, porcas,          
parafusos, parafusos, unhas) são geralmente revestidos por Cd. O         
cádmio também é usado para mostradores luminescentes, em        
fotografia, cura de borracha e como fungicidas. O tabaco concentra          
Cd, levando a exposição humana a este metal cancerígeno através do           
tabagismo. [...] partículas desgastados de pneus depositado nas ruas,         
depois lavados pela chuva, indo pro esgoto (KIRKHAM, 2006, p. 20,           
tradução nossa). 

SABOGAL PAZ (2008, p. 67) “o cádmio surge nos corpos d’água pelo lançamento de              

águas residuais industriais e pelo escoamento de áreas cultivadas. Em fontes naturais sua             

concentração é inferior a 1,0 μg.L-1.” 

Baird (2011, p. 715) e Sabogal Paz (2008, p. 67) no Japão, na região de Jintsu River                 

Valley, a exposição a níveis altos de cádmio na água de consumo e na comida gerou a doença                  

denominada “itai-itai” com graves manifestações nos ossos e nos rins, originado por            

mineração e fundição de zinco. De acordo com Sabogal da Paz, no Brasil estudos realizados               

na cidade de Santo Amaro da Purificação, estado da Bahia, indicaram contaminação por             

cádmio, decorrente de 32 anos da mineração de chumbo na região. 

Dosagem tóxica Cd em humanos são 10µg.d-1 exposição contínua em 30 anos. Sintomas             

de toxidez: agudo: cólica gástrica, vômito, diarréia, tosse, dor de cabeça, urina parda; crônico:              

hipertensão, mal estar, desordens imunológicas, insuficiência renal (MALAVOLTA, 2006, p.          

457). 

Segundo Mellis (2007, p. 25) a contaminação por Cd na zona rural se deve aos               

fertilizantes fosfatados, calcários, pesticidas e fungicidas. Quanto mais ácido o pH do solo for,              
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maior será sua absorção pela planta (TONANI, 2008, p. 56). Sua contaminação em solos de               

plantas comestíveis pode ser absorvida em grandes quantidades, sem qualquer sintoma visual,            

ampliando o destino do metal, uma reação em cadeia de toxicidade (NOGUEIRA, 2012, p.              

33). 

Para Azevedo e Chasin (2013) apud Melo et al. (2004, p. 8) “a mobilidade deste               

elemento está relacionada ao valor de pH, reações de oxirredução e formação de complexos.              

Assim como os outros metais, pode participar de reações de troca iônicas em superfície de               

minerais argilosos negativamente carregados”. 

4.3.2 Chumbo (Pb) 

“Elemento membro do grupo IV B da Tabela Periódica dos elementos. Os dois estados              
de oxidação Pb (II) e Pb (IV) são estáveis , mas a química ambiental do elemento se concentra                  
do íon plumboso Pb+2. Sua densidade é de 11,34” (MALAVOLTA, 2006, p. 479). 

O chumbo, símbolo Pb, é um metal cinzento, azulado brilhante, não           
elástico, mole, dúctil, maleável, trabalhável a frio, razoável condutor         
de calor e eletricidade, possui condutibilidade térmica, coeficiente de         
expansão térmica linear de 29x10-6/1°C, e aumento em volume (20°C          
ao ponto de fusão) de 6,1%. Peso específico 11,37, baixo ponto de            
fusão (327°C), peso atômico 207,2 e ponto de ebulição a 1.717°C,           
emitindo, antes desta temperatura, vapores tóxicos. Exibe retração        
linear na solidificação de 1 a 2,5% e alongamento de 31% (SILVA,            
2001, p. 134). 

Seguindo com o mesmo autor, a maleabilidade é uma das características de maior             

interesse no setor industrial, embora sua baixa resistência à repetidos esforços mecânicos ou             

dobramentos alternados sejam seus fatores mais limitantes. 

Pb elemento de ocorrência natural encontrado com abundância na crosta terrestre           

(ATSDR, 1999 apud TONANI, 2008, p. 60) na proporção de 0,002%, por outro lado, as               

jazidas de várias parte do mundo são exploradas com teor de 3% (SILVA, 2001, p. 134). Para                 

Kabata-Pendias e Pendias (2001, p. 222, tradução nossa) “os teores na crosta terrestre são              

cerca de 15 mg.kg-1 (ppm) em solos naturais sem interferência humana”. Além disso,             

“segundo Fenzl (1988) sua concentração nas águas naturais é baixa devido à pequena             

mobilidade geoquímica” (BEREZUK, 2002, p. 44). 

Silva (2001, p. 134) “O chumbo é o sexto metal de maior utilidade industrial. O seu uso                 

principal é na construção de baterias para automóveis e estacionárias, que consomem 70% em              
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todo mundo”. Na gasolina foi substituído pelo etanol como mistura antidetonante, mas na             

gasolina de aviação (Avgas) ainda não encontraram nenhum substituto (CONTESINI, 2015). 

Moreira e Moreira (2004, p. 252) o chumbo da gasolina, tintas e            
produtos cerâmicos, calefação e soldas tem sido drasticamente        
reduzido devido às preocupações com a saúde e o meio ambiente. Este            
elemento também tem sido identificado em uma enorme variedade de          
ambientes (ar, água de superfície, lençóis d’água, chorume, solo,         
sedimento, peixes e animais de caça) coletados nos perigosos         
depósitos de lixo, onde freqüentemente é o metal mais encontrado. 

“Ao entrar em contato com as plantas, o Pb pode alterar a germinação, a suscetibilidade               

à seca e os processos vitais, como a fotossíntese, a mitose, a absorção de água, os distúrbios                 

nutricionais, a permeabilidade das membranas celulares, além da inibição da respiração”           

(PAIVA, 2000 e SOARES et al., 2001 apud SOUZA et al., 2016, p. 255). 

Manahan (2013, p. 190) “O envenenamento agudo por chumbo em humanos causa            

nefropatias graves, afetando também o fígado, o sistema reprodutor, o cérebro e o sistema              

nervoso central, resultando em doenças e morte”. Para Malavolta (2006, p. 457) A dose tóxica               

é entre 80-100 μg.L-1 (sangue) e > 120 μg.24h-1 (urina), quadro sintomático de palidez, linha               

de chumbo na gengiva, anemia, sintomas neurológicos múltiplos. 

A contaminação crônica de chumbo (principalmente por exposição        
ocupacional ou pelo consumo de água contaminada) chamada por         
Saturnismo, apresenta os seguintes sintomas: fadiga, sono,       
hipertensão, anemia, irritabilidade, dor de cabeça, mal estar gástrico,         
redução da síntese da hemoglobina, disfunção visual, retardo no         
crescimento de crianças, encefalopatia, interferência no metabolismo       
do cálcio, redução na produção de esperma, má formação fetal,          
tumores e danos neurológicos (SABOGAL PAZ, 2008, p. 68). 

Mesmo quando não estão em contato direto com o poluente, os corpos            
d’água tornam-se grandes depósitos de Pb pelo fato de rios e córregos            
atravessarem áreas agrícolas onde pesticidas e fungicidas são        
utilizados em larga escala e de, a partir de sua movimentação           
horizontal através dos leitos, serem transportados ao longo do seu          
curso, levando consigo essas substâncias indesejadas (OKOYE et al.,         
2010 apud SOUZA et al., 2016, p. 256). 

Dentre os elementos selecionados neste trabalho o Pb é o mais tóxico, devido a ampla               

utilização industrial, tais como: automotiva, petrolífera, tintas e corantes, acumuladores,          

cerâmica e bélica. Regiões urbanas e centros industriais são pontos de maior concentração. 

Chaves (2008, p. 8) e Malavolta (2006, p. 482) relata que dentre os 4 elementos               

selecionados nesta monografia o Pb é o metal pesado com menor mobilidade, dominado pela              
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fixação, sendo acumulado naturalmente nos horizontes superficiais. Além disso, normalmente          

na região comestível o metal não se acumula. Deste modo, ambos os autores concordam com               

menor preocupação de toxidez em relação ao Cd. 

4.3.3 Níquel (Ni) 

“Metal ferromagnético de transição pertencente ao grupo VIII da tabela periódica,           

resistente à oxidação, de cor branca prateada, mais forte e duro do que o Fe” (DECHEN;                

NACHTIGALL, 2007, p. 122).  

Nome deriva de “kupfernickel”, referência dada a nicolia pelo         
mineiros alemães quando a identificaram no século XVII [...],         
possuindo grande resistência mecânica à corrosão e à oxidação [...]. Os           
minerais de níquel são: os sulfetos (milerita (NiS) e pentlandita (Fe,           
Ni)9S8), se apresentam associados a outros sulfetos metálicos em         
rochas básicas, freqüentemente acompanhados de cobre e cobalto. O         
sulfeto é o principal mineral utilizado, contribuindo com mais de 90%           
do níquel extraído (SOCORRO DA SILVA, 2001, p. 462). 

Recentemente a atenção voltou ao Ni devido às emissões do processamento de metais             

operações e da crescente combustão de carvão e petróleo. Presente em lodos de esgoto e               

certos fertilizantes fosfatados, atividade industrial, a matéria orgânica com alta capacidade de            

absorver Ni (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001, p. 325-326, tradução nossa). 

Chaves (2008, p. 9) relata que: 

Sua distribuição está ligada à matéria orgânica, óxidos amorfos, e          
frações de argila, sendo que a matéria orgânica possui a capacidade de            
absorver Ni e torná-lo imóvel. Este elemento também é influenciado          
pelo pH do solo, pois com sua elevação há menor disponibilidade do            
metal (BERTON, 1992). 

Kabata-Pendias e Pendias (2001, p. 326, tradução nossa), não há evidências da função             

do Ni no metabolismo vegetal, embora há relatos especulando os efeitos benéficos no             

crescimento de plantas. Sendo a grande maioria estudos relacionados à sua toxicidade em             

animais e ao homem. 

Por outro lado, para Malavolta (1994) apud Mellis (2007, p. 26), “Apesar de ser um               

metal com alto potencial de toxicidade, o níquel satisfaz os critérios de essencialidade, o que o                

credencia como um micronutriente”. De acordo com Dechen e Nachtigall (2007, p. 123)             

“Metaloenzima urease (que contém dois átomos de Ni por molécula), a qual participa da              
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decomposição da uréia para amônio e CO2. Elemento importante para as plantas receberem             

adubações com uréia ou seus derivados, exercendo papel importante no metabolismo do N”. 

No metabolismo dos seres vivos (humanos e animais), assim como outros metais, Ni é              

requerido em pequenas quantidades. Muitos alimentos naturalmente já possuem elevados          

níveis deste metal, como: chocolate, coco, gordura hidrogenada, frutos secos, feijão, ervilhas            

secas, nabo e os cereais. Outras fontes de contato diário são os utensílios de cozinha e os                 

detergentes (UNICESUMAR; ALVES, 2016, p. 148). 

Continuando com o autor acima: 
A contaminação por Ni pode causar inicialmente sintomas como dores          
de cabeça frontais, vertigens, náuseas, vômitos, insônias, irritação do         
trato respiratório e, posteriormente, sintomas pulmonares semelhantes       
a uma pneumonia viral, podendo resultar em hemorragias, edemas e          
desarranjo celular, além disso, o fígado, rins glândula adrenal, baço e o            
cérebro também são afetados, sendo a pneumonia intersticial difusa e          
o edema cerebral a maior causa de morte. [...] Age sobre as ligações             
nucleotídicas do DNA, fazem com que se unam de forma errada [...]            
pode causar câncer. 

Aplicação industrial na forma pura do metal na proteção de peças metálicas resistindo a              

oxidação. Usado em ligas ferrosas e não ferrosas no setor industrial, militar, aeronáutico,             

construção civil e aços especiais (inoxidável, imãs), ligas elétricas, magnéticas e de expansão,             

entre outras. Utilização em torno de 70% na siderurgia nos países industrializados, os 30%              

restantes fracionados em ligas não ferrosas galvanoplastia, etc. (SOCORRO DA SILVA,           

2001, p. 462). 

4.3.4 Zinco (Zn) 

“Zn elemento de transição do grupo IIB [ou 12] da Tabela Periódica” (MELLIS, 2007,              
p. 27). “Metal de cor branco-azulada, forma cristalina hexagonal compacta, número atômico:            
30. [...] Encontrado na natureza principalmente sob a forma de sulfetos, associados ao Pb, Cu,               
Ag e Fe (galena, calcopirita, argenita e pirita, etc)” (JESUS, 2001, p. 659). 

Para Reimann e Caritat (1998) apud Chaves (2008, p. 9) “o aumento da sua mobilidade               

ocorre em condições de oxidação elevada em meio ácido. Em ambiente neutro, alcalino e              

redutor apresenta pouca mobilidade”. “No solo, o Zn encontra-se adsorvido a minerais e             

compostos orgânicos e, sobretudo, na forma de precipitados. O Zn encontra-se na forma             

trocável nos óxidos e argilas, e que na matéria orgânica, ocorre tanto complexado aos ácidos               

fúlvicos, quanto na forma trocável” (SPOSITO et al., 1982 apud MELLIS, 2007, p. 28). 
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As fontes antropogênicas em maior parte é do setor industrial de metais não ferrosos,              

seguida no setor agrícola (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001, p. 151, tradução nossa).           

Devido as do Zn propriedades anticorrosiva, não é explosivo ou inflamável sua aplicação tem              

larga escala, seja na construção civil (facilidade de combinação com outros metais permite             

uso na fabricação de ligas metálicas), indústria automotiva (óxido de Zn usado na produção de               

borracha de pneus), eletrodomésticos e de medicamentos (cosméticos) (JESUS, 2001, p. 659;            

MANAHAN, 2013, p. 611; TONANI, 2008, p. 64). 

Manahan (2013, p. 611) elemento relativamente abundante e não tem toxicidade           

expressiva, tal que na ecologia industrial não gera preocupação como o chumbo ou cádmio.              

Embora seja um metal fitotóxico, isto é, o solo pode ser contaminado pela exposição ao Zn                

das fundições ou pela aplicação de lodo de esgoto, afetando negativamente as plantas mais              

sensíveis. 

De acordo com Malavolta (2006, p. 457), dosagem tóxica de vários gramas necessários             

para toxidez aguda; 160 mg.d-1 para induzir deficiência de Cu, sintoma de toxidez: agudo              

vômito, diarréia, dano neurológico (agitação do Zn); crônico: menor utilização de Cu            

deficiência de Fe, níveis mais baixos de colesterol HDL. 

No corpo humano, que contém de 2 a 3 gramas de zinco, ele é              
essencial para o bom funcionamento dos sistemas imunológico,        
digestivo e nervoso, pelo crescimento, controle do diabetes e os          
sentidos do gosto e do olfato. Mais de 300 enzimas no corpo humano             
necessitam do zinco para o seu correto metabolismo (JESUS, 2001, p.           
659). 

“Por outro lado, o excesso de Zn no organismo pode causar perda da concentração e da                

memória, repetitividade de gestos e pensamentos, inquietação nas pernas à noite e má             

circulação, dificuldades de aprendizado escolar” (UNICESUMAR; ALVES, 2016, p. 150). 

4.3.5 Toxicidade dos metais pesados 

“Em termos de poluição ambiental, os metais podem ser classificados de acordo com             

três critérios: não-crítico; tóxico e muito tóxico [Quadro 4.2]” (CHAVES, 2008, p. 6). 

“Os sintomas visíveis de toxicidade [Quadro 4.3] variam para cada espécie e mesmo             

para plantas individuais, mas os sintomas de fitotoxicidade mais comuns e não específicos são              

pontos cloretos ou marrons de folhas e margens da folhas e raízes” (KABATA-PENDIAS;             

PENDIAS, 2001, p. 105). 
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Quadro 4.2 - Classificação de alguns elementos de acordo com a toxicidade na fauna e flora. 

Toxidade Elementos 

Não crítico Na, K, Mg, Ca, H, O, N, C, P, Fe, S, Cl, Br, F, Li, Rb, Sr, Si 

Tóxico Ti, Hf, Zr, W, Nb, Ta, Re, Ga, La, Os, Rh, Ir, Ru, Ba, Al 

Muito tóxico Be, Co, Ni, Zn, Cu, Sn, As, Se, Te, Pd, Ag, Cd, Pt, Au, Hg, Tl, Pb, Bi 
Fonte: Forster e Wittmann (1983), McBride (1994), Oliver, (1997) apud Chaves (2008, p. 6). 

Quadro 4.3 - Principais sintomas de toxidez de metais pesados. 

Metal Sintoma Cultura sensível 

Cd Folhas com margens pardas, clorose, pecíolos e nervuras 
avermelhadas. Enrolamento das folhas. Raízes pardas e 
curtas. 

Legumes (feijão, soja), 
espinafre, rabanete, 
cenoura e aveia 

Ni A clorose internerval (causada por deficiência induzida por 
Fe) em folhas novas, folhas verde-cinza, raízes pardas e 
curtas. 

Cereais 

Pb Folhas verde escuro, murchamento das folhas mais velhas, 
região aérea e radicular pouco desenvolvida (e parda) 

-------- 

Zn Clorose e bronzeamento das folhas mais novas, atraso no 
crescimento, raízes parecidas com arame farpado. 

Cereais e espinafre 

Fonte: Adaptado de Kabata-Pendias e Pendias (2001, p. 106, tradução nossa); Adaptado de Kabata-Pendias e 
Pendias (1985, p. 64) apud Malavolta (2006, p. 469). 

4.4 ORIGEM E INCIDÊNCIA DOS METAIS PESADOS 

Segundo Meurer (2007, p. 77); Nogueira (2012, p. 27); Nogueirol (2008, p. 15) e              

Tavares (2009, p. 30) na crosta da terra e rochas do manto superior, as concentrações dos                

metais pesados é muito pequena (da ordem de mg.kg-1). Por isso alguns autores denominam              

de elementos traço ou metais traço. Logicamente, os níveis naturais (“background levels”) de             

metais no solo dependem do tipo de rocha sobre a qual o solo se desenvolveu e,                

principalmente, dos constituintes minerais do material de origem (Quadro 4.4). 

