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Resumo: O presente trabalho apresenta uma avalição dos impactos gerados em um corpo hídrico por 

consequência de uma comunidade que foi beneficiada por um  projeto de moradia governamental, 

mas que por conta dessa construção tem gerado diversos fatores que estão contribuindo para um 

poluição hídrica e degradação do solo, o que tem influenciado no impacto ambiental na bacia 

hidrográfica do Paracuri que fica nas proximidades da construção, sendo este o empreendimento o 

condomínio Yves Portela, obra do programa de aceleração do crescimento, que foi construído as 

margens de uma micro bacia numa área com 6% alagável, causando assim o desmatamento do local, 

o que as legislações diz que local com essa características não devem ser construído nenhum tipo de 

edificação por se tratar de uma área de preservação ambiental, que devem atender uma faixa 

marítima de no mínimo 10m seja na zona urbana ou rural. Na avaliação foi possível constatar os 

impactos que a comunidade do condomínio tem causado no corpo hídrico, principalmente pela falta 

da esgotamento sanitário, com isso todo o despejo tem ido diretamente para o corpo hídrico, e por 

consequência não há nenhuma infraestrutura de saneamento básico, causando assim proliferação de 

animais, mau cheiro, doenças de veiculação hídrica e desmatamento  do igarapé. 
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EVALUATION OF ENVIRONMENTAL IMPACTS CAUSED BY 

GROWTH ACCELERATION PROJECT (PAC) IN WATER BODY IN 

PARACURI BASIN 

 

 

Abstract: This paper presents an appraisal the impacts on a water body as a result of a 

community that has benefited from a government housing project, but because of this 

construction has generated several factors that are contributing to water pollution and soil 

degradation, which has influenced the environmental impact in the basin of Paracuri the 

nearby building, which is the project condominium Yves Portela, the growth acceleration 

program work, which was built the margins of a micro basin in an area with 6% floodable, 

thus causing the location of deforestation, the legislation says that site with this 

characteristics should not be constructed any building because it is an area of environmental 

preservation, which must meet a maritime range of at least 10m is in the area urban or rural. 

In the evaluation, we determined the impact that the condominium community has caused the 

water body, especially the lack of sanitation with this whole dump has gone directly into the 

water body, and therefore there is no sanitation infrastructure, causing thus proliferation of 

animals, smelly, waterborne diseases and deforestation stream. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Após o advento da revolução industrial no século XVII, os processos produtivos tornaram-se 

mais complexos, a capacidade do homem sobrepujar o meio ambiente as suas regalia tiveram diversas 

consequências desastrosas. Esse processo, ao longo dos anos, foi alicerçando-se em uma teoria 

hegemônica tecnicista, propagada em âmbito mundial, que visa explorar os recursos naturais em 

grande escala sem preocupações com os impactos ao meio ambiente, este visto até então, como 

infinito dada sua grande fonte de recursos, antes desse momento histórico, dada pouca intervenção 

humana. 

Sendo uma das principais a degradação dos corpos hídricos pelo uso inadequado e, a poluição 

de mananciais superficiais (rios e lagos) pode ocasionar a escassez de água doce em um futuro 

próximo. A qualidade da água vem sendo afetada rapidamente nas últimas décadas devido ao 

desenvolvimento caótico e desordenado da urbanização, a qual é imposta por políticas industriais e de 

expansão urbana incompatíveis com o desenvolvimento sustentável e, particularmente, com a proteção 

e manutenção da qualidade dos corpos hídricos (CONSTANZI et al., 2007). E sabendo que com o 

crescimento populacional, muitas famílias são obrigadas a se agregarem em locais impróprios, como 

foi o caso da comunidade Yves Portela que foi beneficiada pelo governo com o  projeto PAC o que 

proporcionou uma grande melhoria à qualidade de vida das pessoas, mas com isso tem prejudicado 

diretamente o corpo hídrico que fica nas proximidades da comunidade com o despejo do esgoto, o 

programa ao entregar as residências não concluiu a implantação da rede coletora de esgoto sanitário 

que continha como parte fundamental do projeto para que fosse realizada a obra. E sérios prejuízos 

tem ocorrido nesse ecossistema dentre estes estão: desmatamento das margens do igarapé, poluição do 

solo e da água, aumento do processo erosivo nas margens do igarapé e etc. 

