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RESUMO 

 

O presente artigo discorre sobre o diagnóstico ambiental da urbanização realizado no Núcleo 

Marabá Pioneira, localizado no Município de Marabá – PA, onde foi analisado os impactos 

provenientes de três empreendimentos localizados na entrada do núcleo, próximo a área alagadiça e 

propicia a enchente. Os impactos foram demonstrados a partir da Matriz de Leopold contendo todas 

as especificações necessárias para a realização do diagnóstico. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O município de Marabá é marcado por intensos fluxos migratórios, desde a sua formação 

com a implantação do Burgo do Itacaiúnas, quando migrantes de regiões próximas se deslocaram 

para o médio Tocantins buscando novas terras e riquezas naturais. Esses intensos fluxos 

acarretaram mudanças no modo de vida em distintas épocas, provocando a transformação do 

espaço urbano de Marabá (PENA, 2014). 

As condições naturais da região, caracterizada por apresentar difícil acesso e aspectos 

insalubres promoveram dinâmicas de vida e economia peculiares. Sendo importante ressaltar que 

essa insalubridade provocou mobilidades específicas e esporádicas, fato que confere à constituição 

histórica e econômica de Marabá a formação de vários “circuitos de produção econômica” 

(BRANDÃO, 2007, p. 97). 

Com o advento dos circuitos dos vários ciclos econômicos houve um crescimento 

desordenado, o que acarretou em ocupações urbanísticas e comerciais em áreas impróprias, como 

ocorre no centro do município, no núcleo Marabá Pioneira. Diante do exposto viu-se a 

necessidade de realizar um diagnóstico ambiental da urbanização, mais especificamente sobre a 

área de influência da grota localizada na entrada do núcleo em estudo, onde há presença de 
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empreendimentos localizados ambientalmente de forma irregular, onde os resíduos sólidos e 

efluentes gerados são lançados em uma depressão a vinte metros da margem do Rio Itacaiúnas, 

denominado de corpo hídrico remanescente, o que acarreta em impactos ambientais e 

socioeconômicos. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Diagnosticar os impactos meios físicos, biológicos e socioeconômicos influenciados por 

empreendimentos localizados no Núcleo Marabá Pioneira, que estão paralelos à depressão côncava 

do terreno alagadiço, popularmente chamado de “grota”. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Apontar os fatores ambientais em cada fase do empreendimento pertencente à área 

de estudo. 

 Verificar aspectos ambientais e socioeconômicos dos empreendimentos e sua ação 

sobre o corpo hídrico remanescente, estipulando possíveis causas consequências e possíveis 

medidas de controle, a curto, médio e longo prazo para tais impactos, com base na Matriz de Leopold. 

 Identificar os impactos ambientais dos empreendimentos da área de estudo. 

 

3. CARACTERIZAÇÂO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

Figura 1: Mapa de Localização Fonte: Google Earth. 
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A área de estudo está situada no núcleo Marabá Pioneira, localizado no município de 

Marabá, onde suas coordenadas são: 5° 20´53.59’’S ; 40°07’45.49’’O. Sua cota baixa é de 84 

metros, logo, de acordo com o Plano Diretor  de Desenvolvimento Urbano de Marabá (PDDU, 

2008), esta é uma área não edificável, por ser um terreno alagadiço, que nos primeiros meses do ano 

recebe altos níveis pluviométricos. 

Foi verificada na margem esquerda, no sentido norte do núcleo, logo no início da Avenida 

Antônio Maia a instalação de um Posto de Gasolina, que também oferece serviço de Troca de Óleo, 

Borracharia e Conveniência, uma Floricultura e um prédio recém-construído pela prefeitura 

municipal e onde funcionará a Secretaria  de Assistência Social Pessoal (SEASP), como 

demonstrado na figura a seguir, com suas respectivas metragens. 

 

Figura 2 – Croqui da Localização dos Empreendimentos e suas respectivas medidas. 