Continuando com Nogueira (2012) e Tavares (2009), na inexistência de interferência           

antrópica, a quantidade de metal pesado dependerá da composição química do material de             

origem. Contudo quanto mais intemperizado for o solo, indiferente será sua origem sobre             

teores dos metais. Conforme a tabela 4.1, do ponto de vista de Nogueirol (2008) solos               

originados de rochas ígneas são naturalmente mais ricas em metais representando maiores            

taxas dos elementos, em relação aos materiais intemperizados. 
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Quadro 4.4 - Minerais Metálicos mais comuns e aos associados. 

Elemento Mineral Fórmula Metais associados 

--- Pirita FeS2 Co, Ni, As, Au, Cu 

As Arsenopirita FeAsS Au, Ag, Sb, Hg, U, Bi, Mo, Sn, Cu 

Zn Esfalerita ZnS Zn, Pb, Cu, Cd, As, Se, Sb, Ag, Au, In 

Cu Calcopirita CuFeS2 Zn, Pb, Cd, As, Se, Sb, Ni,Pt, Mo, Au, Te 

Pb Galena PbS Ag, Zn,Cu, Cd, Sb, Tl, Se, Te 

Mn Manganosita MnO2 Fe, Co, Ni, Pb, Zn 

Ni Pentlandita (Ni,Fe)9S8 Co, Cr, As, Pt, Se, Te 

Cr Cromita FeCr2O4 Ni, Co 

Hg Cinábrio HgS Sb, Se, Te, Ag, Zn, Pb 
Fonte: Alleoni et al.(2005), Adaptado de Uytenbogaartdt e Burke (1971) apud Tavares (2009, p. 34). 

Tabela 4.1 - Teores médios naturais de alguns metais pesados nos principais tipos de rochas e                
na solução do solo. 

Element
o 

Crosta 
terrestr
e 

Rochas Ígneas Rochas sedimentares Solução 
do Solo Ultramáfica Máfica Graníticas Carbonato Arenito Folhelho 

 --------------------------------------mg.kg-1--------------------------------------- mmol.L-1 

Cd 0,1 0,12 0,13 0,09 0,028 0,05 0,22 0,04 

Ni 80 2000 150 0,5 7 9 68 0,17 

Pb 14 14 3 24 5,7 10 23 0,005 

Zn 75 58 100 52 20 30 120 0,08 
Fonte: Soares (2004); Alloway (1995); Wolt (1994) apud Nogueirol (2008, p. 16). 

Em condições normais na grande maioria dos solos, o índice de metais pesados é muito               

baixo, em torno de 1 a 1.000 µg.L-1, sendo possível ficar até abaixo desse valor mínimo.                

Nestas condições o elemento tende a ser retido no solo por adsorção, principalmente , na               

forma não trocável (McBRIDE, 1989 apud NOGUEIROL, 2008, p. 16). 

Segundo Melo et al. (2004, p. 12) e Costa et al. (2012, p. 208), processos naturais                

favorecem a incidência de metais pesados: intemperismo das rochas, erosões, inundações,           

terremotos, maremotos, vendavais, erupções vulcânicas, redistribuição por ação eólica ou          

hídrica. 

Do ponto de vista “geológico, os metais pesados constituem menos de 1% das rochas da               

crosta terrestre” (TAVARES, 2009, p. 30). Para Nogueira (2012, p. 26) Separa-se em três              
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partes: “1. Litogênicos: de fonte geológica (material de origem); 2. Pedogênico: inicialmente            

de fonte litogênica, metamorfizada durante formação dos solos; 3. Antropogênica:          

depositados em solos pela ação da humanidade”. 

Para Pires et al. (2006) apud Mellis (2007, p. 28): 

As principais preocupações em relação à adição de metais pesados          
nos solos são: entrada na cadeia alimentar; redução da produtividade          
agrícola devido a efeitos fitotóxicos; acúmulo no solo; alteração da          
atividade microbiana; contaminação de recursos hídricos. 

De acordo com Alloway (1995) apud Nascentes (2006, p. 9): 

Os metais pesados podem ser encontrados nas seguintes condições no          
solo: 1. Na solução do solo; 2. Adsorvidos eletrostaticamente nos          
sítios de troca (adsorção não-específica); 3. Incorporada na superfície         
da fase inorgânica (adsorção específica); 4. Participando de reações         
de precipitação e dissolução; 5. Ligados a compostos orgânicos. 

Quadro 4.5 - Principais formas que os metais pesados podem ser encontrados em solos. 

Forma do metal pesado Descrição 

Solúveis 

Nesta forma os metais pesados encontram-se na solução do solo          
como íons livres, como complexos solúveis com outros ligantes         
inorgânicos ou orgânicos. Nestas formas os metais pesados podem         
ser absorvidos pelas plantas e/ou lixiviados no perfil dos solos. 

Trocáveis 

Íons que estão ligados à fase sólida na forma de complexos de            
esfera-externa estão fracamente adsorvidos ao complexo de troca        
do solo. Podem, assim, serem trocados por outros íons presentes          
na solução do solo e, desta forma, tornarem-se disponíveis às          
plantas e percolarem no perfil do solo. 

Adsorvidos 
especificamente 

Os metais estão ligados à fase sólida do solo na forma de            
complexos de esfera-interna (adsorção específica). Como estão       
fortemente retidos em óxido metálicos como de alumínio e ferro,          
podem ficar muito pouco biodisponíveis no ambiente (um        
elemento está biodisponível no ambiente quando pode ser        
absorvido pelas plantas ou ter mobilidade no solo). 

Precipitados 

Na forma de carbonatos, sulfatos, fosfatos, hidróxidos, entre        
outros. Os metais pesados podem formar os precipitados        
diretamente com os ânions, ou ainda podem ser co-precipitados         
junto a componentes pouco solúveis de Ca, Mg, Fe e Al conforme            
estes vão sendo formados. 

Ligados a materiais 
orgânicos insolúveis 

Metais complexados por materiais orgânicos resistentes à       
degradação microbiana ou presentes em células recentemente       
mortas. 

Fonte: Adaptado de Costa et al. (2012, p. 211). 
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Nascentes (2006, p. 9) “As duas primeiras formas são consideradas biodisponíveis e as             

outras três, não-disponíveis, a não ser que ocorram mudanças no ambiente, como pH,             

potencial redox, etc.”, conforme descrito no quadro 4.5. 

4.5 DEPOSIÇÕES ANTROPOGÊNICA 

Resíduos urbanos de modo geral, seja em compostos ou formas brutas de lixo, lodo de               

esgoto (Tabela 4.2), efluentes, emissões industriais e emissões veiculares. Na área rural sua             

ocorrência é por fertilizantes (Tabela 4.2 e 4.3), agrotóxicos, águas de irrigação já             

contaminadas, queima de biomassa na zona rural, combustão de carvão, óleo e plástico. Enfim              

as indústrias geralmente são de curtume, mineração, fundição e refinamento de metais são             

fontes de poluição muito carregado de metais pesados, cujo destino são aterros sanitários ou              

diretamente no solo e/ou leito do rio (NOGUEIRA, 2012, p. 27; NOGUEIROL, 2008, p. 17). 

Continuando com os mesmos autores, devido o potencial movimento destes elementos           

nos solos ou rios deve ser considerado o risco de contaminação quando esses resíduos são               

depositados, e a busca contínua no entendimento do comportamento desses metais no            

ambiente é fundamental para prever as possíveis consequências do descaso ao ecossistema. O             

ideal seria catalogar os pontos de maior incidência, a fim de evitar a proliferação dos               

contaminantes por via de transferência, seja na irrigação, assoreamento, lixiviação, erosão,           

ingestão por seres vivos. 

Tabela 4.2 - Concentrações de metais pesados em alguns insumos e subprodutos utilizados na              
agricultura. 

Elemento Lodo de 
Esgoto 

Fertilizante Calcário Esterco Pesticida 
Fosfatado Nitrogenado 

 --------------------------------mg.kg-1------------------------------- ---- % ---- 

Cd 2-1.500 0,1-170 0,05 0,04-0,1 0,3-0,8 - 

Ni 16-5.300 7-38 7-38 10-20 7,8-30 - 

Pb 50-3.000 7-225 2-1.450 20-1.250 6,6-3.500 60 

Zn 700-49.000 50-1.450 1-42 10-450 15-250 1,3-25 
Fonte: Adaptado de Kabata-Pendias e Pendias (2001, p. 30, tradução nossa) 

Ampla variedade de fertilizantes minerais até mesmo na adubação orgânica (Tabela           

5.3), demanda frequente na agricultura moderna, onde a importação dos nutrientes de forma             

instantânea, pode gerar riscos, como desequilíbrio nas relações entre nutrientes, ou mesmo            
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inserir elementos tóxicos involuntariamente. Os teores apresentados nas tabelas anteriores são           

relativos, cujos níveis constantemente variáveis. 

Tabela 4.3 - Teores de Cd, Ni, Pb e Zn encontrados no fertilizantes e corretivos               
comercializados no Brasil. 

Produto Cd Ni Pb Zn 

 ------------------------- mg.kg-1 ------------------------ 

Sulfato de amônio - - - 5 

Uréia - - - 2 

Ácido fosfórico - - - - 

Fosfato diamônico - - - 122 

Fosfato Monoamônico < 0,03 - - - 

Rocha fosfática:     

Araxá (MG) 6,7 117 36 740 

Catalão (GO) < 2 26 36 40 

Itabira (MG) < 0,03 - - - 

Jacupiranga (SP) < 0,03 - - - 

Patos (MG) < 2 26 30 82 

Super simples:     

Araxá (MG) 0,6 - - - 

Jacupiranga (MG) < 0,003 - - - 

Super Triplo 4,4 24 18 810 

Termofosfato Yoorin 3,1 3300 65 374 

Cloreto potássio - - - 11-26 

Calcário:     

Minas Gerais 0,1-0,6 8,9 23-28 12-78 

São Paulo - - - 13-46 

Fosfogesso 0,8-5,3 - 15-45 - 

Escória de alto forno - - - 1000 
Fonte: Adaptado de Malavolta et. al. (2006, p.460) 

A composição e qualidade do esterco será determinada pelo tipo de alimentação,            

ambiente, espécie animal (Tabela 4.4). Meurer (2012, p. 214) esclarece que “resíduos            

oriundos de criação de aves e da destinação final de animais mortos, por estarem em estado                
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sólido, devem passar pelo processo de compostagem, [...] mínima produção de odores, baixo             

custo, ganhos ambientais e redução significativa de microrganismo patogênicos”.  

Tabela 4.4 - Metais pesados em resíduos orgânicos coletados no estado do Paraná. 

Material Cd Ni Pb Zn 

 ----------------- mg.kg-1 ------------------ 

Esterco bovino 0,11 3,5 11 220 

Esterco suíno 0,58 4 19 1.670 

Esterco de aves 0,33 2,6 6 151 

Húmus nd 0,7 5 16 

Lixo urbano 0,71 3,8 11 427 

Lodo de ETE nd-12 nd-150 nd-200 415-862 
Fonte: Adaptado de Ilhenfeld et al., (1999) apud Meurer (2012, p. 213). 

Os lodos de Estação de Tratamentos de Esgoto (ETE) “apresentam composição bastante            

variável, que depende da localização geográfica, dos hábitos alimentares da população, bem            

como da inclusão de águas servidas de estabelecimentos comerciais variados e pequenas            

indústrias” (MEURER, 2012, p. 214). 

4.6 COMPORTAMENTO DOS METAIS PESADOS NO SOLO 

A fase sólida (mineral e orgânica) e a fase líquida (solução do solo) somados ocorrem               

inúmeras reações afetando a “disponibilidade de nutrientes para as plantas, a eficiência de             

moléculas orgânicas sintéticas que compõem inseticidas, fungicidas e herbicidas, entre outras,           

e o destino nos solos de íons ou moléculas que podem causar danos ao ambiente, como metais                 

pesados” (MEURER et al., 2012, p. 113). 

A propriedade do solo em reter e fornecer metais é de extrema importância antecipar o               

impacto ambiental dos resíduos liberados (SILVEIRA, 2002, p. 22). “A mobilidade se refere a              

processos químicos, os quais incluem interações químicas com o ambiente e a capacidade de              

movimentação em solução após a dissolução do mineral/composto químico” (TAVARES,          

2009, p. 31). 

“A concentração total do elemento (soma do íons livres mais os complexados) é             

determinada usando técnicas de espectrometria, cromatografia e colorimetria” (SANTOS,         

2005, p. 18). Embora de acordo com Tavares (2009, p. 34) “a mobilidade e a disponibilidade                
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dos metais pesados no solo estão mais relacionadas com os teores solúveis dos elementos do               

que com seus valores totais”. “Mas é importante conhecê-la para se ter uma ideia do seu teor                 

no ambiente tanto em estudos de contaminação e poluição, como para estudos pedológicos”             

(MOREIRA, 2004, p. 4). 

“A disponibilidade dos elementos às plantas e aos microrganismos depende          

essencialmente de sua presença na solução do solo” (MOREIRA, 2004, p. 5). “Sem dúvida a               

solução do solo é o centro de todos os processos químicos importante de onde as plantas                

absorvem os nutrientes” (SANTOS, 2005, p. 18). “A fração solúvel em água resulta da              

partição do metal entre as fases sólida e líquida do solo, e sua importância resulta dela                

representar a quantidade prontamente biodisponível no ambiente, bem como de ser passível            

de movimentação em profundidade no perfil do solo” (KABATA-PENDIAS; PENDIAS,          

1995 apud MELLIS, 2006, p. 28) 

“A solubilidade dos metais é controlada por reações de adsorção/dessorção,          

precipitação/dissolução, complexação, que influenciam a partição de metais na fase líquida e            

sólida do solo e são responsáveis pela mobilidade e pela biodisponibilidade dos metais no              

sistema” (NOGUEIROL, 2008, p. 20). 

“Em termos gerais, biodisponibilidade é a expressão quantitativa que indica de que a             

concentração total do contaminante de interesse não é um bom indicador da toxidade aos              

organismos” (NOLAN et al., 2003 apud TAVARES, 2009, p. 35). 

Para Santos (2005, p. 19) “A concentração dos micronutrientes e metais pesados na             

solução do solo está em fluxo constante e depende da força iônica da solução, da               

concentração e composição dos outros íons, pH, umidade, temperatura, reações de           

oxirredução, etc”. Uma série de variáveis interferem sua disponibilidade às plantas, por isso             

os valores totais das análises técnicas jamais são conclusivas, mas já contribui na             

identificação de locais de risco na cadeia alimentar animal e humana. 

4.6.1 Complexo de Superfície 

Segundo Meurer et. al (2012, p. 119) “quando um íon ou uma molécula presente na               

solução do solo reage com um grupo funcional de superfície, forma-se um complexo de              

superfície. [...] Conforme a energia de ligação do íon com a superfície da partícula”, podem               

ser classificados de esfera externa ou interna. 

Continuando com o mesmo autor: 
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Complexo de esfera externa é formado quando há interposição de pelo           
menos uma molécula de água entre o grupo funcional de superfície e o             
íon ou molécula da solução do solo. [...] Interna forma-se quando           
nenhuma molécula de água se interpõe entre o grupo funcional de           
superfície e o íon ou molécula que se liga a ele, isto é, o íon liga-se                
diretamente ao grupo funcional de superfície. 

4.6.2 Elementos adsorvidos à superfície inorgânica 

Para Soares (2004) apud Mellis (2007, p. 30) “o termo retenção ou sorção pode e deve                

ser usado quando o mecanismo de remoção do soluto da solução não é conhecido”. “Adsorção               

é o acúmulo de um determinado elemento ou substância na interface entre a superfície sólida               

e a solução adjacente” (SPOSITO, 1989 apud TAVARES, 2009, p. 37). 

“A adsorção é considerada o mais importante processo regulador da concentração de            

metais pesados na solução do solo” (MELLIS, 2007, p. 30). “A troca iônica (adsorção não               

específica) e adsorção específica, mecanismos envolvidos na adsorção de micronutrientes [e           

metais pesados] na superfície inorgânica”, são descritas por Camargo et al. (2001) apud Abreu              

et al. (2007, p. 651). 

4.7.3 Adsorção não específica, troca iônica e ligação eletrostática 

Nas partículas coloidais do solo “as cargas negativas e positivas são neutralizadas por             

íons de carga contrária, que podem ser trocadas por outros íons da solução do solo. Essa                

reação se dá entre íons da mesma carga. O fenômeno é conhecido como troca iônica”               

(NOVAIS; MELLO, 2007, p. 145). Segundo Cunha et al. (1994) e Camargo et al. (1998) apud                

Moreira (2004, p. 8) “é considerada um mecanismo de pequena influência na disponibilidade             

dos metais pesados”. 

Todos os solos apresentam, invariavelmente, cargas nas superfícies de         
seus constituintes. De acordo com o princípio da eletroneutralidade,         
deve haver sempre uma quantidade equivalente de íons com carga          
contrária (contra-íons) adsorvidos na superfície dos colóides do solo.         
Sendo assim, a adsorção não-específica de íons é geralmente         
decorrente da troca iônica com as demais espécies iônicas (Ji e LI,            
1997 apud MOREIRA, 2004, p. 7). 

A adsorção não-específica, troca iônica ou ligação eletrostática, segundo Tavares          

(2009, p. 41-42) “é relativamente fraca e pouco estável. Nesta reação os elétrons não são               

compartilhados, e a água de hidratação ou solvatação permanece. Os complexos formados são             

classificados como de esfera externa e a adsorção é chamada de eletrostática”. 
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4.6.4 Adsorção específica 

Segundo Moreira (2004, p. 6) “define-se adsorbato o material que acumula numa            

interface; adsorvente é a superfície sólida na qual o adsorbato se acumula; adsorvito é o íon                

ou molécula em solução que tem o potencial e ser adsorvido (SPOSITO, 1989).” 