Diante desses problemas o objetivo da pesquisa foi fazer um levantamento avaliativo dessa 

área para saber o quanto de impactos está sendo gerado em torno desse empreendimento, e quais 

medidas devem ser tomadas para minimizar esses efeitos. 



 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Material e Métodos 

Para a realização deste trabalho, foi necessário a utilização de constatação in loco, observação 

de vestígio na buscar por informações criminalísticas com bases legais em leis que caracterizam como 

impactos e danos ambientais. Com a finalidade de verificar quais danos estão sendo agravantes neste local ao 

meio ambiente, uma vez que o local se encontra as margens de igarapés ou de uma micro bacias hidrográficas, 

onde a legislação ambiental diz que, espaços como estes são impróprios para ocupação, seja ele de usos residências, 

industriais, comerciais ou serviços, por   apresentarem ecossistemas frágeis.  

Também foram utilizados todas as ferramentas disponíveis como, câmera fotográfica digital, 

visando identificar as condições físicas do local e imagens digital do Google Earth. 

 

Área de Estudo 

 

O presente trabalho foi desenvolvido no Condomínio Yves Portela, localizado na Rua 02 de 

dezembro no bairro do Paracuri I, Distrito de Icoaraci, município de Belém no estado do Pará. Sendo o 

mesmo, compreendido pelo Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. Figura 01 descreve o 

local da pesquisa. 

 

Figura 01- Localização da área onde foi construído o Condomínio Yves Portela. 

 

 
Fonte: Google Earth, 2016. 

 

O local trata-se de um empreendimento que foi de incentivo da união, obra do governo que faz 

parte do programa habitacional de aceleração do crescimento o PAC. Obra essa que em termos de 

infraestrutura ajudou muito a população, mas devido como foi executado o projeto tem trazido seus 

problemas ao ecossistema em seu entorno, por se tratar de uma obra construída em uma área que pela 

legislação seria área de preservação ambiental, haja visto que o empreendimento foi construído as 

margens da micro bacia do Paracuri, o que tem ocasionado comprometimento ao ecossistema fluvial. 

Devido essa ocupação, o corpo hídrico foi transformado em deposito de lixo, e esgoto a céu aberto 

sem nenhum tratamento, o que compromete a drenagem na bacia hidrográfica do Paracuri. 

O espaço geográfico da Bacia do Paracuri possui 14,60 km² de extensão, sendo 1,02 km² de 

área alagável, com grande influência de marés, essa bacia é considerada uma das maiores do 

município, sendo constituída por canais naturais que perfazem toda sua extensão e é drenada pelos rios 

Paracuri e Livramento (GOMES, 2014), figura 02 mostra situação em que se encontra a bacia do 

Paracuri e o residencial Yves Portela. 

 



 

 

Figura 02- Localização da Bacia do Paracuri em relação ao Condomínio 

 

 
Fonte: Google Earth, 2016. 

 

2.2 Resultados e Discussão 

 
O projeto de urbanização da bacia do Paracuri visava buscar melhoria nas condições de vida 

da população, onde em seu projeto continha todas os requisitos para solucionar os problemas sócios 

ambientais como: melhoria de abastecimento da rede de água potável, esgotamento sanitário, coleta de 

resíduo solido e construção de rede de micro drenagem para evitar os pontos de alagamento, com isso 

minimizar doenças de veiculação hídrica ou focos de proliferação de doenças. Na tabela 01 está 

descrito todas as características gerais que são necessária para implementar uma obra de construção 

habitacional. 

 

Tabela 01 características gerais da execução da obra. 