 

O ponto A se caracteriza por ser o empreendimento Posto de Gasolina, o ponto B a 

Floricultura e o C o prédio municipal. Estes empreendimentos estão no perímetro urbano, de uma 

avenida pavimentada, porem, a mesma não apresenta  saneamento básico e o bairro conta com 

coleta de lixo semanalmente, em dias específicos. À cerca de 20 metros da margem da pista, 

encontra-se uma grande área ociosa, a qual ainda resiste uma vegetação de pequeno e médio 

porte, permanência de espécies que não se afugentaram com a presença humana, compreendendo 
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um pequeno nicho ecológico, de anfíbios e insetos no geral. 

Especificamente atrás destes empreendimentos encontra-se uma depressão côncava do 

terreno, em área alagadiça, também denominado usualmente de “grota”, a mesma recebe os 

efluentes resultantes das atividades de Troca de Óleo, Borracharia e Conveniência, do Posto de 

Gasolina. 

 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para a composição do presente artigo foram medidas as extensões da área com o auxilio de 

uma trena de 50 m, utilizando como ponto inicial e de referência o inicio do terreno, próximo ao 

empreendimento denominado A. Em seguida foram obtidas imagens da área, em pontos 

estratégicos, e realizado o registro fotográfico das áreas afetadas e  dos  impactos  ambientais  

mais  evidentes  localizados,  principalmente,  ao derredor dos empreendimentos C e A. Como 

método, para a realização do diagnóstico foi utilizado o método a Matriz de Interação. 

 

5. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

  

 5.1 LEGISLAÇÃO ENVOLVIDA 

 

Urbanismo é uma ciência, uma técnica e uma arte ao mesmo tempo, cujo objetivo é a 

organização do espaço urbano para a melhoria do bem estar da população, através de uma 

legislação (direito urbanístico), de um planejamento e da execução de obras públicas (BALTAR, 

2006). 

Nesse sentido, sabe-se que o processo de urbanização no Brasil se deu de maneira 

muito acelerada e isto não permitiu que a mesma ocorresse de forma ordenada e, portanto, acabou 

por acarretar inúmeras consequências econômicas, sociais e políticas desfavoráveis (PINTO, 2008), 

além das ambientais. O município de Marabá ainda enfrenta obstáculos quanto ao desenvolvimento 

urbano, devido, principalmente ao crescimento populacional acelerado, às características climáticas 

e topográficas, etc. Por esse motivo, a população contorna tais peculiaridades com 

movimentação de terra e outras ações sobre a natureza para ocupar determinada área, isso acarreta 

inúmeros impactos adversos à paisagem e ao meio ambiente. 

Nesse contexto, a aplicação da Lei N°6.938/81- Política Nacional do Meio Ambiente, que á 

nível federal dá providências e mecanismos de aplicação, é imprescindível, pois versa no artigo 2° 
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seus objetivos: 

“A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 

desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade 

da vida humana”. 

A nível estadual tem-se a Lei N°5.887/95- Lei Ambiental do Pará, que dispõe sobre a 

Política Estadual do Meio Ambiente e discorre no seu artigo 1°: 

A Política Estadual do Meio Ambiente é o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos 

de ação, medidas e diretrizes fixadas nesta Lei, para o fim de preservar, conservar, 

proteger, defender o meio ambiente natural e recuperar e melhorar o meio ambiente 

antrópico, artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridades regionais e  locais, em 

harmonia com o desenvolvimento econômico/-social, visando assegurar a qualidade 

ambiental propícia à vida. 

E, no contexto municipal, a Lei Nº 16.885/02- Lei Ambiental do Município de Marabá-, em 

consonância com a, Lei nº 5.887/95, a cidade tenta promover também a harmonia entre o meio 

ambiente natural e o meio ambiente cultural ou antrópico. 

No entanto, a deficiência nas políticas voltadas para os recursos hídricos e florestais de 

Marabá, a regulação e o equilíbrio da retroalimentação positiva e negativa entres os meios é 

dificultada, e ainda impossibilita o estabelecimento de mitigação dos problemas ambientais 

resultantes da degradação dos rios e das matas que compõem as peculiaridades da localização da 

cidade. 

 

5.2 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

A previsão dos impactos ambientais que poderão resultar dos diversos usos do solo, em uma 

cidade, deve servir de base para a adoção de medidas de proteção do meio ambiente. 