Segundo Moreira (2004, p. 8) ou Tavares (2009, p. 42): 

A adsorção específica é um fenômeno de elevada afinidade,         
envolvendo mecanismos de troca entre metais e ligantes da superfície          
dos colóides por meio de ligações covalentes ou iônicas, e tem sido            
utilizada para explicar a razão pela qual o solo adsorve determinados           
íons em concentrações superiores à sua Capacidade de Troca de          
Cátions (CTC)  (PHILLIPS, 1999; YONG et al., 1992).  

Silveira (2002, p. 27) destaca que: 

A adsorção de metais não pode ser explicada simplesmente devido às           
forças eletrostáticas, especialmente em solos nos quais os óxidos         
apresentam importante função. O ponto de carga zero da maioria de           
óxidos é superior a 8, porém a adsorção de íons metálicos de transição             
ocorre, em geral, em valores de pH entre 3-7 (Yu et al., 1997). Nesse              
caso, a superfície apresenta balanço positivo de cargas, o que ocasiona           
em forças de repulsão entre a superfície do colóide e os metais. Os             
metais então se combinam com os grupos hidrogênio e oxigênio na           
superfície dos óxidos, resultando a formação de complexos de         
superfície. 

De acordo com Silveira (2002, p. 12): 

A adsorção específica, ou adsorção química, de metais no solo resulta           
da formação de moléculas estáveis, com elevada energia de ligação, e           
tem como consequência à formação dos chamados complexos de         
esfera interna (SPARKS, 1995). Nesse tipo de ligação, estão         
envolvidos forças específicas, e a adsorção depende da natureza dos          
cátions e das propriedades da superfície do colóide. Esse mecanismo é,           
muitas vezes, irreversível, mais lento do que a formação de complexos           
de esfera externa e pouco afetado pela força iônica da solução           
(SPARKS, 1995). Com o tempo, a tendência é que metais adsorvidos           
especificamente na superfície dos colóides difundam para o interior         
das partículas, dificultando posterior dessorção (BARROW, 1985). 

Para Tavares (2009, p. 44): 

Com relação a solos altamente intemperizados, GOMES et al. (2001),          
avaliaram a seqüência de seletividade de adsorção competitiva de         
alguns metais pesados nas principais classes de solos brasileiros e          
discriminaram duas seqüências mais comuns de seletividade: Cr > Pb          
> Cu > Cd > Zn > Ni e Pb > Cr > Cu > Cd > Ni > Zn. No geral, Cr, Pb                        
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e Cu foram os cátions metálicos retidos com maior força, ao passo que             
Cd, Ni e Zn foram menos influenciados pela competição. 

4.6.5 Elementos associados à matéria orgânica 

Do ponto de vista de Gláucia Cecília Gabrielli dos Santos, conforme publicado em sua              

tese de doutorado de 2005 pela ESALQ, assim como sua participação no capítulo XI -               

micronutrientes do livro Fertilidade do Solo, e também McBride (1989) citado por Moreira             

(2004, p. 18) destaca que: “embora a ligação entre micronutrientes, metais pesados e matéria              

orgânica seja interpretada como troca iônica entre H+ de grupos funcionais e os íons              

micronutrientes [conforme dito por Camargo et al. (2001) citado por Mellis (2007, p. 30) e               

Tavares (2009, p. 37)]”, “o alto grau de seletividade mostrado pelas substâncias húmicas por              

certos micronutrientes sugere que eles coordenam diretamente com aqueles grupos funcionais,           

formando complexos de esfera interna” (ALLOWAY, 1995 apud Santos, 2005, p. 22). 

Seguindo com Abreu et al. (2007, p. 652) 

A reação de sorção entre um metal e o material orgânico resulta numa             
estreita associação ao nível molecular entre o metal e um ou mais            
grupos funcionais no material húmico ou ligante (átomo, grupo         
funcional ou molécula que está ligado a um átomo central de um            
composto de coordenação). A sorção inclui metais na nuvem difusa          
perto dos grupos funcionais periféricos ionizados e metais formando         
complexos de esfera externa e interna, evidenciando que a natureza da           
ligação numa reação de sorção vai de ligação puramente eletrostática a           
fortemente covalente (CAMARGO et al., 2001) 

4.6.6 Elementos associados aos óxidos 

Os óxidos de Fe e Mn apresentam elevada capacidade adsortiva de metais pesados,             

formação de complexo de superfície, coprecipitação e na estrutura do cristal. Devido a sua              

elevada afinidade por íons metálicos e de seus altos teores no solo, principalmente no              

território nacional. E regulam a mobilidade e o transporte de íons em diversos             

compartimentos do ecossistema (biota, solo, rios, lagos e oceanos) (ABREU et al., 2007, p.              

653; BENJAMIN; LECKIE, 1981; CORNELL; SCHWETMANN, 1996 apud SILVEIRA,         

2002, p. 16).  
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4.6.7 Elementos e os minerais primários e secundários 

“A maioria dos metais micronutrientes é encontrada nas estruturas cristalinas de           

minerais primários e secundários, associada com minerais silicatados em substituições          

isomorfas dentro dos minerais primários e secundários” (Santos, 2005, p. 24). 

4.6.8 Relação das plantas com metais pesados 

Malavolta (2006, p. 471) relata que “Cd e Pb referem-se à parte comestível e as demais                

folhas [no quadro 4.6] [...]. Soja e feijão de acordo com Alloway (1990) se mostraram as                

espécies menos tolerantes e foram capazes de excluir o Cd, o que parece concordar com o                

verificado no estudo  de Jurado (1989)”. 

Quadro 4.6 - Acumulação relativa de metais pesados em algumas culturas (mg.kg-1). 

Metal Altos acumuladores Baixos acumuladores 

Cd Alface, espinafre, aipo, repolho Batata, milho, feijão, ervilha 

Ni Beterraba, “ryegrass”, nabo Milho, cevada, cebola 

Pb Couve, “ryegrass”, aipo cvs. Cevada, batata, milho 

Zn Beterraba, espinafre Batata, tomate, cebola 
Fonte: Alloway (1991) apud Malavolta (2006, p. 471). 

4.7 LIMITES MÁXIMOS DE METAIS PESADOS NO SOLO E ÁGUA 

Para Malavolta (2006, p. 462) “O Estado do Paraná aceitou parâmetro espanhóis como             

mostra a tabela 4.5, reproduzida de Rodella e Alcarde (2001)”. 

Tabela 4.5 - Limites máximos de concentração de metais pesados em lodo e solos, adotados               
no Estado do Paraná, adaptados da legislação espanhola. 

Elemento 
Limites no solo Limites nos lodos 

pH < 7 pH > 7 pH < 7 pH > 7 

 ---------------------------------- mg.kg-1 ----------------------------------- 

Cd 1 3 20 40 

Ni 30 112 300 400 

Pb 50 300 750 1.200 

Zn 150 450 2.500 4.000 
Fonte: Adaptado de Companhia de Saneamento do Paraná (1997) apud Rodella e Alcarde (2001) apud Malavolta                
(2006, p. 463). 
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Conforme a Resolução do CONAMA Nº 430, de 13 de maio de 2001, artigo 16 - “Os                 

efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente no corpo            

receptor desde que obedeçam as condições e padrões previstos neste artigo, resguardadas            

outras exigências cabíveis”, apresentados na tabela 4.6 com valores referentes dos elementos            

de interesse neste presente estudo de monografia. 

Tabela 4.6 - Valores máximos admissíveis de metais pesados em efluentes. 

Valores máximos admissíveis 
das seguintes substâncias 

 ----- mg.L-1 ----- 

Cd 0,2 

Ni 2,0 

Pb 0,5 

Zn 5,0 
Fonte: Adaptado de CONAMA (2011). 
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Capítulo 5 

REMEDIAÇÃO 

Área, local ou terreno contaminada, seja o solo, água, ar, vegetais, nos procedimentos             

de diferentes ações de contenção e/ou redução do material contaminado em níveis aceitáveis,             

de acordo com a capacidade de restabelecimento do solo. Por meio de interferências             

planejadas, restaurar o meio ambiente criando condições aos processos ecológicos naturais           

possam voltar em equilíbrio. Ou imobilização, isto é, isolamento da área evitando entrada ou a               

saída de elementos ou organismos. Podendo ser química (quelatos, reagentes), física (remoção            

da parte contaminada; injeção de ar) ou biológica (microrganismos e plantas). Sendo o termo              

remediação empregado normalmente em técnicas não biológicas promovendo a remoção ou           

atenuação do contaminante (PROCÓPIO et al., 2009, p. 6; SOARES et al, 2011, p. 342). 

De acordo com Furtado (2008) apud Santos et al. (2008, p. 26); Ferreira (2010, p. 12),                

divide-se as técnicas de remediação em ex situ e in situ. Sendo que, na in situ pode ser                  

aplicado no local contaminado. Ex situ refere-se a retirada do material contaminado, na             

remediação física seja na escavação do solo, manipulação, transporte, armazenamento em           

aterros ou destruí-los. Ou fazer as biopilhas, onde se removem e empilham solos             

contaminados, mesclando as matérias orgânicas, inserindo dutos para aeração e injetando           

nutrientes acelerando a biodegradação. 

Remediação física in situ, por sua vez, é a oxidação catalítica ou ventilação do solo               

(injeção de ar dentro do solo ou aquífero contaminado), desse modo os compostos voláteis              

mudem no estado gasoso, possibilitando extração por bombeamento; além disso, a oxidação            

química ou extração por solvente (transferência de elétrons entre reagentes); tratamento           

térmico indireto; lavagem do solo; solidificação/estabilização e a incineração, bem conhecido           

na remediação de metais pesados. Resultados de elevada eficiência, embora seja oneroso,            

financeiramente inviável (SCHNOOR, 1997 apud PROCÓPIO et al., 2009, p. 7). 

5.1 BIORREMEDIAÇÃO 

Processo de atividade biológica por meio de microrganismos, enzimas ou plantas com a             

habilidade de modificar ou degradar compostos poluentes, utilizando estas moléculas como           

fonte de nutrientes ou por co-metabolismo, transformando-os em substâncias inertes          

(JACQUES, 2010 apud SOARES et al., 2011, p. 342; SANTOS et al., 2007b apud              
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PROCÓPIO et al., 2009, p. 7). Desse modo, digerem substâncias orgânicas no solo ou na água                

subterrânea, transformando-as geralmente em dióxido de carbono e água, logo alguns fatores            

como temperatura, volume de nutrientes e oxigênio, existência de receptores de elétrons,            

devem estar em equilíbrio favorecendo sua efetividade (SANTOS et al., 2008, p. 55). 

Conforme Lima (2005, p. 33), desde 1856 Louis Pasteur foi um dos precursores da              

biorremediação, cujos experimentos com microrganismos fossem beneficiar a humanidade até          

os dias de hoje no tratamento de doenças e na produção de alimentos e bens de consumo. No                  

entanto, Pasteur sequer imaginava que suas técnicas mesmo no decorrer dos séculos, o avanço              

das tecnologias, graves problemas advindos da Revolução Industrial fosse servir de base nas             

biotecnologia de nosso cotidiano. 

5.2 FITORREMEDIAÇÃO 

5.2.1 Conceito 

Técnica de descontaminação por meio de vegetais específicos e flora microbiana           

presente na rizosfera, capazes de degradar e sequestrar elementos poluentes orgânicos e            

inorgânicos, no intuito de amenizar (transformando em formas menos perigosas) ou até            

mesmo regenerar completamente o local em questão. Manejo operacional fácil, mínimo           

impacto ambiental e demanda financeira são muito inferiores aos métodos de remediação            

físico, mecânico e químicos citados acima. (RASKIN et al., 1994 apud LAMEGO, 2007, p.              

10; COUTINHO, 2007, p. 105). 

Determinadas características são essenciais na adequação da espécie ao solo          

contaminado, tais como: boa taxa de absorção, sistema radicular profundo (geralmente           

fasciculado), crescimento radicular acelerado, facilidade na colheita ou extração completa da           

planta e principalmente consiga sobreviver ao meio insalubre a ser remediado. Ou fator são as               

condições climáticas, e qual tipo de vegetação presente no local, outra possível limitação, em              

regiões onde há presença de diferentes poluentes em um mesmo solo, restringirá ainda mais a               

seleção da planta fitorremediadora, uma vez que, apresentam certas limitações à sua            

sobrevivência. Além disso, espécies comestíveis perto de populações carentes é          

contraindicado (COUTINHO, 2007, p. 105; ROSA, 2006, p. 33). 

Pesquisado largamente por cerca de 30 anos nos Estados Unidos da América (EUA) e              

Europa, a remediação por plantas ou microrganismos é um grande atrativo aos países carentes              
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financeiramente se comparado aos tratamentos convencionais. Mesmo demandando mais         

tempo, o baixo consumo de energia e elevado nível de eficiência beneficiaram a             

fitorremediação aos olhos do mundo, atraindo atenção de órgãos governamentais e das            

indústrias. Além de remediar locais contaminados, prevenimos a intoxicação da população           

ribeirinha (LAMEGO, 2007). 

5.2.2 Variações na Fitorremediação 

Características gerais, em resumo na forma deste quadro 5.1 abaixo. Sendo descrito            

mais detalhadamente conforme finalidade de cada planta e exigência de situação remediadora. 

Quadro 5.1 - Mecanismo biológicos de fitorremediação. 

Mecanismo Descrição do processo 

Fitoacumulação Absorção do contaminante pelas raízes e acumulados na região aérea. 
Algumas plantas são hiperacumuladoras por armazenar grande 
concentração de determinado metal. 

Fitoestimulação Atividade microbiana promovida pela liberação exsudatos radiculares 
apta a biodegradar o contaminante. 

Fitotransformação Contaminante após absorvido é volatilizado ou degradado parcial ou 
completa, com modificação em moléculas menos tóxicas. 

Fitoestabilização Imobilização, lignificação ou humificação do contaminante na 
rizosfera da espécie vegetal, ficando o contaminante imóvel no solo, 
mesmo sem alteração molecular. 

Rizofiltração Em sistema hidropônico, onde as raízes submersas em meio aquoso, 
fazem papel de filtros mecânico retendo material particulado. 

Fonte: Adaptado de Procópio et al. (2009); OLIVEIRA (2007). 

5.2.2.1 Fitoextração e Fitoacumulação 

Sistema radicular em contato com o contaminante é absorvido, sendo armazenados ou            

transportados e acumulados nos tecidos vegetais da região aérea. A descontaminação de solos             

por metais pesados, a fitoacumulação é o método com maior destaque, devido a possibilidade              

de elevada eficiência e baixo orçamento. Compreende-se por plantas hiperacumuladoras          

espécies capazes de acumular um ou mais elementos inorgânicos (ex.: arsênio, cobalto,            

manganês, níquel, zinco, chumbo, cobre e cromo) em níveis até cem vezes maiores que as               

demais classificadas, sob mesmo regime ambiental (ALMEIDA, 2011; PROCÓPIO et al.,           

2009). 
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Na fitoextração, após a planta armazenar até sua capacidade máxima, é necessário            

colher, retirar parte aérea ou a planta por completo, antes de entrar na senescência, queda das                

folhas decompondo sua matéria orgânica e dispersando ou retornando ao solo. Relatos de             

elevada eficiência na extração de metais pesados em árvores, arbustos, ervas, gramas e             

sementes. Então é primordial o conhecimento profundo dos mecanismos fisiológicos,          

bioquímicos, moleculares e dos genes envolvidos na hiperacumulação em espécies tolerantes           

aos metais pesados, dessa forma evoluindo a técnica exponencialmente (OLIVEIRA, 2007, p.            

30). 

5.2.2.2 Fitoestimulação 

Neste caso as plantas exercem assistência com suas raízes aos microrganismos,           

liberando exsudatos radiculares (tais como aminoácidos e polissacarídeos), degradadores de          

poluentes orgânicos hidrofóbicos (herbicidas, hidrocarbonetos de petróleo, óleo diesel), por          

isso não há contato da rizosfera. Em locais contaminados, microrganismos não rizosféricos            

são diminuídos ou extintos por insalubridade, por outro lado a proporção microbiana            

rizosférico é normalmente 5 a 10 vezes maior, em casos extremos pode ser de 100 vezes                

(ANDERSON et al., 1993 apud OLIVEIRA, 2007, p. 31). 

De acordo com mesmo autor, “a rizosfera pode ser ótimo sítio de degradação de              

compostos orgânicos indesejáveis, graças à comunidade microbiana associada (bactérias,         

actinomicetos e fungos) que pode, em alguns casos, utilizar os contaminantes como nutrientes             

e fontes de carbono primário”. As plantas podem alterar as condições químicas do solo em               

contato com as raízes, seu estádio fenológico, afetados de acordo com o clima, temperatura,              

disponibilidade de água, pH interferindo na disponibilidade nutricional. Portanto a eficiência           

remediadora dependerá de inúmeras variáveis presentes no ambiente. 

A escolha de espécies tem por prioridade a acessibilidade na aquisição e facilidade em              

erradicação. Isto é, sua propagação deve ser rápida, mas com baixa infestação, evitando de              

tornar daninha. Deste modo é importante a catalogação de espécies, conforme características            

de interesse agronômico, um devido equilíbrio entre as duas partes. As plantas podem ser              

incorporadas ao solo, quando não houver necessidade de remoção, pois os contaminantes são             

metabolizados minimizando ou neutralizando sua toxicidade (OLIVEIRA, 2007, p. 32). 



67 

5.2.2.3 Fitotransformação 

Segundo Procópio et al. (2009, p. 9). Fitodegradação a planta pode degradar o             

contaminante em formas menos tóxicas ou não-tóxicas diretamente de sua atividades           

enzimáticas. Em alguns casos a transformação ocorre de forma intensa, resultando na            

mineralização do xenobiótico. Ocorre após a fitoextração. 

Na fitovolatilização a remediação potencial de substâncias químicas orgânicas voláteis,          

sendo utilizada para compostos orgânicos, principalmente para mercúrio (Hg), selênio (Se) e            

arsênio (As), sendo absorvidos pelas raízes, transformando em menos tóxicas ou atóxicas e             

posteriormente liberados na atmosfera (BROOKS, 1998 apud ALMEIDA, 2011). 