IDENTIFICAÇÃO AÇÃO/MODALIDADE 

Programa: Programa de aceleração do crescimento e Pró 

moradia 

Urbanização de favela 

Empreendimento: Paracuri Localização/Município: Belém - Pará 

Fonte de recursos: FGTS Executor de intervenção: SEURB/PMB 

Renda familiar: 0 a 2 salários mínimos Objeto de intervenção: Urbanização de 

favelas 

Valor do trabalho técnico social: R$ 1.500.000,00 

Repasse federal: R$ 1.425.000,00 

Contrapartida financeira pela prefeitura: R$ 75.000,00 

Número de famílias diretamente 

beneficiada: 564 

Número de famílias indiretamente 

beneficiada: 3.735 

Principais serviços: 

 1.085m de canal, sendo que 600m de canal em 

talude natural, 185m de canal em galeria e 

300m de Drenagem do canal; 

 33km de Rede de Drenagem Pluvial; 

 17km de Implantação de Rede Coletora de 

Esgoto; 

 16km de Sistema de Abastecimento de Água 

 

Início da execução das obras: Agosto de 

2008. 

Previsão para entrega: Agosto de 2014. 



 

 

Potável; 

 32km de Passeio em concreto; 

 9000 t de CBUQ – Concreto Betuminoso 

Usinado à quente; 

 640 Unidades Habitacionais; 

 15 Equipamentos Esportivos e de lazer; 

 02 Quadras Poli – esportivas; 

 300 mudas de árvores nativas.  

Fonte: GOMES, 2014. 

 

 

O projeto de moradia foi executado e, em 2012 parte da obra foi entregue a população 

cadastrada, mais o projeto teve falha na sua construção, onde até a presente data não foi construído a 

rede coletora de esgoto, e isso tem causado sérios problemas aos moradores do condomínio, relato dos 

mesmos. Principalmente doenças, presença de animais como ratos e mal cheiro constante na 

residência, segundo Dias (2007) grande parte das áreas que estão sendo ou já foram ocupadas 

localizam-se as margens dos igarapés (Livramento e Paracuri), de forma que a população 

utiliza e ocupas as áreas de várzea, acabam conduzindo a um cenário de insalubridade do 

meio ambiente, comprometendo não só o meio físico, mas a saúde da população que habita o 

local, tornando está população vulnerável a fatores físicos como inundação e sociais como a 

perda da qualidade de vida que influenciam as condições socioeconômicas das populações 

que habitam esses locais. Figura 03 mostra o lançamento do esgoto feito pelo condomínio. 

 

Figura 03 - Lançamento do Esgoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Todo o esgoto gerado no residencial é lançado ao corpo hídrico que passa aos arredores do 

condomínio sem nenhum tratamento, e devido esse lançamento desde a entrega do condomínio esse 

córrego denominado como micro bacia hidrográfica, praticamente deixou de existi, transformando em 

um esgoto a céu aberto e também a um despejo de resíduos sólidos. Com essa pratica que a população 

vem ao longo desses 4 (quatro) anos que reside nesse local, transformou a micro bacia apenas no que 

se pode ver na figura 04. 

 

Figura 04 – Situação da Micro Bacia do Paracuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em fundamentos legais buscamos mostrar que ao realizar a execução da construção civil dessa 

obra, os responsáveis agiram de forma errônea, devido a área se tratar de um local de preservação 

ambiental e as características necessária para a execução da mesma, não ter sido conforme dita ao que 

constavam no projeto, sendo estas principais: rede de drenagem pluvial, a implantação de rede coletora 

de esgoto, passeio em concreto e mudas de árvores nativas.  

Para embasamento nas leis, estão algumas citadas que nos dá como referência em proteção 

ambiental. Como mostra a tabela 02. 

 

Tabela 02 – Principais leis em proteção ao meio Ambiente. 

Lei nº 12.651, de 25 de 

maio de 2012. - Dispõe 

sobre a proteção da 

vegetação nativa; altera 

as Leis nos 6.938, de 31 

de agosto de 1981, 

revoga as Leis nos 4.771, 

de 15 de setembro de 

1965; e dá outras 

providências. 