 

5.3 INFRAESTRUTURA EXISTENTE 

 

A área delimitada para a realização do estudo de impacto ambiental, localizada na entrada 

do núcleo Marabá Pioneira, se caracteriza por apresentar um terreno íngreme, ou seja, com 

depressões, caracterizando um barranco. Em seu entorno existe uma grota, que são aberturas feitas 

pelas águas na ribanceira ou margem de um rio, e pela qual saem alagando os campos 

marginais, onde são despejados os resíduos sólidos e líquidos provenientes dos empreendimentos 
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localizados em tal área. 

Inicialmente existe um terreno onde não há construção, e a presença de vegetação rasteira 

se funde com uma área que se encontra desmatada. Em seguida encontra-se um prédio 

municipal, ainda inativo, que atenderá serviços de assistência social, onde se percebeu a 

ligação de canos vindos do prédio municipal que desembocam na grota. 

Mais adiante, outro empreendimento é encontrado, dessa vez uma floricultura, onde há a 

produção de matéria orgânica, porém a mesma recebe uma destinação final adequada. Em 

seguida encontra-se um posto de combustível anexada a ele uma loja de conveniência, que gera um 

grande volume de resíduos sólidos. Aos fundos do posto de combustível, que se encontra bem 

próximo à grota, encontrou-se uma borracharia e um espaço destinado a troca de óleo. Em tal 

espaço encontrou-se um grande volume de água parada o que acarreta na proliferação de vetores, 

além de um grande volume óleo disposto na grota, provavelmente, por infiltração pelo lençol 

freático. A quantidade de resíduos gerados, dispostos de forma inadequada e se contrasta com 

a vegetação já morta devido à poluição dos corpos hídricos. 

 

 5.4 ATIVIDADES SOCIOECONOMICAS 

 

As especificações técnicas e os serviços realizados em cada atividade econômica 

presente em uma área delimitada para se realizar um estudo deve ser detalhada, pois é necessário 

conhecimento para possibilitar a identificação dos possíveis causadores de impactos adversos ou 

não ao meio ambiente. 

 

5.5 COBERTURA VEGETAL 

 

Na área de estudo, pode-se dividir a situação da cobertura vegetal em dois ambientes: 

terrestre e aquático. No ambiente aquático, embora haja a descaracterização da situação original 

devido à influência dos empreendimentos ao derredor, e, ao processo de urbanização do município 

de Marabá, a presença da vegetação é significativa. Nota-se a presença da Eichhornia crassipes, 

popularmente conhecido como aguapé, que é considerado um confiável indicador de poluição 

hídrica, por apresentar alterações significativas em sua composição química. 

O ambiente terrestre, mais precisamente na área de influência do prédio da prefeitura, da 

floricultura e do posto de gasolina, a vegetação é quase inexistente, o que gera risco ambiental 
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devido os empreendimentos estarem instalados em uma área alagadiça aterrada, propicia a 

enchentes, e com uma depressão localizada aos fundos dos três empreendimentos. 

 

5.6 RECURSOS HÍDRICOS 

 

Em relação aos recursos hídricos há a presença de um corpo d’água em uma área posterior 

aos empreendimentos. Essa área sofre influência direta e indireta dos resíduos gerados 

principalmente pelo posto de gasolina devido aos serviços de lavagem e troca de óleo, às margens 

do mesmo. 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme o exposto no referencial teórico, a primeira observação realizada foi o desacordo 

com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Marabá (PDDU, 2008), pois, esta é uma área 

não edificável, por ser um terreno alagadiço, que nos primeiros meses do ano recebe altos níveis 

pluviométricos. Dessa forma foi possível identificar através das seguintes figuras, os potenciais 

impactos diretos dos empreendimentos da área de estudo sobre os meios físicos, biológicos e 

antrópico. 

 

Figura 3 - Posto de Gasolina localizado na área de estudo. 

Fonte: Acervo próprio 

 

Dessa forma esse empreendimento se mostra em total desacordo com as políticas 

ambientais nos três níveis, pode-se observar através da imagem vegetação incidente no fundo 
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do empreendimento, além da identificação de fontes  de contaminação através de vazamentos de 

óleos, graxas e resíduos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Contaminação do Corpo Hídrico por meio de vazamentos de óleos, graxas e resíduos 

sólidos. 

Fonte: Acervo Próprio. 