5.2.2.4 Fitoestabilização 

Consiste no uso de plantas com o propósito de estabilizar os poluentes no solo,              

imobilizando a estrutura dos sedimentos contaminados. O entrelaçamento das raízes e           

cobertura na superfície do terreno impede erosões hídrica e eólica, evitando propagação do             

material contaminado (LAMEGO, 2007). A manutenção hidráulica em determinadas espécies          

com elevado volume de transpiração, evitam a lixiviação em águas profundas. 

Segundo (Oliveira, 2007, p.34). A opção menos onerosa em locais contaminados com            

metais pesados (ex.: Pb, Cd, Zn e As) com baixos níveis de contaminação (abaixo dos limites                

de risco) ou para recuperar áreas contaminadas através de uma ação de remoção em larga               

escala ou ainda quando a remediação in situ não é viável. Contudo as plantas não podem                

morrer ou ser removidas durante o processo. 

5.2.2.5 Rizofiltração 

A fitoextração também é o principal mecanismo da rizofiltração. Em sistema           

hidropônico espécies aptas a sobreviver em meio aquoso, as raízes submersa absorvem os             

nutrientes. Preferencialmente com elevada biomassa radicular (hiperacumuladora aquática),        

intensa absorção de nutrientes, rápido crescimento, facilidade na retirada da planta.           

Demandada geralmente em condições de excesso de nitrogênio (N) e fósforo (P) (ALMEIDA,             

2011 p. 14; OLIVEIRA, 2007, p.35). 
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5.3 BENEFÍCIOS E LIMITAÇÕES 

Agricultura brasileira convencional copiou o manejo norte americano em revolver          

mecanicamente a camada superficial dos solos antes de semear as culturas de interesse.             

Entretanto na atualidade com os avanços tecnológicos aderimos ao plantio direto.           

Analogicamente a remediação caminhou passos semelhantes, manejo mecânico e/ou químico.          

Na atualidade a fitorremediação por meio das pesquisas a evolução da técnica. 

Quadro 5.2 - Potencialidades e Limitações da Fitorremediação. 

Potencialidades Limitações 

Custo muito inferior em relação às 
remeadiações convencionais com 
mecanização nos solos 

Longa demanda de tempo nas plantas 
remeadiadoras até atingir a despoluição 

Ambiente agradável visualmente Tecnologia em desenvolvimento 

Proporciona cobertura na superfície do solo, 
reduzindo impacto da gota de chuva 

Exigência edafoclimática podem limitar sua 
aplicação conforme condições do terreno 

Sistema radicular evita processo erosivo: 
eólico e hídrico. Conservação da estrutura 
do terreno 

Contaminantes é absorvido pelas raízes 
somente em sua área de contato 

Energia solar como combustível à sua vida 
(fotossíntese) 

Ausência de empresas para processar as 
plantas fitoextratoras colhidas 

Propriedades biológicas, físicas e químicas 
do solo estável, e podendo até melhorar com 
cultivo de espécies fitorremediadoras 

Na fitoextração exige elevado volume de 
biomassa com poluente metabolizado ou 
não a compostos também tóxicos 

Mínima interferência ambiental, evitando 
trânsito de maquinário em relação outra 
medida remediativa convencional 

Dificuldade na seleção de plantas 
fitorremediadoras, conforme a sensibilidade 
a determinados contaminantes 

Alto índice de aceitação pública Demanda manejo após consolidada as 
plantas fitorremediadoras 

Incorporação de matéria orgânica ao solo, 
somente nas plantas sem necessidade sua 
remoção 

Risco de animais ingerir as folhas com 
contaminante 

Fonte: Adaptado de Procópio et al. (2009); Oliveira (2007); Santos (2005, p. 42). 

O principal benefício da remediação física (convencional) com uso massivo de           

maquinários pesados é o resultado instantâneo, por outro lado, custo operacional é muito             

elevado. A fitorremediação (Quadro 5.2) é justamente o oposto, muito atrativo a relação             
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custo/benefício, no entanto a demanda de tempo cronológico é justamente sua maior            

limitação, em situações onde seja prioritária os resultados de curto prazo. 

A busca por sustentabilidade na aceitação do público leigo, a fitorremediação gera uma             

imagem sustentável. Algumas espécies são capazes de absorver mais de um poluente no             

mesmo local. A fonte de vida das plantas por meio da radiação solar, isto é, a fotossíntese.                 

Desse modo, os recursos naturais são nossas ferramentas. 

Todavia, a atenção voltada nos impactos ambientais é de certa forma recente, sendo as              

tecnologias de remediação em desenvolvimento, sem conhecimento profundo. As condições          

do ambiente contaminado (topografia, clima, luminosidade, vegetação local, tipo de solo),           

tipos de poluentes presentes (metais pesados, agrotóxicos, derivados de petróleo, resíduos           

químicos) são fatores que restringem, limitando aplicação de certas plantas. Inúmeras           

variáveis, particionados em diversas áreas do conhecimento, exigindo a integração          

interdisciplinar no progresso dessa nova tecnologia (LAMEGO, 2007, p. 16). 
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Capítulo 6 

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS (AIA) 

6.1 DEFINIÇÕES GENÉRICAS 

6.1.1 Meio ambiente, ecossistema e habitat 

Coimbra (1985, p. 23-24) destaca o uma curiosidade quanto a nomenclatura de meio             

ambiente, “o ‘ambiente’ já inclui a noção de ‘meio’ e este, de alguma forma, implica naquele.                

Esta expressão reduplicativa existe somente nas línguas portuguesa e espanhola, conhecidas           

pelos seus excessos”. A palavra ambiente derivada do latim, composta por dois vocábulos: a              

preposição amb(o) (ao redor, à volta) e o verbo ire (ir) formando ambiere. Do seu ponto de                 

referência, tudo o que estiver à sua volta faz parte dele. 

Fogliatti et. al (2004, p. 6) sugere ainda a divisão em meio ambiente natural e social,                

sendo o primeiro incluídos a biosfera e o homem, e em segundo, englobando os              

relacionamentos sociais (infraestrutura, sistema social, sistema industrial, etc.). 

Para Antunes (2002, p. 200) o conceito de meio ambiente é cultural, visto a ampla               

diversidade edafo-climática no mundo. A falta de consenso se deve a ideologia liberal             

contrastando em mundos divergentes entre o ser humano e a natureza, devido o sistema de               

produção capitalista, do ponto de vista jurídico justificar a apropriação de matéria-prima e             

requerimento de patente. 

Dando sequência com Antunes (2002, p. 201) afirma que: 

Meio ambiente é, portanto, uma res communes omnium. Uma coisa          
comum a todos, que pode ser composta por bens pertencentes ao           
domínio público ou ao domínio privado. A propriedade do bem          
jurídico meio ambiente, quando se tratar de coisa apropriável, pode          
ser pública ou privada. A fruição do bem jurídico de proteger o meio             
ambiente e de toda a coletividade e pode ser exercido por um cidadão,             
pelas associações, pelo Ministério Público, ou pelo próprio Estado         
contra o proprietário dos bens ambientais que sejam propriedade de          
alguém. 

Coimbra enfatiza a diferença entre as definições de meio ambiente, ecossistema e            

habitat, conforme relatado no quadro 6.1. Ecossistema é a “disposição conjunta dos seres de              

um determinado meio (do grego: oikos, casa + systema, conjunto). [...] O habitat define-se              

como o tipo de meio, lugar ou situação onde reside um organismo ou conjunto de organismos                

que se interagem, ecologicamente” (COIMBRA, 1985, p. 20) . 
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Quadro 6.1 - Diferenças de definição entre meio ambiente, ecossistema e habitat. 

Palavra Definição 

Meio 
ambiente 

É aquele conjunto amplo de realidades físicas em que os indivíduos e as 
comunidade estão imersos. O ambiente rodeia de permanente e cambiante os 
seres vivos. 

Ecossistema É um complexo físico-biológico controlado, também dinâmico e cambiante. 
Sempre que se altera sua composição quali-quantitativa forma-se outro 
ecossistema. 

Habitat É o lugar em que uma espécie pode cumprir todas as suas funções 
biológicas. Seria o complexo ambiental ocupado por uma espécie particular. 

Fonte: Adaptado de Coimbra (1985, p. 21). 

Conceito de meio ambiente do ponto de vista jurídico estabelecido na Lei nº 6.938, de               

31 de agosto de 1981, artigo 3º, I “meio ambiente, 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”. 

Do ponto de vista “científico” para meio ambiente não é muito fácil, conforme descreve              

Antunes (2002, p. 225) “pois as ciências preferem utilizar-se do conceito de ecossistema”.             

Entretanto para José de Ávila Aguiar Coimbra, autor supracitado, enfaticamente descreve           

“meio ambiente não é ecossistema”. 

6.1.2 Dano ambiental 

Conceito de dano para Antunes (2002, p. 199): 

É o prejuízo [somente alterações negativas] causado a alguém por um           
terceiro que se vê obrigado ao ressarcimento. É juridicamente         
irrelevante o prejuízo que tenha por origem um ato ou uma omissão            
imputável ao próprio prejudicado. A ação ou omissão de um terceiro           
é essencial. Decorre daí que dano implica em alteração de uma           
situação jurídica, material ou moral, cuja titularidade não possa ser          
atribuída àquele que, voluntária ou involuntariamente, tenha dado        
origem à mencionada alteração. 

Dessa forma dano ambiental é o dano ao meio ambiente. Cabe salientar o artigo 225, §                

3º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 “As condutas e atividades              

consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a             

sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos           
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causados”. A lei exige sua reparação por outros meios, sem necessariamente reparar o dano              

causado. 

6.1.3 Poluição ambiental 

Anteriormente citado neste trabalho no capítulo 4. Metais Pesados, relatando a diferença            

entre poluição e contaminação. Fogliatti et al. (2004, p. 7) descreve a definição de poluição               

ambiental: 

A presença, o lançamento ou a liberação nas águas, no ar ou no solo,              
de toda e qualquer matéria ou energia, com intensidade, qualidade,          
concentração ou com característica em desacordo com os padrões de          
emissão e padrões de qualidade ou que tornem ou possam tornar as            
águas, o ar ou o solo: impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde;            
inconvenientes ao bem-estar público; nocivos aos materiais, à fauna e          
à flora; prejudiciais à segurança, ao gozo da propriedade e às           
atividades normais da comunidade. 

6.1.4 Impacto ambiental 

A palavra impacto, em português, tem o significado genérico de choque, colisão.            

“Impacto ambiental é, pois, uma espécie de “trauma ecológico” que se segue ao choque              

causado por uma ação ou obra humana em desarmonia com as características e o equilíbrio do                

meio ambiente” (BRANCO, 1988, p. 18). Nesse sentido para Tommasi (1994) apud Philippi             

Jr.; Maglio (2005, p. 701) “O conceito de impacto ambiental, como também o de poluição é,                

basicamente, antropocêntrico. Ele está calcado no efeito das ações humanas sobre os            

ecossistemas e envolve também o efeito das mesmas sobre a própria sociedade humana e sua               

economia”. 

Vale destacar que somente ações decorrentes do homem são considerados impactos           

ambientais. Catástrofes e desastres naturais não se enquadram nesta categoria, “pois,           

teoricamente, são eventos imprevistos” (ANTUNES, 2002, p. 225). “Somente o ser humano é             

capaz de causar tal choque à natureza de forma racional, voluntariamente” (FRANZOI, 2007,             

p. 21). 

Do ponto de vista jurídico a Resolução nº 001, de 23 de janeiro de 1986, do Conselho                 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), artigo 1º: 

Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades       
físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por         
qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades         
humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a           



73 

segurança e o bem-estar da população; II - as atividades sociais e            
econômicas; III - a biota; IV - as condições estéticas e sanitárias do             
meio ambiente; V - a qualidade dos recursos ambientais. 

Destacando alguns pontos do ordenamento jurídico e a doutrina brasileira desta           

resolução supracitada, a autora Franzoi (2007, p. 22) relatando o trecho da atividade             

humana, de modo universal, é passível de ocorrer um impacto ambiental, seja no simples              

caminhar na relva, banhar-se e pescar em um rio já exerce uma pressão sobre o ambiente, isto                 

é, o seu impacto. 

Reforçando este ponto de vista, Silva (1998, p. 196) apud Franzoi (2007, p. 23): 

Qualquer degradação do meio ambiente, qualquer alteração dos        
atributos deste. Seu conceito legal é calcado no conceito de poluição,           
mas não é só por esta que se causa impacto ambiental. Corte de             
árvores, terraplanagem, aterros, extração de minério, escavações,       
erosões, desbarrancamentos etc. são outras tantas formas de impacto         
ambiental. 

Observa-se o termo qualquer degradação, “não fazendo diferenciação ou expondo          

limites em relação a quais impactos ambientais devem ser realmente, avaliados” (FRANZOI,            

2007, p. 24). Independente do nível de “desequilíbrio ecológico, o que estaria em desencontro              

do interesse público [em confronto com o interesse econômico], haja vista que, como se sabe,               

prejudicaria as condições de saúde, a segurança e o bem-estar da população” (FRANZOI,             

2007, p. 25). 

Dando sequência na dissertação de Franzoi atentando-se a ampla compreensão da noção            

de bem ambiental, “o texto da resolução faz menção, também, às alterações ocorridas nas              

atividades sociais e econômicas, assim como nas condições estéticas e sanitárias do meio             

ambiente” (FRANZOI, 2007, p. 23). Por fim foi comentado da preocupação do legislador             

brasileiro em estender a noção de meio ambiente, não definindo como um aglomerado de              

ecossistemas, mas considerando os diversos ambientes nos quais a humanidade os habita.            

Justificando a “inclusão das alterações sociais e econômicas, por exemplo, como sendo parte             

(fração) do meio ambiente a ser tutelado pelo ordenamento jurídico” (FRANZOI, 2007, p.             

23). 

Após promulgação desta resolução foi necessário acrescentar um novo conceito em           

“definir os parâmetros para o licenciamento de atividade poluidoras que tenha características            

próprias” (ANTUNES, 2002, p. 230), a Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997, do                

CONAMA, artigo 1º, “IV – Impacto Ambiental Regional: é todo e qualquer impacto             
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ambiental que afete diretamente (área de influência direta do projeto), no todo ou em parte, o                

território de dois ou mais Estados”. 

Conclui-se a definição de impacto ambiental pelos termos de Franzoi (2007, p. 28): 

O conceito jurídico de impactos ambientais inclui fatores que, nas          
ciências biológicas (por exemplo) não são relevantes. Ou seja, não se           
trata, apenas, de proteger a natureza (especificamente seus        
componentes bióticos e abióticos) mas, além disso, cabível e razoável          
se torna a proteção de todos os “ambientes” que garantem a           
existência humana com dignidade, como o meio ambiente social e do           
trabalho. 

6.1.5 Caracterização de impacto ambiental 

Segundo Fogliatti et al. (2004, p. 10) caracteriza o impacto ambiental em 6 itens: valor;               

espaço e tempo de ocorrência; reversibilidade; chance de ocorrência, e; incidência. 

Antunes (2002, p. 229) “A intervenção humana no meio ambiente [impacto ambiental, o             

valor] pode ser positiva ou negativa”. Classifica-se como positivo “quando ele produz um             

resultado benéfico para um fator ambiental. [...] Negativo quando produz um malefício ao             

meio ambiente” (FOGLIATTI et al., 2004, p. 10). 

Espaço pode ser dimensionado em local, regional ou estratégico. O primeiro quando o             

projeto afetará somente a área de seu desenvolvimento. Regional quando afetado em suas             

proximidades, na zona (área) de contato. Estratégico onde se expande para fora da área de               

influência. 

Tempo de ocorrência imediato, médio ou longo prazo, permanente ou cíclico. O            

primeiro o próprio nome o define é o impacto instantâneo. De médio ou longo prazo em                

situações onde se manifesta após determinado período de tempo. Permanente quando desde o             

início da atividade já produz o efeito, sendo contínuo, exemplo o impacto visual de qualquer               

empreendimento. 

Reversível se alguma ação desenvolvida interrompe o seu efeito. Ou irreversível em            

situações de impacto permanente. 

Chance de ocorrência pode ser determinístico ou probabilístico. O primeiro quando em            

absoluto seu impacto ocorrerá, independente das medidas mitigadoras. Probabilístico quando          

sua ocorrência é variável. 
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Incidência direta ou indireta. O primeiro “quando fica limitado à zona de influência             

direta ou indireta do projeto. [...] Indireto quando, através de agentes externos, é estendido              

para fora da zona de influência do empreendimento” (Fogliatti et al., 2004, p. 11). 

De acordo com Philippi Jr. (2005, p. 705) alguns autores por conta de algumas              

substâncias químicas levaram a caracterizar os impactos como cumulativos e sinérgicos. São            

cumulativos quando essas substâncias se acumulam lentamente nas plantas, em seguida,           

consumidas pela população. Sinérgico quando duas ou mais substâncias químicas tem seu            

efeito maior que a sua soma dos efeitos individuais. 

6.1.6 Medidas mitigadoras 

Na Resolução CONAMA n° 1/1.986 refere-se em dois itens no artigo 6°, inciso III a               

“definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos de            

controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas”. Em               

seguida no artigo 9°, inciso VI “A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras              

previstas em relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderam ser            

evitados, e o grau de alteração esperado”. 

Simplificando Fogliatti et al. (2004, p. 12) define como “qualquer ação prevista para             

diminuir os efeitos dos impactos negativos”, completado por Reis (2001, p. 06) “sendo             

impossível evitá-lo, procurar corrigi-lo, recuperando o ambiente. A recuperação não é uma            

medida que se possa afastar do EIA”. 

6.1.7 Medidas compensatórias 

“A Compensação Ambiental é um mecanismo financeiro de compensação pelos efeitos           

de impactos não mitigáveis ocorridos quando da implantação de empreendimentos, e           

identificados no processo de licenciamento ambiental” (WADA, 2007, p. 1). 