 Art. 4º, Inciso I, Considera-se Área de Preservação Permanente, em 

zonas rurais ou urbanas, onde as faixas marginais de qualquer curso 

d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a 

borda da calha do leito regular, em largura mínima de: 30 (trinta) 

metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; 

 Inciso II, as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com 

largura mínima de: 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;  

 Inciso IV, as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água 

perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 

50 (cinquenta) metros. 



 

 

Lei nº 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998 - 

Dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas 

derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao 

meio ambiente, e dá 

outras providências. 

 Art. 38. Da secção II, Destruir ou danificar floresta considerada de 

preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com 

infringência das normas de proteção. 

 Art. 54. Da secção III, Causar poluição de qualquer natureza em níveis 

tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que 

provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da 

flora. 

Lei n.º 6.938, de 31 de 

agosto de 1981- Dispõe 

sobre a política nacional 

de recursos hídricos, 

trouxe para o âmbito do 

Direito a devida 

amplitude do conceito 

de meio ambiente 

 Art. 2.º, Inciso I, considera o meio ambiente como patrimônio público 

a ser, necessariamente, assegurado e protegido, uma referência direta 

ao meio ambiente como uma figura jurídica própria, um bem jurídico a 

ser protegido. 

 Art. 3.º; inciso I que define: 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;” 

Fonte: Leis de proteção ao meio ambiente Adaptado, 2016. 

 

Segundo a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação 

nativa, no capítulo II das áreas de preservação permanente, diz na seção I que delimita as áreas de 

preservação permanente, onde zonas rurais ou urbanas é considerado as faixas marginais de qualquer 

curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito 

regular em mínima de 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 

largura e também as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, as faixas também deve ter largura 

mínima de: 30 (trinta) metros, em zonas urbanas, diante disso é comprovado que o local por ser as 

margens de uma micro bacia hidrográfica então é uma área de preservação permanente. 

A Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, diz na seção II dos 

crimes contra a flora, no Art. 38. Que destruir ou danificar floresta considerada de preservação 

permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. Que a 

detenção é de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.  

Na seção III da poluição e outros crimes ambientais como no Art. 54. Causar poluição de 

qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que 

provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. A reclusão, de um a quatro 

anos, e multa se o crime for culposo, diante da situação em que se encontra o local deve ser tomada as 

devidas providencias para que os culpados sejam responsabilizados pelos danos causados. 

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 que dispõe sobre a política nacional de recursos 

hídricos, e no art. 2.º, do inciso I, que considera o meio ambiente como patrimônio público e deve ser, 

assegurado e protegido para que não cause danos algum no mesmo, assim como também no art. 3.º; do 

inciso I que define: como o meio ambiente sendo um conjunto de condições sem alterar seu meio 

físico, químico e biológico. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho, verificou-se o quanto uma obra não finalizada conforme rege seu projeto e leis 

pode influenciar num impacto ambiental, causando assim o desequilíbrio e degradação do corpo 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.605-1998?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.605-1998?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.605-1998?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.605-1998?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.605-1998?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.605-1998?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.605-1998?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.605-1998?OpenDocument


 

 

hídrico, a contaminação e poluição do solo, danos à saúde por consequência da proliferação de 

doenças e a principal: morte dos igarapés.  

A ausência das Políticas Públicas e a gestão ambiental quanto a fiscalização estão ineficiente 

quanto ao ocorrido nessa localidade, por isso a necessidade de atuarem para mitigação dos problemas 

relacionados com o assunto, conforme já discutido anteriormente, uma educação ambiental também 

atua como peça fundamental na mudança de hábitos, para levar mais discussões e técnicas para o 

tratamento de resíduos sólidos, por exemplo, e por consequência última, as medidas técnicas que 

poderiam mitigar a poluição nessa localidade seriam os investimentos que continham no projeto real 

para a execução da obra e as implantações necessária para o saneamento básico com a finalidade de 

melhorar a condição de vida desta comunidade.  
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