 

E ao considerar a inexistência de políticas voltadas para os recursos hídricos e das 

florestas  de  Marabá,  a  regulação  e  o  equilíbrio  da  retroalimentação  positiva e negativa entres 

os meios é dificultada, e ainda impossibilita o estabelecimento de mitigação dos problemas 

ambientais resultantes da degradação dos rios e das matas que compõem as peculiaridades da 

localização da cidade. 

O diagnóstico dos Impactos Ambientais realizada na área em questão possibilitou observar a 

seguintes situações retratadas mostrando o crescimento da cidade contrapondo as legislações nos 

três níveis. Na figura 5 retrata mais dois empreendimentos que para sua instalação foi necessário o 

processo de movimentação de terra, avançando os limites de crescimento do núcleo Marabá 

Pioneira. 
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Figura 5: Loja de conveniência e ao lado uma floricultura. 

Fonte: Acervo Próprio 

 

 

A previsão dos impactos ambientais que poderão resultar dos diversos usos do solo, em 

uma cidade, deve servir de base para a adoção de medidas de proteção do meio ambiente. Dessa 

forma o diagnóstico aferido das observações na área de estudo resultou dos seguintes impactos. 

 

 6.1 GEOMORFOLOGIA DOS SOLOS 

 

As formas de relevo de uma determinada área têm grande influência no seu processo de 

ocupação, e são, geralmente, bastante alteradas pelo mesmo. A declividade do terreno contribui 

para o escoamento das águas. Quanto maior for o trecho em declive, maior será o escoamento da 

água pela superfície, carreando solo (consequência da erosão) e outros materiais para os recursos 

hídricos superficiais, influindo, portanto, na qualidade da água dos mesmos. 

 

 

6.2 ATIVIDADES SOCIOECONÔMICAS 

 

Dentre as atividades socioeconômicas existentes devido à implantação de empreendimentos 

em tal área, encontra-se a geração de emprego e renda para a população residente do núcleo, o que 

acarreta um impacto positivo, gerando assim uma melhoria na qualidade de vida da população. 
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6.3 COBERTURA VEGETAL 

 

Na área de estudo, pode-se dividir a situação da cobertura vegetal em dois ambientes: 

terrestre e aquático. Já no ambiente aquático, embora a descaracterização da situação original 

devido à influência dos empreendimentos ao derredor, e, ao processo de urbanização do município 

de Marabá, a presença da vegetação é significativa. Nota- se a presença da Eichhornia crassipes, 

popularmente conhecido como aguapé, que é considerado um confiável indicador de poluição 

hídrica, 

 

6.4 RECURSOS HÍDRICOS 

 

Em relação aos recursos hídricos há a presença de um corpo d’água em uma área posterior 

aos empreendimentos. Essa área sofre influência direta e indireta dos resíduos gerados 

principalmente pelo posto de gasolina devido aos serviços de lavagem e troca de óleo, às margens 

do mesmo. 

Diante das observações feitas na visita em loco, foram levantados os parâmetros, os 

aspectos ambientais e os fatores ambientais dos empreendimentos, e valorados de forma 

subjetiva cada impacto conforme o Quadro 1 (Anexo). 

 

7. CONCLUSÃO 

 

 

De acordo com o explanado no decorrer do presente artigo, foi possível verificar através do 

diagnostico realizado a influência da urbanização e da implantação de empreendimentos, em área 

impropria para uso e ocupação, o que acarretou em inúmeros impactos ambientais de forma direta e 

indireta nos meios físico, biológico e antrópico, onde tais impactos provocam perda da micro, 

meso e macro fauna, além de poluir o corpo hídrico, contaminar os lençóis freáticos, 

desestabilizar a cadeia trófica e ocasionar a perda da fertilidade do solo. 

A partir do presente diagnostico, vê-se a necessidade de um futuro Estudo de Impacto 

Ambiental, que se dá de forma mais aprofundada, para uma posterior adoção de medidas 

corretoras, que minimizem ou estagnem os impactos ocasionados. Assim todos os objetivos do 

presente artigo foram alcançados com êxito. 
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Quadro 1 : Matriz de Interação dos Aspectos ambientais correlacionados com seus respectivos 

impactos. 
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