Todavia, Barros (2014, p. 1) aponta o seguinte “uma atividade que se sabe lesiva e               

danosa ao meio ambiente não poderia ser licenciada ambientalmente, sob pena de empenhar             

responsabilidade, [...] as medidas compensatórias não podem constituir uma forma de           

pagamento pelo direito de poluir ou degradar”. Complementado por Silvério e Gardiolo            

(2016, p.81) “o Princípio do Poluidor-Pagador não visa a autorizar o direito de poluir, pelo               

contrário, ele tem uma finalidade preventiva e também repressiva, para evitar que o dano ao               

meio ambiente fique sem reparação”. 
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De modo simplificado, segundo empresa de Assessoria Florestal e Ambiental (CICLUS,           

20--, p. 1) quando não há possibilidade de minimizar os impacto negativo por meio da               

mitigação. Uma das medidas compensatória atuará quando na intervenção daquele ambiente           

impactado, será necessário repor, restaurar o dano em outra localidade. 

Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002 descreve em detalhes o mecanismo de               

compensação, regulamentado no artigo 36 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, “que                

dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), e dá              

outras providências”, “a qual tem como propósito compensar os danos ambientais de            

significativo impacto ambiental, de uma obra ou atividade identificada no licenciamento           

ambiental” (SILVÉRIO; GARDIOLO, 2016, p. 76). 

6.1.8 Crise socioambiental 

Do ponto de vista de Luzzi (2005, p. 398) apud Carletto (2011, p. 40-41) são três os                 

principais fatores vem acarretando a crescente tensão socioambiental marcada neste início do            

século XXI: 

I. Degradação ambiental: Desde os primórdios de nossa existência extraímos os          

recursos naturais de modo predatório, cuja agressão à natureza foi intensificada em            

dois séculos de civilização industrial. Embora o maior impacto seja a partir dos             

produtos tecnológicos não degradáveis e tóxicos ao ambiente; 

II. Consumo: Há duas décadas nosso padrão de consumo foi estimulado a adquirir bens e              

serviços de modo incessante e inconsciente, superando a capacidade de depuração do            

planeta. Além disso, a cultura do descartável, do  desperdício irracional; 

III. Pobreza: Como consequência do consumo a demanda por recursos naturais acirrou a            

desigualdade social, gerando confrontos pela sobrevivência e marcada pelo         

exponencial êxodo rural. 

Tais fatores são mais perceptíveis após a Revolução Industrial, onde o conceito de             

progresso humano estava relacionado com a aquisição de bens materiais, ao passo que a              

cultura do consumo busca suprir nossas carências internas e o comodismo incentivado pela             

publicidade. A autora Carletto (2011) aborda entre diferentes autores com seus respectivos            

pontos de vista, o atual período de crise paradigmática, resultado da “instabilidade planetária,             

e que pode ser percebida, também, na economia (globalização), nas relações sociais (crise dos              
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valores morais), na política (neoliberalismo), no ambiente (aquecimento global)”         

CARLETTO (2011, p. 42). 

6.1.9 Três tipos básicos de movimento pela natureza 

De acordo com Andrade (1994, p. 35) “o movimento ecologista surgiu com grande             

força em todo o mundo, defendendo com um idealismo aberto e agressivo a necessidade de               

preservação da natureza”. Cuja análise bibliográfica ecológica moderna do autor leva em três             

correntes de posicionamento: 

I. Utópica: objetiva manter intocada a natureza como um todo; 

II. Predatória: consolidada nos princípios capitalista mais ortodoxos, considera ideal a          

omissão do poder público em omitir os danos ambientais, deixando à cargo da             

natureza a “obrigação” de recompor os recursos naturais; 

III. Científica racionalizada: defende um processo consciente da exploração de recursos          

naturais, mediante a planejamento, visando a sustentabilidade. 

6.1.10 Polêmica do desenvolvimento sustentável 

A origem do termo está descrito logo abaixo, elaborado na tentativa de buscar uma              

melhor maneira de explorar os recursos naturais. Embora, Carletto (2011, p. 141-142) relata             

que “não há um consenso sobre o termo, as ideias que as pessoas apresentam não são                

homogêneas, variam de acordo com sua forma de ver e interpretar o mundo, sempre de acordo                

com seu foco de interesse”. 

Do ponto de vista da autora, o mundo capitalista nos moldes atuais, considera             

impossível atingir o modelo sustentável de nova racionalidade produtiva, sendo que todo            

padrão comportamental seja drasticamente transformado, praticamente um conto fictício e          

utópico. 

Vale ressaltar que segundo Vilches et al. (2006) apud Carletto (2011, p. 145): 

É preciso entender que o conceito de sustentabilidade é         
absolutamente novo, e supõe a compreensão da totalidade dos         
problemas interconectados a que a humanidade deve fazer frente. Por          
isso, não se deve olhar o desenvolvimento e o meio ambiente como            
contraditórios (o primeiro agredindo o segundo, e este limitando o          
primeiro), mas de reconhecer que estão estreitamente vinculados, que         
a economia e o ambiente não podem ser tratados separadamente. 
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6.2 EVOLUÇÃO DOS MOVIMENTOS AMBIENTAIS NO MUNDO 

Para Silva dos Santos (2005, p. 7) “desde as décadas de 50 e 60 vem crescendo entre                 

estudiosos, acadêmicos e gestores públicos a necessidade urgente de criar novos instrumento            

capazes de ampliar a eficiência dos antigos instrumentos de licenciamento ambiental de            

atividades e empreendimentos”.  

Entretanto para Fogliatti et al. (2004, p. 13) neste período “do século passado o termo               

desenvolvimento sempre esteve associado com crescimento econômico e com         

industrialização”, conceito atrelado a superação da condição de país subdesenvolvido, sem           

avaliar as consequências, os danos ambientais. 

Típico da natureza humana tomar medidas após os acidentes, recorrendo ao método            

curativo, remediando sangramentos de nossos erros e inconsequências. Época marcada por           

dois acidentes ambientais, o primeiro em 1956 na baía de Minamata no Japão, famílias de               

pescadores desencadearam doenças provenientes da contaminação na cadeia alimentar,         

“oriunda de despejos industriais e [posteriormente] a contaminação da costa do extremo            

sudoeste da Inglaterra pelo vazamento e naufrágio do petroleiro Torrey Canyon, em 1967”             

(FOGLIATTI et al., 2004, p. 13). 

A preocupação com o meio ambiente tornou-se notório à partir do pós guerra em 1945.               

Movimento ambientalista ganha força, segundo Popinhak (2014, p. 1) “principalmente com a            

publicação 1962 do livro de autoria de Rachel Carson, intitulado [Silent Spring] A Primavera              

Silenciosa, no qual advertia sobre o uso agrícola de pesticidas químicos sintéticos”, através de              

um “cenário da primavera sem passáros” (CARLETTO, 2011, p. 51). 

“Os direito que vêm surgindo recentemente, sobretudo a partir da década de 60 do              

século XX, são essencialmente direitos de cidadania, ou seja, direito que se formam em              

decorrência de uma crise de legitimidade de ordem tradicional” (ANTUNES, 2002, p. 29). 

Prosseguindo com Fogliatti et al. (2004, p. 13): 

Foi elaborado um documento denominado Relatório do Clube de         
Roma, com a participação de representantes dos países        
industrializados, que se fundamentava na proposta de “crescimento        
zero” como a única saída para salvar o mundo de uma catástrofe            
ambiental decorrente do esgotamento dos recursos naturais. Tal        
proposta foi altamente contestada pelos países em desenvolvimento,        
pois viria de encontro às perspectivas de crescerem e de se equiparem            
aos países do chamado Primeiro Mundo. 
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6.2.1 Origem da AIA 

“Os Estados Unidos foi o primeiro país a revelar-se sensível à avaliação de impacto              

ambiental com a introdução, a 1 de Janeiro de 1970, do Nation Environmental Policy Act               

(NEPA)” (COLAÇO ANTUNES, 1998, p. 385-386). “Ou seja, a Política Nacional de Meio             

Ambiente, institucionalizando o processo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), como           

instrumento de política ambiental” (BARRETTO, 2012, p. 18). Em torno de uma década             

disseminou-se rapidamente pelos países em desenvolvimento, tais como: Brasil, Filipinas,          

China e Indonésia. e é hoje utilizado amplamente e reconhecido internacionalmente. É            

considerada uma das inovações políticas mais bem sucedidas do século XX (HAMBREY et             

al., 2000 apud SILVA DOS SANTOS, 2005, p. 7). 

Dois termos frequentemente são inserido de modo equivocado e indistinto, de acordo            

com Colaço Antunes (1998, p. 387) “Environmental Impact Assessment (EIA) e o            

Environmental Impact Statement (EIS). Este último não é mais do que um elemento             

fundamental do primeiro, [...] o documento ou parecer que conclui o procedimento e que              

serve de suporte à decisão final”. 

Ferreira e Ribeiro (2014, p. 2) salientam uma curiosidade na “nomenclatura original            

EIA significa Environmental Impact Assessment, em tradução livre - Avaliação de Impacto.            

Nota-se que não houve aplicação do vocábulo evaluation, traduzindo também em “avaliação”.            

Contudo do latim antigo assessare, sua etimologia refere-se aquele que senta ao lado do              

outro, ser assessor de um juiz. 

Originalmente a AIA enfatizava apenas os impacto ecológicos, físicos         
e químicos de projetos individuais. No final da década de 70 início da             
década de 80 a AIA expandiu-se passando a abranger os impactos           
socioeconômicos e de saúde, com uma maior análise de risco para o            
meio ambiente, bem como a participação pública (HAMBREY et al.          
2000 apud Silva dos Santos, 2005, p. 7). 

Philippi Jr; Maglio (2005, p. 689) relata que: 

O conceito de impacto ambiental incorporou o controle e a mitigação           
dos efeitos negativos da poluição, mas incluiu também a aferição das           
alterações ambientais significativas, geradas pelas atividades de       
desenvolvimento, tais como as perdas de recursos naturais, os efeitos          
sociais e econômicos sobre as populações, a perda de espécies e da            
biodiversidade em geral, entre outros. 
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Apontou Fogliatti et al. (2004, p. 14) que após despertado a conscientização ambiental             

por parte dos países desenvolvidos, no início da década 70. Aflorou-se a discussão na disputa               

de interesses econômicos por parte dos países de industrialização tardia, alegando barreiras            

para superação da miséria e subdesenvolvimento. De outro lado, os países desenvolvidos            

diante das consequências ambientais propondo limitar o crescimento industrial. 

6.2.2 Conferência de Estocolmo (1972) 

Segundo Popinhak (2014, p. 2) “Uma das peças fundamentais para consolidar as bases             

conceituais a serem discutidas na Conferência de Estocolmo” foi de 4 a 12 de junho de 1971,                 

em Founex, cidade próxima de Genebra, produziu um documento O Painel de Peritos em              

Desenvolvimento e Meio Ambiente, discutiu as divergências entre os países e em            

desenvolvimento. Em sequência no ano seguinte, período entre 5 a 16 de junho de 1972               

reuniram-se em Estocolmo A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente            

Humano. 

Nesta época surge o conceito de ecodesenvolvimento propondo “o estabelecimento de           

uma relação positiva entre desenvolvimento e meio ambiente baseada na justiça social, na             

eficiência econômica e na prudência ecológica” (FOGLIATTI et al., 2004, p. 14). Segundo             

Carletto (2011, p. 139) “expressão que foi mais tarde rebatizada pelos pesquisadores            

anglo-saxões como desenvolvimento sustentável”. 

“As consequências diretas e os frutos da realização dessa conferência foram           

incalculáveis, tanto do ponto de vista das relações internacionais, quanto de seu reflexo direto              

nos ordenamentos internos dos Estados” (POPINHAK, 2014, p. 3). De tal modo que o avanço               

do estabelecimento de organizações ambientais em todo mundo, aumentando o número de            

tratados, convenções multilaterais, incremento dos regulamentos, diplomas legais e a criação           

de vários programas dentre eles o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente              

(PNUMA), e o Programa Observação da Terra (Earthwatch). 

Em 1992 “a preocupação ambiental passa a ser mais ampla, e não somente concentrada              

no esgotamento das fonte de recursos naturais, mas também com a capacidade de absorção              

dos ecossistemas devido a poluição derivada das atividades humanas” (FOGLIATTI et al.,            

2004, p. 14-15). 
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6.2.3 Início da exigência do EIA 

Para Fogliatti et al. (2004, p. 14) por conta das relações internacionais despertando a              

consciência em preservar o meio ambiente natural e social, a partir do ano de 1975 os órgãos                 

financiadores de liberação de empréstimos intensificou a exigência do desenvolvimento de           

Estudo de Impactos Ambientais (EIA). Entretanto na América Latina esse movimento partiu            

no final da década de 70, em países como Argentina, Brasil, Colômbia, México e Venezuela. 

6.2.4 Relatório de Brundtland 

Para Carletto (2011, p. 139) “a Comissão Mundial para o Meio Ambiente e             

Desenvolvimento (CMMAD), composta por 21 países membros da ONU e presidida pela            

Senhora Gro Brundtland, Primeira Ministra da Noruega, pesquisou durante cinco anos           

(1983/87)” produziu “um relatório denominado Nosso Futuro Comum, também conhecido          

por Relatório de Brundtland” (FOGLIATTI et al., 2004, p. 15). Nasce o conceito de              

desenvolvimento sustentável, largamente utilizado atualmente. O relatório “trata de         

preocupações, desafios e esforços comuns como: o papel da economia internacional, da            

população, da segurança alimentar, da energia, da indústria, do desafio urbano e da mudança              

institucional” (POPINHAK, 2014, p. 3). 

Diante de uma solicitação do Relatório de Brundtland, em 1989, Fogliatti et al. (2004,              

p. 15) “a Comissão Latino-Americana de Desenvolvimento e Meio Ambiente, que elaborou            

um documento denominado Nossa Própria Agenda, publicado no segundo semestre de 1990            

e que estabeleceu com muita clareza os vínculos entre riqueza, pobreza, população e meio              

ambiente”. 

6.2.5 ECO-92 

Popinhak (2014, p. 4) relata que: 

Também conhecida como Rio 92 ou Eco 92, esta Conferência reuniu           
as nações para debater temas de interesse de todos, principalmente          
concernentes ao meio ambiente e desenvolvimento. A convocação        
objetivava fazer um balanço dos problemas existentes e dos         
progressos realizados. A grande questão referente ao meio ambiente         
era o conflito entre desenvolvimento socioeconômico e       
proteção/preservação dos ecossistemas da Terra. 
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“Durante a realização da Eco-92 vários documentos foram aprovados, todos visando à            

realização e à efetivação do desenvolvimento sustentável por parte das nações”           

(FOGLIATTI et al., 2004, p. 15). Tais como: Carta da Terra; Declaração do Rio sobre               

ambiente e desenvolvimento; Convenção da diversidade biológica; Convenção da         

desertificação; Convenção (Quadro) das mudanças climáticas, e por fim; a Agenda 21. 

De acordo com Fogliatti et al. (2004, p. 14-15): 

A maioria destes documentos não possui força legal, funcionando         
como condutores das ações dos países para alcançar o         
desenvolvimento sustentável através dos princípios neles      
estabelecidos. O mais amplo deles é a Agenda 21, que contém um            
roteiro detalhado de ações concreta a serem adotados pelos governos,          
instituições das Nações Unidas e setores independentes, para mudar o          
rumo da Terra na direção de um melhor padrão de vida para todos             
através da preservação dos seus ecossistemas. 

6.2.6 Protocolo de Kyoto 

Em 1997 em Kyoto no Japão foi discutido o Protocolo de Kyoto, Fogliatti et al. (2004,                

p. 16) “um novo componente da Convenção Marco sobre Mudança Climática da ECO-92,             

cujos objetivo era evitar interferências antropogênicas perigosas no sistema climático”,          

embora “os países signatários não encontravam mecanismos de consenso para a redução de             

emissão do dióxido de carbono” (POPINHAK, 2014, p. 5). 

Tratado assinado em 2005 pelos países desenvolvidos de reduzir em 5% os níveis de              

emissão de carbono no período de 2008 e 2012. “Outra inovação do Tratado de Kyoto foi a                 

proposta do Brasil de incentivar a redução de emissões de carbono com a ideia de Mecanismo                

de Desenvolvimento Limpo, também conhecida como simplesmente ‘comércio de emissões          

de carbono’ [crédito de carbono]” (POPINHAK, 2014, p. 6). 

6.2.7 RIO + 10 

Em 2002, dez anos após a ECO-92, por isso conhecida como RIO + 10, sediada em                

Johannesburgo na África do Sul, a conferência mundial sendo designado por Cúpula            

Mundial de Desenvolvimento Sustentável. No “intuito principal avaliar o andamento das           

metas fixadas em 1992, [...] a implementação da Agenda 21, bem como verificar os              

resultados obtidos pelas nações participantes de modo a propor alterações para que os             

objetivos ambientais fossem atingidos” (FOGLIATTI et al., 2004, p. 16). 
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6.2.8 Conferências sobre meio ambiente 

No intervalo de um ano sucessivamente em locais diferente no mundo foram realizando             

as conferências sobre o meio ambiente: Nova Délhi, Índia, 2002; Milão, Itália, 2003; Buenos              

Aires, Argentina, 2004; Montreal, Canadá, 2005; Nairóbi, África, 2006; Bali, Indonésia,           

2007; Poznan, Polônia, 2008; Copenhague, Dinamarca, 2009; Cancún, México, 2010;          

Durban, África do Sul, 2011; Rio de Janeiro, Brasil (Rio+20), 2012. 

6.3 EVOLUÇÃO DA POLÍTICA BRASILEIRA DO MEIO AMBIENTE 

Os portugueses foram os únicos que tinha o hábito de registrar seu cotidiano, por isto,               

somente no período colonial há relatos das primeiras preocupações com busca por eficiência             

na exploração dos recursos naturais. 

Documento legal ambiental brasileiro mais antigo é o Código das Águas, Decreto nº             

24.643, de 10 de julho de 1934. De acordo com Fogliatti et al. (2004, p. 17) “Normas                 

ambientais brasileiras existentes durante esse período limitavam-se a aspectos relacionados          

com o saneamento, a conservação e a preservação do patrimônio natural, histórico e artístico e               

à solução de problemas provocados por secas e enchentes”. 

A Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, definiu a função social da terra (Estatuto da                  

Terra). Em seguida a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, o Código Florestal. No início                  

da década de 70 surgiram as Organizações não Governamentais (ONGs), exemplo do            

Greenpeace. Em 30 de outubro de 1973 no governo de Emílio G. Médici criou a Secretaria                

Especial do Meio Ambiente (SEMA) por meio do Decreto nº 73.030. 

Em dezembro de 1975, no estado do Rio de Janeiro foi marcado pelo início do Sistema                

de Licenciamento de Atividades Poluidoras (SLAP), assim nasceu a AIA no Brasil. Mediante             

exigência do Estado solicitava o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para execução de             

atividades potencialmente poluidoras. 

AIA adquiriu nível federal somente por meio da Lei Federal nº 6.938 de 31 de agosto de                 

1981, “dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente [PNMA], seus fins e mecanismos              

de formulação e aplicação, e dá outras providências”. Posteriormente regulamentado por meio            

de Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente, órgão superior do Sistema Nacional             

de Meio Ambiente (SISNAMA), instituído pela mesma lei. 
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Regulamentação em nível nacional da AIA foi por meio da Resolução 001/86 do             

CONAMA, que estabeleceu as definições, os critérios básicos e as diretrizes para a sua              

introdução no país, formalizando o EIA e o RIMA, como condicionantes para o licenciamento              

ambiental de empreendimentos causadores de impacto ao meio ambiente. Em seguida, a            

Constituição da República de 1988, em seu capítulo de meio ambiente, artigo 225, parágrafo              

1º, inciso IV, consagrou o Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIA), como exigência para              

a implantação de obra ou atividades causadoras de significativa degradação do meio            

ambiente. 

Segue com Hambrey et al., (2000) apud Silva dos Santos (2005, p. 8): 

O papel e a importância da AIA foram formalmente reconhecidos na           
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e        
Desenvolvimento em 1992 no Rio de Janeiro. O princípio 17 da           
declaração da Rio 92 diz que a Avaliação de Impacto Ambiental deve            
ser realizada para todas as atividades suscetíveis de causar impactos          
adversos ao meio ambiente e que estão sujeitas a tomada de decisão            
pelas autoridades nacionais competentes. 

6.4 CURIOSIDADES DA AIA  

Na Lei da PNMA cabe uma observação segundo Adami (201 -, p. 1): 

o emprego de "impactos ambientais", no plural, tornando a expressão          
indefinida, isto é, podendo (e devendo) ser o instrumento utilizado em           
várias circunstâncias diferentes. Assim, o dispositivo não limita a         
aplicação desses métodos apenas a atividades ou obras, mas abrange          
também as conseqüências projetos complexos, planos ou políticas        
setoriais. 

Segundo Farias, (201 -, p. 1) “equívoco comum entre os técnicos ambientais e até              

autoridades públicas”, “de confundir o instrumento da PNMA a AIA com uma ferramenta do              

licenciamento ambiental denominada EIA, que vem prejudicando bastante que se extraia do            

instrumental representado pelas técnicas e metodologias de AIA todas as úteis conseqüências            

possíveis” (ADAMI, 201 -, p. 1). 

6.5 OBJETIVOS DA AIA 

Principais funções da AIA segundo Ortolano e Shepherd (1995a, 1995b) apud Melo e             

Pereira de Sá (2008, p. 5): “retirada de projetos inviáveis; legitimação de projetos viáveis;              

seleção de melhores alternativas locacionais; reformulação de planos e projetos; redefinição           

de objetivos e responsabilidades”. 
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Principais objetivos da AIA de acordo com IAIA (1999) apud Melo e Pereira de Sá               

(2008, p. 6): 

I. Assegurar que as considerações ambientais sejam explicitamente       
tratadas e incorporadas ao processo decisório; 

II. Antecipar, evitar, minimizar ou compensar os efeitos negativos        
relevantes biofísicos, sociais e outros; 

III. Proteger a produtividade e a capacidade dos sistemas naturais         
assim como os processos ecológicos que mantêm suas funções; 

IV. Promover o desenvolvimento sustentável e otimizar o uso e as          
oportunidades de gestão de recursos. 

6.6 PROCESSO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL 

Projetos sem impacto significativos o empreendedor fará diretamente o licenciamento          

ambiental. Por outro lado, quando houver impacto negativo será necessário toda parte            

burocrática, com equipe multidisciplinar habilitada, conforme retratada as etapas básicas na           

figura 6.1. 

A AIA é um instrumento de política e gestão ambiental, onde exige a elaboração de EIA                

e do RIMA, apresentado antes da implantação do empreendimento. Este que está listado no              

artigo 2º da Resolução do CONAMA 001/86, podendo ser incluídas demais atividades que             

gerem impacto ambiental. Cuja apresentação será ao órgão ambiental componente do           

SISNAMA, divulgando formalmente sua apresentação e o correspondente pedido de licença           

ambiental na imprensa oficial e em jornais de grande circulação e disponibilizando-os para o              

conhecimento das comunidades interessadas. 

Após a análise técnica do EIA, o órgão ambiental emitirá seu parecer            
com base nessas consultas e avaliações, estabelecendo os        
condicionantes técnicos e as medidas mitigadoras dos impactos ao         
meio ambiente, determinadas no caso de decisão favorável sobre a          
implantação de projetos, e emitirá a correspondente Licença Prévia         
(LP) (PHILIPPI JR; MAGLIO, 2005, p. 693). 

Seguindo com Philippi Jr. e Maglio (2005, p. 693) “o RIMA é um relatório elaborado               

com linguagem adequada à compreensão de leigos”. Ou seja, o RIMA repete os dados e               

informações técnicas do EIA sem linguagem técnica. No processo final, antes da tomada de              

decisão do órgão ambiental competente, será necessário a audiência pública, “por finalidade,            

assegurar o cumprimento do princípio democrático, [...] mediante publicação no Diário           

Oficial ou em jornal de grande circulação, e poderá ser marcada de ofício pelo próprio Estado,                
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pelo Ministério Público ou até mesmo, a pedido de cinquenta interessados” (FRANZOI, 2007,             

p. 124). 

Figura 6.1 - Processo de avaliação de impacto ambiental - etapas iniciais. 

   
Fonte: Adaptado de Sanchez (1998) apud Philippi Jr; Maglio, (2005, p. 695). 

“É necessário que os interessados possam manifestar-se na audiência, apresentando suas           

críticas, sugestões ou discutir outros pontos não analisados pela equipe técnica”           

(SIRVINSKAS, 2003, p. 78 apud FRANZOI, 2007, p. 125). Entretanto seu resultado não             
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dependa exclusivamente da opinião pública. Além disso, a opinião pública, em sua maioria             

esmagadora desconhece como proteger o meio ambiente, sendo que na prática a prioridade             

são interesses pessoais, geralmente na busca por comodidade, enfim, “o legítimo espaço que             

deveria ser dedicado ao questionamento dos impactos ambientais resta, praticamente,          

inviabilizado” (CAPELLI apud FRANZOI, 2007, p. 128). 
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Capítulo 7 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

7.1 LOCALIZAÇÃO E ACESSO À ÁREA 

Córrego Sarandi localiza-se na porção Sul do Brasil, estado do Paraná, na mesorregião             

norte central Paranaense, microrregião de Maringá. A nascente principal inicia-se em           

Marialva, na região sudoeste da zona urbana. O afluente de primeira ordem (segundo             

classificação de Strahler), altitude aproximada de 500m em relação ao nível do mar, ao              

extremo da zona urbanizada à sudeste de Sarandi, delineado pela mata ciliar preservada,             

servindo de marco de divisa entre Marialva e Sarandi transversalmente à rodovia BR-376, via              

federal sob concessão da Viapar. Da qual é afluente do Ribeirão Sarandi, desaguando no rio               

Pirapó, sendo pertencente à bacia hidrográfica do rio Pirapó. Logo abaixo desta nascente faz              

divisa com a bacia do rio Ivaí, tendo o curso do leito córrego Sarandi e do ribeirão no sentido                   

norte com disposição dendrítica. Figura 7.1 no marcador amarelo ao centro superior da             

imagem, para cada 2,5 cm uma escala de 600 m , imagem de satélite do dia 17 de julho de                    

2017. 

Figura 7.1 - Localização do Ponto de coleta no córrego Sarandi.

Fonte: Google Earth (2017). 

Lado sudoeste, início do perímetro de Marialva localiza-se uma consolidada lavoura de            

soja e trigo. Paralelamente a BR-376, em sua marginal a montante do córrego Sarandi,              

concentra-se empreendimentos industriais. Dessa forma foi possível mesclar 5 diferentes          
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ambientes (agrícola, urbana residência, setor industrial, transversalmente ao córrego malha          

rodoviária, e perto de uma nascente). 

7.2 BREVE HISTÓRICO DA REGIÃO DE MARINGÁ 

Após a Segunda Guerra Mundial, os colonos em sua grande maioria imigrantes, fugindo             

da guerra, na busca por melhores oportunidades, primeiramente os africanos, em sequência os             

italianos e os japoneses foram desmatando e estabelecendo lavouras de café, favorecida pela             

alta fertilidade das “terras roxas”. 

De acordo com Fresca (2004) apud Serrano (2011, p. 52) “o processo de gênese das               

cidades no Norte do Paraná é dividido em três etapas”. Primeira fase (1850 a 1899) pela                

colonização na região extrema do leste do Norte Paranaense, pelos mineiros praticando            

agricultura de subsistência e criação de suínos, período vinculado a presença do Governo             

Imperial. 

Segunda etapa (1900 a 1929) foi após a crise do mercado internacional do café,              

desvalorizando a produção cafeeira paulista. Forçando a migração no Paraná, desmatando a            

mata virgem, introduzindo a cultura do café. A terceira etapa (1930 em diante) período de               

ocupação e fundação de cidades pela Companhia de Terras do Norte do Paraná (CTNP). 

Esta companhia posteriormente alterada para Companhia Melhoramentos Norte do         

Paraná (CMNT). Em Londrina o centro de operações estabeleceu um plano de loteamento,             

procurou disciplinar o povoamento. Em 1922 surgiram as bases em Mandaguari contribuindo            

para o prolongamento das estradas de rodagem. 

Segundo Lopes (2011, p. 75): 

Dentro da visão desenvolvimentista, o Norte do Paraná foi despertado          
a partir de 1929 com a chegada da colonização inglesa, legalizada pela            
CTNP. [...] Maringá foi fundada pela Companhia Melhoramentos        
Norte do Paraná, em 10 de maio de 1947, como Distrito de            
Mandaguari. Foi elevada a município pela Lei nº 790, de 14 de            
fevereiro de 1951. Em 9 de março de 1954 foi instalada a Comarca de              
Maringá. 

O desenvolvimento da região de Maringá, basicamente foi influenciada pela fertilidade           

do solo e a construção da estrada de ferro. Estimulou a migração, residindo principalmente em               

zonas rurais, onde havia demanda de mão de obra. 

Segundo IBGE, Marialva foi distrito, pela lei estadual n.º 2, de 10 out. 1947,              

subordinado ao município de Mandaguari. Pela lei estadual n.º 4245, de 25 jul. 1960,              
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desmembra do município de Marialva, Bom Sucesso e São Pedro do Ivaí, o distrito de Itambé.                

Elevado à categoria de município. 

Sarandi foi distrito pela Lei Municipal n.º 53, de 21 dez. 1954, subordinado ao              

município de Marialva. Elevado à categoria de município com a denominação de Sarandi pela              

Lei Estadual n.º 7.502, de 14 out. 1981, sendo desmembrado do município de Marialva. 

Serrano (2011, p. 51) complementa: 

Recentemente este processo vem sendo agravado pelo desenfreado        
crescimento urbano e rural, favorecido pela mecanização da        
agricultura, baseada na produção de grãos (soja, milho e trigo) e           
pastagens. A utilização indevida de agrotóxicos neste tipo de atividade          
vem prejudicando a qualidade de vida da população local e levando           
essas áreas a sofrerem intensos processos de degradação ambiental. 

7.3 GEOLOGIA BÁSICA DE MARINGÁ 

Segundo Gôngora (1997, p. 17) “Maringá é caracterizada, do ponto de vista geológico,             

por extensos derrames vulcânicos da Formação Serra Geral, pertencente ao grupo São Bento.             

O vulcanismo fissural que ocorreu na Bacia do Paraná constitui-se num dos episódios mais              

importante da separação Brasil-África”. Entretanto, no setor ocidental [noroeste] do          

município, onde se localiza o distrito de Iguatemi encontra-se a Formação Caiuá”            

(BEREZUK, 2002, p. 5). 

Continuando com Berezuk: 

Os derrames vulcânicos foram originados nos períodos Jurássico e         
Cretáceo (130-120 m.a. [milhões de anos antes de Cristo]) e recobrem           
os sedimentos da Formação Botucatu. É comum a presença de lentes           
de arenito, intercaladas na base da Formação Serra Geral, o que atesta            
a predominância de ambiente desértico no início dos derrames. 

Latossolo vermelho, popularmente conhecido como “terra roxa” advém do período          

imigratório italiano, onde a cor vermelha se diz rosso. Deste modo incorreto classificá-lo             

como “Latossolo roxo” na atualidade. Este conflito linguístico é típico de uma nação formada              

por imigrantes. 

7.4 PONTOS DE COLETA 

O local de coleta vinte metros à jusante da malha rodoviária, ligeiramente abaixo da              

linha do Trópico de Capricórnio. Acesso por meio da canaleta de drenagem hídrica da              
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rodovia, avançando ligeiramente ao norte pela mata ciliar onde havia um ponto de             

assoreamento. 

7.5 COLETA DE AMOSTRAS 

Realizada no dia 10 de julho de 2013 no período matutino, amostragem de solo em dois                

pontos diferentes com proximidade de trinta centímetros em um banco de solo assoreado no              

córrego Sarandi. Amostragem de água foi coletada a partir da sua água corrente com duas               

repetições. Optou-se realizar as coletas no período de estiagem (Figura 7.2), em tese             

diminuindo o volume hídrico, concentrando os valores totais das amostragens. A coleta de             

solo no ponto de assoreamento, onde pressupõe-se que seja o local com maior concentração              

dos possíveis metais pesados, baseado no levantamento bibliográfico descrevendo a origem           

antrópica das deposições urbana, industrial e agrícola. 

Figura 7.2 - Precipitação média mensal de Maringá. 

 
Fonte: Dados trabalhados da Estação Meteorológica de Maringá apud Engemin (2013, p. 92). 

No mês anterior no dia 2 de junho marcou 59mm. No dia 1º de julho 2013, nove dias                  

antes da amostragem foi registrada a maior precipitação mensal 31,8mm. Conforme registrado            

pela Estação Climatológica de Maringá, no campus da UEM. Amostragem realizada na            

manhã do dia 10 de julho de 2013. 

7.6 PROCEDIMENTO DE COLETA 

Solo foi coletada em sacolas plásticas de supermercado acondicionadas em embalagem           

de leite Tetra PakⓇ. Água foi inserida em duas garrafas de 500 ml de água mineral, no                 

momento da coleta a boca da garrafa foi no sentido contra a corrente do córrego, coletado                
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somente água livre de qualquer partícula, detritos ou folhas. Não houve contato físico direto              

das mãos, seja do solo e água. De modo que para coletar o solo foi envolvida a sacola como se                    

fosse uma luva na mão, retirada volume de solo equivalente a 1 litro, desvirando a sacola,                

possibilitou a coleta livre de qualquer contato físico externo. 

7.7 ANÁLISES DAS AMOSTRAS 

Análise realizada pelo Laboratório de Agroquímica e Meio Ambiente, Bloco 24, no            

campus da UEM. Metodologia utilizada foi espectrometria de absorção atômica, modalidade           

chama para avaliar os valores totais dos seguintes elementos: Cd, Ni, Pb e Zn. Laudo químico                

atestado pelo Dr. Jesui Vergílio Visentainer. 

7.8 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Na amostragem de solo (Tabela 7.1) houve variação principalmente no Pb de 64,42%             

entre as duas repetições. Na primeira amostra não houve detecção de Cd, embora na segunda               

amostra o valor de 11,34 mg.kg-1 representa risco à saúde humana. Os menores valores foram               

referentes ao Zn. 

Tabela 7.1 - Resultados Analíticos da amostra de solo (mg.kg-1) 10 jul. 2013. 

Amostra 
Valores obtidos 

Cd Ni Pb Zn 

01 nd 38,39 24,37 0,96 

02 11,34 54,14 8,67 0,27 
Fonte: Laboratório de Agroquímica e Meio Ambiente da UEM. 

Na amostragem de água os valores foram abaixo do limite de detecção do aparelho de               

espectrometria de absorção atômica, modalidade chama, conforme descrito no Anexo ao final            

da monografia. 

Tabela 7.2 - Resultados Analíticos da amostra de água (mg.L-1) 10 jul. 2013. 

Amostra 
Valores obtidos 

Cd Ni Pb Zn 

01 nd 0,0036 nd 0,0012 

02 nd 0,0047 0,0154 0,0009 
Fonte: Laboratório de Agroquímica e Meio Ambiente da UEM. 
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Capítulo 8  

DISCUSSÃO 

8.1 REMEDIATIVA 

8.1.1 Desvalorização do método 

Optou-se por não definir nenhuma espécie de planta remediadora em específico devido            

às suas particularidades, isto é, as limitações edafoclimáticas (exigência em luz solar, sensível             

a geada), baixa tolerância a determinado herbicida. Segundo Abreu et al. (2002, p. 646)              

“existem poucos relatos oficiais da contaminação de metais pesados em solos brasileiros”. A             

elevada capacidade de tamponamento do solo, imobilização dos metais. 

“Os métodos de remediação apropriados dependem das características do local, da           

concentração, dos tipos de poluentes a serem removidos e do uso final do meio contaminado”               

(AGUIAR, 2009, p. 14). Além disso, Aguiar (2009, p. 29) salienta “que é uma técnica que                

poderá ser realizada em solos que haja contaminação em até 20 cm da superfície, pois é a                 

profundidade de alcance da maioria das raízes das espécies vegetais.” 

Difícil e impreciso os meios e métodos de obtenção dos valores analíticos, devido a              

sorção dos solos e as desvantagens de cada método de análise. Todos esses fatores limitam a                

correta aferição do nível de contaminação nos solos brasileiros. Via de regra para conduzir o               

manejo de descontaminação, selecionar variedades de gramíneas de rápido crescimento          

vegetativo, colher, isto é, retirar a região folhosa e proceder sua decomposição distante da              

região de interesse econômico. 

A região de Maringá predomina o Latossolo vermelho, no caso específico da região da              

amostragem é o distroférrico, cuja característica principal são os elevados teores de Fe2O3,             

alta capacidade adsortiva, realizando ligações de esfera interna com Cd, Pb e Zn. Tais              

características contribuem para o solo na deposição ou descarte de poluentes, “destaca-se a             

presença de matéria orgânica e de óxidos de ferro, alumínio e manganês, pois estes são               

capazes de complexar e de reter diversos metais e moléculas orgânicas, impedindo a sua              

percolação no perfil do solo” (MEURER, 2012, p. 215). 

Continuando com Meurer (2012, p. 216) “a modificação do pH afeta diretamente as             

características dos componentes minerais e orgânicos da fase sólida cujas cargas são pH             

dependentes, o que determina a reatividade dos seus grupos funcionais de superfície”. Na             
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Figura 8.1, somente na diferença de pH do solo 4,3 subindo para 5,7 “favoreceu a adsorção do                 

cádmio, pelo aumento das cargas negativas no solo, diminuindo assim a sua            

biodisponibilidade, o que se traduziu em maior produção de massa seca pelo rabanete”. 

Figura 8.1 - Efeito do pH do solo no rendimento de rabanete (parte área e bulbos) cultivados                 
em Latossolos em um Argissolo, com a adição de 40 mg de Cd.kg-1. 

 
Fonte: Martins (1984) apud Meurer (2012, p. 217). 

Meurer (2012, p. 216) ainda complementa “o efeito fitotóxico do cádmio é mais             

acentuado no Argissolo do que no Latossolo porque este último tem maiores teores de matéria               

orgânica e óxidos de ferro, o que favoreceu a adsorção de maiores quantidades de cádmio no                

solo”. 

Entretanto “quanto maior teor de matéria orgânica do solo, maior será sua capacidade de              

resistir a mudança no seu pH” (MEURER, 2012, p. 77). Demandando maior volume de              

corretivo (calcário) para minimizar a acidez do solo cultivável. Complexação de íons            

metálicos com substâncias húmicas “pode reduzir a atividade desses elementos na solução do             

solo, atenuando sua capacidade de produzir efeitos de toxidez para as plantas ou de              

contaminar as águas superficiais e subterrâneas” (MEURER, 2012, p. 75). 
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8.1.2 Fatores à favor da remediação 

No entanto, os organismos vivos principalmente espécies aquáticas de água doce e            

populações ribeirinhas na zona urbana estão sujeitos a contaminação seja ao se banhar por              

lazer, limpeza de utensílios domésticos por parte da comunidade carente ou se alimentar             

destes peixes (COELHO, 2007). O uso indiscriminado dos agrotóxicos e fertilizantes, ou            

melhor, o manejo cultural muitas vezes é negligenciado por parte dos produtores rurais, seja              

por ignorância, descaso e/ou desleixo com relação sua relação e responsabilidade com o meio              

ambiente. 

Vale ressaltar que, “segundo dados do Instituto Nacional de Câncer José de Alencar             

Gomes da Silva (INCA) e da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) o Brasil é               

o maior mercado de agrotóxicos do mundo” (LUGLIO, 2016, p. 1). Thuswohl (2013, p. 1)               

complementa que o Brasil “desde 2008, o maior consumidor mundial de agrotóxicos,            

responsável por cerca de 20% do mercado global do setor”. 

Em outras palavras segundo Meurer (2012, p. 201) “o processo produtivo tem            

ocasionado um aumento na utilização de moléculas com ação biocida (inseticidas, fungicidas,            

nematicidas, herbicidas) para controlar pragas, moléstias e plantas invasoras que infestam as            

lavouras”. Coelho (2007, p. 48) complementa “a partir da década de 1960, os agrotóxicos              

(inseticidas e herbicidas) e fertilizantes químicos passaram a ser utilizados em larga escala             

para aumentar a produção agrícola em várias regiões do mundo”. 

Em situações específicas onde empreendimentos que coletam e reciclam óleo          

automotivos, postos de gasolina, e todo derivado do petróleo é possível, ou melhor, é viável               

avaliar a aplicação de plantas tolerantes com capacidade degradativa destas moléculas, por            

meio da fitoestimulação liberando exsudados radiculares. Ou seja, em casos de acidentes, sob             

baixo risco de dispersão dos contaminantes e seja possível consumir uma considerável parcela             

de tempo cronológico (o que nos dias de hoje é raro sobrar tempo) a aplicação sob rigorosos                 

critérios a biorremediação é concebível. 

Em lavouras de convencionais com uso frequente de agrotóxico, tais como a uva de              

mesa produzida em Marialva, em especial os altamente tecnificados com aplicação diária de             

pulverização, sendo que em situações de chuva, muitas vezes é necessário realizar a             

reaplicação, como medida preventiva à infestação de fungos e microrganismos que se            

proliferam em situações de elevada umidade. Além da barreira vegetativa nas bordas da             
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cultura evitando deriva de aplicações das lavouras vizinhas, sendo imprescindível uma outra            

faixa vegetativa na tentativa de reter a lixiviação laminar dos produtos aplicados ainda não              

absorvidos, ou não reagidos (consumidos). Outro problema grave em relação a culturas            

perenes, tal como a uva, é a pressão de seleção pelos agrotóxicos, onde sempre uma parte das                 

pragas sobrevive, ao longo de gerações será cada vez mais tolerante ao princípio ativo,              

obrigando o produtor a elevar a dosagem e/ou realizar maior repetição das aplicações. 

Mata ciliar além de abrigar espécies nativas, preservando a integridade do ambiente, é             

necessário elevar a faixa de domínio com possibilidades comerciais de culturas perenes            

associados aos terraços. Devido a predominância de lavouras de ciclo curto, commodities            

(soja, milho e trigo), especialmente no pós colheita onde as plantas com advento da              

biotecnologia selecionam cultivares com acelerada senescência de modo a fragmentar a parte            

vegetativa, facilitando no manejo das colhedoras devido o menor volume de massa vegetativa. 

Outra possibilidade é elevar a taxa de matéria orgânica no solo, elevando a capacidade              

de troca catiônica ou aniônica. Todavia, qualquer método remediativo não estará resolvendo o             

problema, isto é, a causa primária, a deposição antrópica deve ser melhor monitorada. A              

informação dos tipos e quantidades de metais pesados presentes em cada insumo agrícola, e              

no setor industrial o correto tratamento de seus resíduos. Em suma, a tecnologia remediativa é               

recente, carece de estudo para seu desenvolvimento. Por outro lado, sob uma visão mais              

sustentável, futuramente talvez seja uma tecnologia obsoleta, desnecessária caso nós          

conseguirmos rever nossos hábitos de consumo. 

8.2 METAIS PESADOS 

8.2.1 Os 4 elementos 

A seleção 4 dos elementos na amostragem segundo Quadro 4.2, são classificados como             

muito tóxico. No grupo do Cd e Pb são elementos de utilidade metabólica desconhecida, o               

segundo grupo Ni e Zn são classificados elementos essenciais, embora seu excesso seja             

igualmente tóxico, atribuindo dupla caracterização, sendo um dos motivos das controvérsias           

na definição de metal pesado. Além disso, confirma a frase de Paracelso (1443-1541) “...              

todas as substâncias são venenos, não existe nenhuma que não seja. A dose correta diferencia               

um remédio de um veneno”. 
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Quadro 4.3 o quadro sintomatológico pode ser confundido com deficiência nutricional.           

No anseio de corrigir o problema, somente por análise visual onde geralmente o produtor rural               

ou até mesmo profissional que oferece assistência pode levar ao falso prognóstico, aplicando             

excessivamente insumos, na ilusão do “quanto mais melhor”, gerando um novo problema em             

cascata a toxicidade por excesso conforme citado por Paracelso. Além disso, mesmo na             

realização de amostragem tradicional de solo não serão detectados o Cd e o Pb. 

8.2.2 O outro lado da “moeda” 

“O zinco é encontrado na natureza principalmente sob a forma de sulfetos, associado ao              

chumbo, cobre, prata e ferro (galena [Quadro 4.4], calcopirita, argentita e pirita, dentre             

outros)” (JESUS, 2001, p. 659). Pb e Cd podem estar associados a esfalerita (ZnS) conforme               

citado no Quadro 4.4. A ocorrência natural desses minerais, como o Zn em tese não é tóxico,                 

associados aos demais, gera preocupação. Situação torna-se mais complexa com relação aos            

insumos agrícolas (Tabela 4.2 e 4.3) onde o produtor ao adquirir conforme formulação             

desejada, recebendo “um bônus” com metais pesados, inadmissível ao manejo produtivo. Na            

tabela 4.4 tipo da alimentação animal determinará na qualidade do esterco, da mesma forma o               

nosso influenciará no índice dos metais pesados. 

Complementando a informação comparativa entre Cd e Pb, “o cádmio e seus composto             

são considerados contaminantes de alta periculosidade para o ambiente e à saúde humana,             

tendo um toxicidade de 2 a 20 vezes maior que muitos outros elementos-traço [metais              

pesados]” (VASSILEV et al., 1998 apud Meurer, 2012, p. 208). Pb foi mais preocupante              

durante sua aplicação como aditivo na gasolina, conforme citado por Contesini (2015)            

substituído pelo etanol com função antidetonante. 

Termofosfato Yoorin permitido no cultivo orgânico, como a calda bordalesa, entre           

outros produtos permitidos no manejo agroecológico. Necessita seguir a mesma citação de            

Paracelso, assim como Meurer (2012, p. 208) salienta que mesmo os elementos “essenciais             

quando presentes em altos teores, podem causar impactos negativos a ecossistemas terrestres            

e aquáticos”. Geralmente na ilusão do “se é permitido não há problemas” no anseio do               

produtor ambicioso, ou melhor ganancioso, buscar elevar sua produtividade recorrerá a           

superdosagem. Cabe salientar na Tabela 4.3 especificamente o Yoorin seu teor de Ni             

corresponde há 3.300 mg.kg-1, item com maior concentração de todos os insumos. 
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Outro quesito, no Quadro 4.6 algumas plantas são naturalmente bioacumuladoras, ou até            

mesmo, justamente o oposto com baixa retenção a determinados elementos. Publicações           

científicas referentes a fitorremediação geralmente retratam plantas não comestíveis na          

aplicação de descontaminante. No entanto, estudos avaliando quais vegetais da nossa cadeia            

alimentar é praticamente desconhecido à nível nacional. 

8.2.3 Agente quelante 

Em especial os metais com função metabólica desconhecida, tais como: Cd, Pb e Al.              

“Não podem ser metabolizados pelo organismo humano, acumulando-se nos tecidos ao longo            

dos anos. [...] A única maneira de serem eliminados é pela expulsão através de agentes               

quelantes [...], [reagindo] com o íon metálico formando compostos mais estáveis”           

(BEREZUK, 2002, p. 40). Deste modo, minimizando ou até mesmo anulando seu efeito             

tóxico, sendo eliminado em seguida. 

8.3 GESTÃO HÍDRICA 

8.3.1 Dificuldades na aplicação das Bacias Hidrográficas 

Gestão de recursos hídricos no Brasil tem se baseado na aplicação dos instrumentos da              

Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), publicada em 8 de janeiro de 1997, a Lei nº                

9.433 (BRASIL. Lei 9.433/1997, alterada pela Lei 9.984/2000), permitiu ao Brasil uma nova             

política de recursos hídricos e organizou o sistema de gestão em bacias hidrográficas. Mas              

enfrenta dificuldades em se lidar com esse recorte geográfico, sendo os limites territoriais das              

bacias hidrográficas muitas vezes não coincide com as delimitações político administrativas           

tradicionais. Em áreas de superposição de jurisdição em diferentes níveis, isto é, uma bacia              

pode abranger vários municípios, estados e até países. Os recursos hídricos exigem a gestão              

compartilhada com a administração pública, órgãos de saneamento, instituições ligadas à           

atividade agrícola, gestão ambiental, entre outros, e a cada um desses setores corresponde             

uma divisão administrativa certamente distinta da bacia hidrográfica (MORAES, 2016, p.           

10-11; MACHADO; TORRES, 2013, p. 44; PORTO; PORTO, 2008, p. 44-45). 

8.3.2 Mapa de vulnerabilidade 

“O mapeamento da vulnerabilidade de um aquífero à contaminação é normalmente o            

primeiro passo para a estimativa do risco de contaminação e proteção da qualidade da água               
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subterrânea, quando o interesse é de âmbito municipal ou estadual” (FOSTER et al., 2002              

apud OLEAGA, 20--, p. 47). 

Seguindo com Oleaga (20--, p. 47): 

A definição mais aceita de vulnerabilidade de um aquífero à          
contaminação é aquela que a identifica como as características         
intrínsecas dos meios que separam a zona saturada do aquífero da           
superfície do terreno, o que determina sua susceptibilidade a ser          
adversamente afetada por uma carga poluente aplicada na superfície.         
Considerando isso, a vulnerabilidade é função da acessibilidade        
hidráulica à penetração de um poluente na zona saturada e da           
capacidade de atenuação dos meios geológicos sobrepostos à zona         
saturada, seja por fenômenos de retenção físico-química ou reação         
com poluentes. 

Em suma, de acordo com o autor, o nível de vulnerabilidade é uma característica do               

aquífero, independentemente do tipo de contaminante ou da sua quantidade. Oleaga (20--, p.             

47) relata que “a elaboração de mapas de risco ou periculosidade de contaminação do aquífero               

pelo poluente e a carga aplicada”, assim como em nascentes e córregos adjacentes a zona               

urbana a catalogação dos pontos de risco serão ferramentas essenciais no planejamento e             

gestão ambiental. 

Continuando com Oleaga (20--, p. 39) a identificação e mapeamento das “áreas            

formadas por leitos rochosos pouco profundos ou expostos, solos permeáveis, zonas de falhas             

geológicas, zonas de fraturas e feições cársticas com cavidades naturais de dissolução e             

dolinas (sinkholes)”. Será fundamental na evolução dos futuros EIA’s dando ênfase do            

potencial risco de contaminação por metais pesados e agrotóxicos, de médio a longo prazo. 

8.4 QUALIDADE DO EIA 

8.4.1 Medidas mitigatórias e compensatórias 

EIA tem a finalidade de antecipar os possíveis impactos negativos inerentes ao            

empreendimento de grande porte. Tal como no projeto da malha rodoviária do Contorno Sul              

Metropolitano de Maringá, sob consultoria da ENGEMIN - Engenharia e Geologia LTDA.            

Apresentou 3 alternativas de locacionais com sutil diferença na rota, na primeira cuja base              

prioritária é reduzido custo operacional. Nas demais alternativas atendendo a recomendação           

da prefeitura (gestão de 2013) por situar o Contorno Sul mais ao Sul possível do munícipio de                 

Maringá. A definição do traçado rodoviário foi buscando uma rota com menor interferência             
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no atual ambiente, evitando ao máximo danificar Áreas de Preservação Permanente (APP).            

Como medida mitigadora procuraram rotas com menor impacto negativo possível, deste           

modo evitando métodos compensatórios, reduzindo exponencialmente os custos operacionais. 

Todavia os impactos determinado pelos veículos à combustão, na liberação de resíduos            

(desgaste de pneus, fumaça com materiais particulados, possíveis vazamentos de seus fluídos)            

não contemplam a zona de influência direta do local, especialmente no leito do rio situado em                

relevo inferior, onde todo escorrimento superficial da malha asfáltica lixiviará os           

contaminantes, poluindo-o. Resultando em uma água imprópria para qualquer tipo de           

consumo. Da mesma forma, na região metropolitana citada por Coelho (2007) estará            

severamente comprometida. 

8.4.2 Poder discricionário 

A discricionariedade administrativa, também conhecido como poder discricionário,        

entretanto “a primeira designa um poder legítimo do agente público, e a segunda um ato               

abusivo proveniente de alguém vinculado à Administração Pública” (FRANZOI, 2007, p.           

129). 

Durante a evolução histórica tal concepção sofreu modificações conforme estrutura e           

condução política governamental. Na atualidade é inadmissível o “poder que esteja           

desvinculado de atendimento de determinados parâmetros, tais como, dentre outros, o           

atendimento do interesse público (fim público), da adequação às leis e à forma e, não menos                

importante, a obediência do critério de competência funcional” (FRANZOI, 2007, p. 129). 

Segundo Odete (2006, p. 111): 

A discricionariedade significa uma condição de liberdade, mas não         
liberdade ilimitada; trata-se de liberdade onerosa, sujeita a vínculo de          
natureza peculiar. É uma liberdade-vínculo. Só vai exercer-se com         
base na atribuição legal, explícita ou implícita, desse poder específico          
a determinados órgãos ou autoridades. Por outro lado, o poder          
discricionário sujeita-se não só às normas específica para cada         
situação, mas a uma rede de princípios que asseguram a congruência           
da decisão ao fim de interesse geral e impedem seu uso abusivo. 

Cabe salientar que interesse público não quer dizer interesse do agente público, assim             

como a população genericamente busca interesses de cunho pessoal, inclinando-se ao           

comodismo. Por consequência, por muitas vezes, omitindo a necessidade de preservação do            

meio ambiente. 
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Na aplicação da discricionariedade de acordo Di Pietro (2003, p. 206) apud Franzoi             

(2007, p. 132): 

a) a discricionariedade existe quando a lei à confere ao         
administrador público; 

b) existe, também quando a lei é omissa, posto não ser possível ao            
legislador visualizar todas as situações posteriores à sua        
promulgação; 

c) e acontece quando a lei prevê certa competência sem, no entanto,           
estabelecer a conduta que deverá ser adotada (o que ocorre          
quando do exercício do poder de polícia). 

d) a discricionariedade nunca é total, já que alguns aspectos são          
sempre vinculados à lei. 

8.4.3 Conflito de interesses 

A multidisciplinaridade do processo do EIA é essencial para ampliar as diferentes áreas             

do conhecimento, haja visto a ampla diversidade do meio ambiente. Entretanto conforme            

registrado na história do capitalismo, não há consenso entre crescimento econômico e            

preservação ambiental. Assim como, pontos de vista divergentes, sendo os ambientalistas           

defendendo fervorosamente a proteção à natureza de modo a permanecer intacta, e de outro a               

classe capitalista, ou mesmo do ponto de vista agronômico sempre vislumbramos um novo             

patamar de produção, por advento evolução no manejo (plantio direto, rotação de culturas,             

evitar ao máximo o revolvimento da camada arável do solo), quanto da recente biotecnologia              

(Figura 8.2) em especial a transgenia. 

De acordo com Kemerich (201 -) conforme o ponto de vista, oscila o peso, isto é, cada                 

qual defenderá seus interesses mediante princípios, de modo que, um lado sempre penderá             

mais, seja no fator à preservação ambiental ou de outro o capitalista. Esta subjetividade de               

avaliação conforme o ponto de vista afetará diretamente na confiabilidade do EIA. Conforme             

relatado no levantamento bibliográfico a condição subjetiva com relação aos metais pesados            

no solo, devido a sua capacidade de sorção. São áreas do conhecimento ainda muito nebuloso,               

onde abre margem para ações tendenciosas. 
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Figura 8.2 - Representação esquemática da importância do melhoramento de plantas como            
instrumento para a superação de patamares. 

Fonte: Pinto (2009, p. 20). 

8.4.4 Polêmica da transgenia e agrotóxicos 

Dirigente da AS-PTA, Jean Marc Von der Weid apud Thuswohl (2013, p. 5)             

desmistificam uma “propaganda enganosa” por parte das multinacionais: 

Apesar de a propaganda das empresas falar de redução do uso de            
agrotóxicos, isso só ocorreu nos EUA, nos três primeiros anos do           
emprego da tecnologia. Depois, como todos os cientistas        
independentes previram, as ervas tratadas com doses maciças de         
glifosato adquiriram resistência ao produto e hoje infestam        
agressivamente os campos de soja, milho e algodão resistentes ao          
glifosato, produzindo reduções de produtividade que chegam a 50%         
em casos mais extremos. A perda de eficiência das plantas          
transgênicas no controle de invasoras e pragas significou que os          
volumes de agrotóxicos foram aumentando para compensar esse        
efeito. Além disso, os agricultores tiveram de usar outros agrotóxicos          
mais agressivos no lugar dos que perdiam sua eficiência, como o           
glifosato, que está sendo substituído pelo 2,4-D. 

Em tese por parte da opinião destas empresas, de fato era para reduzir             

significativamente o volume de agrotóxico utilizados. Contudo por parte dos produtores           

geralmente negligenciam as práticas recomendadas de rotacionar, trocar o princípio ativo para            
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quebrar o índice de resistência. Embora na prática o fator determinante ainda é o custo,               

optando-se sempre pelo produto mais acessível, sem preocupações futuras. 

Agrotóxicos popularizado após Segunda Guerra Mundial tem múltiplas terminologias         

(pesticidas, praguicidas, defensivos agrícolas, veneno). Sendo defensivo agrícola o termo          

mais disseminado pelo marketing cuja conotação seja mais convidativa. “O Brasil apresenta            

um arcabouço legal para tratar das questões referentes aos agrotóxicos, tendo como base a Lei               

dos Agrotóxicos, Lei Nº 7.802 de 11 de julho de 1989, regulamentada pelo Decreto Nº 4.074,                

de 04.01.2002, que disciplina a produção, comercialização e uso de agrotóxicos” (AVILA et             

al. 2016, p. 4). 

8.4.5 Segredo Industrial 

Diante de um Estado Democrático previsto na Constituição de 1988, “a exigência de             

transparência na elaboração do EPIA é imprescindível para sua legitimidade. [...] Entretanto, a             

legislação ambiental permite que alguns segredos técnicos da atividade do empreendedor           

possam continuar ilesos” (FRANZOI, 2007, p. 140). De responsabilidade do Poder Público,            

“objetivamente, por eventuais danos que a manutenção do sigilo industrial possa vir a             

ocasionar ao meio ambiente” (FRANZOI, 2007, p. 145). 

8.4.5 Audiência Pública 

Para Nalini (2003, p. 190) apud Franzoi (2007, p. 153): 

A audiência pública deve ser precedida de coleta de opinião, de           
divulgação de pontos de vista, em ampla conclamação da comunidade.          
Ela tem um caráter nitidamente pedagógico, pois estabelece real         
oportunidade de conscientização e educação da população sobre as         
diretrizes e políticas públicas. 

Ressaltando o princípio da publicidade, nas palavras de Gasparini (2004, p. 10) apud             

Franzoi (2007, p. 154) “torna obrigatória a divulgação de atos, contratos e outros instrumentos              

celebrados pela Administração Pública direta e indireta, para conhecimento, controle e início            

de seus efeitos”. Dessa forma, Franzoi (2007, p. 154-155) complementa: 

Torna possível o controle de tais atos e contratos por parte da            
população em geral, assim como, em algumas situações, faz gerar os           
legítimos efeitos destes atos e contratos, razões que tornam o princípio           
da publicidade um dos mais significativos e importantes, a ser          
obedecido pelos agentes públicos e, por outro lado, a ser ‘exercido’           
pelos administradores. 
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Meirelles (2003, p. 92) apud Franzoi (2007, p. 156) “a publicidade não é elemento              

formativo do ato; requisito de eficácia e moralidade. Por isso mesmo, os atos irregulares não               

se convalidam com a publicação, nem os regulares a dispensam para sua exequibilidade,             

quando a lei ou o regulamento a exige”. Além disso, o público é fundamental o conhecimento                

com a sua relação ao meio ambiente, onde nós jamais iremos sobreviver com a natureza               

degradada. 

8.5 MODELO ESTRUTURAL DA MONOGRAFIA 

Após estruturar todo referencial bibliográfico pautado em metais pesados e sua           

dinâmica com o solo, planta e humanos; conceitos básicos do EIA, formulou-se uma visão              

holística, observando o funcionamento do sistema, ainda que de maneira superficial.           

Possibilitou correlacionar com a atual estrutura de monografia da instituição universitária. 

8.5.1 Atual cenário acadêmico 

O modelo de monografia é descentralizado, o banco de dados fragmentado, opções de             

assuntos pouco divulgadas. Os veteranos realizam suas respectivas monografias, mas a           

acessibilidade ainda é restrita, o acesso às informações é limitada. Não há informações do              

histórico dos tipos de trabalhos realizados dos professores no papel de orientador. Em suma,              

nós graduando em Agronomia navegamos às cegas rumo a conclusão do curso. 

A mentalidade geral dos acadêmicos, assim como é de consenso sobre a escolha do              

tema da monografia, optar preferencialmente assuntos com domínio, evitando temas fora da            

realidade particular do discente. Contudo isto traz uma consequência nefasta, a grande            

maioria é filho de produtor rural, geralmente produtor de commodities (soja, milho e trigo).              

São dezenas de monografias com mesma essência, pairando na zona de conforto no             

comodismo. 

Por outro lado, aventurar-se em um assunto de baixo domínio, requer mais que             

dedicação, uma certa dose de sagacidade, por vezes a ousadia para adentrar em assuntos              

tratados a nível de mestrado e doutorado. Dessa forma, o nível de dificuldade foi exponencial               

a ousadia de almejar a inovação. 

A partir desta monografia fica registrado a sugestão aos veteranos após conquistado            

seus respectivos títulos de bacharéis em Agronomia, a possibilidade aos acadêmicos em            

sequência do suporte à mentoria, assessorando os demais na evolução desta temática holística,             
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complexa e controvertida. Uma vez que, todo esforço na demanda pela escrita científica da              

elaboração de monografias o ciclo simplesmente é interrompido, onde durante sucessivos           

anos o mesmo sistema ineficiente se repete. 

8.5.2 Era da informação 

Popularização da tecnologia com destaque a internet. A dificuldade é como           

disponibilizar o acesso as informações, ou seja, acessibilidade, caberá a equipe de Tecnologia             

da Informação (T.I.) elaborar sistema de busca e armazenamento de dados facilitando o             

acesso as monografias. A facilidade e comodidade a comunicação atualmente já não é             

empecilho para realizar as mentorias. 

Dessa forma, mantém o vínculo do graduado com a instituição, beneficiando de modo             

voluntário o sistema de educação universitária. 

8.5.3 Multidisciplinariedade 

Assim como preconiza a multi e interdisciplinaridade na elaboração EIA/RIMA, o           

mesmo pode ser aplicado ainda dentro da universidade, na busca por integrar, reunir             

diferentes áreas do conhecimento em prol da elaboração de projetos, estimular a resolução dos              

conflitos de interesse de suas respectivas formações na busca por compreender a realidade do              

próximo, por um mundo mais justo, consciente e sustentável. Baseado na perspectiva            

educacional de Paulo Freire por problematizar e na clareza do diálogo com a realidade,              

melhor entender as contradições com caráter investigativo. 

De acordo Auler; Bazzo (2001) apud Buffolo (2014, p. 15) a “trajetória histórica             

contribuiu para o surgimento do sentimento de descontentamento da sociedade frente ao rumo             

que o desenvolvimento da Ciência e Tecnologia estava tomando, como a degradação            

ambiental, as bombas atômicas e a Guerra do Vietnã”. A visão do modelo linear de               

desenvolvimento despertou uma discussão de “quanto mais desenvolvimento científico, mais          

tecnologia e, por conseguinte, mais riqueza e bem estar social, começou a ser questionado              

pela sociedade” (BUFFOLO, 2014, p. 14). 

“A Educação Ambiental e o movimento Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS)           

iniciaram suas trajetórias bem próximas, nas décadas de 1960 e 1970”, uma vez que, os               

movimentos ambientais foram estimulados diante das consequências nefastas do         

desenvolvimento principalmente após a Segunda Guerra Mundial. “Nesse sentido, a busca por            
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informações passou a ser algo constante e a participação nas discussões de âmbito político,              

econômico, cultural e ambiental tornou-se essencial na vida das pessoas” (BUFFOLO, 2014,            

p. 90). 

8.6 AMOSTRAGEM DE ÁGUA E SOLO 

“As raízes das plantas somente absorvem um íon nutriente se ele se encontrar na              

solução do solo. E, ainda, para que o íon nutriente possa ser absorvido, ele deve entrar em                 

contato com a superfície da raiz, [...] por fluxo de massa [...] e pelo mecanismo de difusão”                 

(MEURER, 2012, p. 109). 

“A coleta da solução ‘in situ’, isto é, a campo, [...] [ainda não há métodos confiáveis],                

apresentando muita variação. A coleta de solução de solo a campo é uma área que necessita                

do desenvolvimento de pesquisa inovadora” (MEURER, 2012, p. 102-103). 

Dessa forma a análise de solo e água com os valores totais não tem grande peso, valor                 

significativo no que se refere a toxicidade. Contudo, foi a opção de custo/benefício melhor e a                

disponibilidade de equipamentos é bem escasso na região de Maringá. Além disso, segundo             

Meurer (2012, p. 101) a determinação de metais pesados “em uma análise de solos é               

primordial para monitorar o crescimento das plantas e a possível contaminação dos            

alimentos”. 

Outro fator que colocou em risco a qualidade da amostragem foram os materiais de uso               

doméstico (sacolas de supermercado), sendo passível de contaminação, mascarando e até           

mesmo inviabilizando a amostragem. Garrafas de água mineral até podem ser utilizadas para             

amostragem de água, mas é necessário adquirir materiais mais novo possível, devido o             

plástico apresentar micro poros em sua superfície. 
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Capítulo 9 

CONCLUSÃO 

9.1 REMEDIAÇÃO 

A medida remediativa não se enquadra no ponto de vista sustentável, sob um olhar              

clínico é o mesmo que “enxugar gelo”, seca-se no momento, e na sequência começa a escorrer                

água novamente. De fato, somente um “curativo” de curto prazo, em situações emergenciais.             

Por outro lado, se comparado as medidas convencionais, evidentemente a remediação           

apresentará custo operacional muito mais reduzido, embora demande maior tempo para           

efetivar a descontaminação, além dos outros requisitos descritos anteriormente. O apelo           

publicitário de caracterizá-lo como Tecnologia Verde, configurando ao marketing         

direcionado a comunidade urbana leiga maior índice de aceitação, agregando um sentimento            

de valor a nossa mãe natureza, nosso lar (planeta), cabe ressaltar somente sob a ótica               

imediatista. 

Medidas remediativas de metais pesados não estão presentes no EIA/RIMA rodoviário,           

possivelmente pela difícil padronização, aferição dos metais disponíveis. Além disso,          

determinar a capacidade limite do poder tampão é praticamente impossível, e diante da             

variedade dos solos brasileiros, cada qual com sua respectiva propriedade. O nível de             

tolerância aos metais pesados para cada ser vivo também é diferente. 

9.2 METAIS PESADOS 

Na dissertação de Buffolo (2014, p. 91) realizou um questionário de caráter qualitativo             

com alunos da turma de segundo ano do Ensino Médio em Ivatuba, Paraná, avaliando: 

A concepção de veneno [agrotóxicos], que é um termo muito utilizado           
pelos agricultores e trabalhadores rurais da região. Apesar de a          
maioria dos estudantes não ser filhos de agricultores, [...] Fica          
evidente que a grande maioria dos alunos consegue fazer uma relação           
entre a temática e os problemas gerados por ela, pois termos como            
produtos químicos e produto prejudicial à saúde e ao meio ambiente 

Todavia essa concepção de toxicidade ainda não é popularizada sobre metais pesados,            

inclusive em nível universitário, não há debate do assunto. Infelizmente uma ameaça            

silenciosa. onde somente a publicação de livros atualmente não é impactante como foi o Silent               

Spring da bióloga Rachel Carson, “por revelar ao público a questão do uso abusivo de               
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agrotóxicos, como o DDT, no meio ambiente, com a destruição e ameaça de extinção de seres                

da vida silvestre, contribuindo para a formação de uma consciência sobre a necessidade do              

meio ambiente” (MOURA, 2009 apud BUFFOLO, 2014, p. 15). 

9.3 EIA 

O Brasil no quesito legislação ambiental faz frente a vários países mais desenvolvidos.             

Entretanto, o legislador não é agrônomo ou ecologista, somente conhece o mundo do seu              

ponto de vista de magistrado. Mesmo com formação mais próxima da área ambiental, será um               

ponto de vista, um tipo de interpretação diante da imensidão da natureza. Tal como preconiza               

a elaboração do EIA/RIMA uma equipe inter multidisciplinar é essencial para buscar atingir             

um consenso onde todos, ou pelo menos a grande maioria fique satisfeito com as decisões. 

Audiência pública é um direito constitucional, entretanto a população onde desconhece           

o sistema legislativo e ambiental, e mesmo na comunidade científica onde pairam muitas             

incertezas da intensa dinâmica entre os diferentes elementos (solo, metais pesados, ações            

humanas). Mais eficiente as universidades com as pesquisas científicas representar a voz da             

população na busca pela efetivação do desenvolvimento sustentável, tal como foi preconizado            

na sua gênese. 

Mediante a complexidade do assunto, metais pesados e EIA ainda carece, e muito, de              

pesquisa e desenvolvimento do tema abordado. Esta é a primeira monografia em Agronomia             

no Unicesumar a tratar sobre esta esplêndida temática, que possa servir de inspiração ao              

demais graduandos para evoluir o assunto. Onde talvez, em um futuro próximo os estudantes              

possam contribuir na administração pública e privada, sendo os jovens com a ávida energia de               

inovação, desprendidos dos interesses capitalistas, cuja opinião tendenciosa é minimizada por           

não defender nenhum partido ou empresa privada. 

9.4 GESTÃO AMBIENTAL 

Historicamente a nível nacional desde a época colonial métodos predatórios que           

degradando o meio ambiente. Em oposição, na gênese do movimento ambientalista com estilo             

utópico argumentava a preservação ambiental ao seu extremo, na tentativa de mantê-la            

intocada, intacta sem interferência humana. Conforme a evolução humana diante das           

adversidades dos confrontos humanos, cujo ápice marcada pelas Guerras Mundiais, onde a            
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humanidade em nome da ganância dizimou a própria espécie, no maior sinal de sua              

insanidade. 

Assim como descrito por Odum (1983, p. 2-3): 

Para [melhor] delimitar a ecologia moderna seja considerar o conceito          
de níveis de organização [em hierarquias, formando um sistema] [...]          
O organismo individual, por exemplo, não consegue sobreviver        
durante muito tempo sem a sua população, do mesmo modo que o            
órgão não poderia sobreviver durante muito tempo como unidade         
autoperpetuante sem o seu organismo. 

Atualmente é cada vez mais acentuada o egocentrismo onde cada um se acha no direito               

de autossuficiência, desprezando uma função diferente do “seu mundo”. Tal disparidade de            

pensamento é como cada órgão de nosso corpo com sua particularidade tentasse sobreviver             

isoladamente fora do fluxo harmônico. O brasileiro é um povo passional, principalmente com             

futebol e carnaval. Embora não há amor no sentido de zelo e preservação ambiental. Sendo               

que as universidades devem prestar o serviço à sociedade como massa pensante, planejando,             

antecipando nossas ações. 
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ANEXO 1 - Laudo Químico de solo 

 

  



124 

ANEXO 2 - Laudo Químico da água de rio 

 


