
a barca notícias
TAC fortalece o controle social e ambiental em Barcarena

Boletim informativo de Inciativas de Fortalecimento de Barcarena 

No dia 12 de junho de 2007, a Imerys Rio Capim Caulim S/A comunicou aos órgãos de meio ambiente um vazamento 
na bacia de contenção número três, situada a 50 metros do Bairro Industrial, onde na época viviam cerca de 500 
famílias. A Barca Notícias relembra as determinações do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que busca recom-
por o dano ambiental e social no município, por meio de acordo firmado entre a empresa causadora do acidente e o 
Ministério Público do Estado (MPE). PÁG. 3 a 5

Uma das determinações do TAC foi a inclusão 
de projeto para capacitar as lideranças de Bar-
carena e fortalecer suas organizações e movi-
mentos sociais. Saiba como o IEB desenvolve 
esse projeto de fortalecimento, especialmen-
te junto às associações das comunidades afe-
tadas pelo acidente de junho de 2007. 
PÁG. 6 e 7.

Projetos ajudam organiza-
ções e movimentos sociais

Instituto Evandro Chagas 
avalia contaminação em 
Barcarena

Conheça o programa que ajuda a identificar da-
nos e riscos ao meio ambiente e à população. 
PÁG. 8

Foto: IEB
Foto: Defesa Cívil 

Foto: SEMA



Olá, pessoal de Barcarena.
 

Este é o primeiro número do boletim A Barca Notícias. Ele é re-
sultado do trabalho das organizações e movimentos sociais locais, 
que têm se mobilizado para garantir os direitos dos cidadãos e ci-
dadãs de Barcarena. Um dos parceiros dessa luta tem sido o Insti-
tuto Internacional de Educação do Brasil (IEB), apoiando-nos em 
atividades que visam nos deixar cada vez mais informados, fortale-
cidos, conscientes e articulados em favor de nossas causas.  

Nessa edição vamos relembrar as determinações do Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC), criado a partir do acidente in-
dustrial que marcou Barcarena em 2007, e que deu origem ao Pro-
jeto de Fortalecimento da Capacidade Social, desenvolvido pelo 
IEB. Para saber o que é um TAC e porque ele foi utilizado em Bar-
carena, leiam a entrevista do promotor de justiça e coordenador 
do Núcleo de Meio Ambiente (Numa) do Ministério Público do 
Estado do Pará, Raimundo Moraes. Conheça também como traba-
lham o IEB e o Instituto Evandro Chagas (IEC), que monitora a 
contaminação ambiental em Barcarena.   

Boa leitura a todos!
Movimento Sociais e Associações de Barcarena

chegamos!

INSTITuTo INTERNACIoNAl 
dE EduCAção do BRASIl - IEB
diretora Executiva: Maria José Gontijo

Gerente Filial Belém: Manuel Amaral Neto

Coord. de Projetos: Silvana Macedo

Coord. de Comunicação: Alessandra 

Arantes 

A BARCA NoTíCIAS
Edição: Lucas Filho (DRT PA 1803)

diagramação: Paulo Freire

REAlIzAção APoIo

Ministério Público do Estado do Pará

ACoMPANHAMENTo

A zona industrial de Barcarena foi 
criada por decreto-lei assinado pelo 
presidente João Batista Figueiredo em 
novembro de 1980, quando as atuais leis 
ambientais brasileiras ainda não exis-
tiam. Cinco anos depois, começaram a 
funcionar as primeiras indústrias. 

Na época, não houve consulta à po-
pulação, já que um dos objetivos do 
governo militar era substituir o extra-
tivismo, que dominava a economia da 
Amazônia, por atividades industriais 
e pela agropecuária, principalmente. 
Os projetos minerários e metalúrgicos 
foram implantados em Barcarena sem 
licença ambiental, sem audiências pú-
blicas e sem um planejamento mais 
rigoroso do uso dos recursos naturais e 
do lançamento de rejeitos industriais, 
muitos deles perigosos para a saúde hu-
mana, no solo, nos rios e no ar. 

Um poUCo de hisTóriA

Comitê de acompanhamento. Pág.5
Fórum do município. Pág.5
Atividades de capacitação. Pág.6
Novos recursos para o fortalecimento 
de Barcarena. Pág.8
Espaço Público. Pág.5
Partidas e Chegadas. Pág.7

Leia também

2



promotor explica acordo para recompor dano 
ambiental e social em Barcarena

TAC

No dia 12 de junho de 2007, a Imerys RCC comunicou aos órgãos de 
meio ambiente um vazamento na bacia de contenção número três, si-
tuada a 50 metros do Bairro Industrial, onde viviam na época cerca de 
500 famílias. O vazamento durou cerca de um dia, lançando no meio 
ambiente 300 mil metros cúbicos de rejeitos usados na produção de 
caulim. Parte desse material atingiu a estrada que separa a empresa do 
Bairro Industrial, os igarapés Curuperê e Dendê e suas respectivas áreas 
de preservação permanente, bem como as praias do Caripi, Conde e Itu-
panema, tingindo suas águas de branco por uma semana. Diante do risco 
de ruptura da bacia, que causaria um desastre de grandes proporções, 
196 pessoas foram remanejadas pela Defesa Civil Estadual para creches e 
colégios do município.

O Ministério Público do Estado do Pará propôs então à Imerys RCC um 
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com uma lista de obrigações a 
serem cumpridas pela empresa, com prazos e condições bem definidas. 
Entenda melhor tudo isso nas explicações do promotor Raimundo Mo-
raes, do Núcleo de Meio Ambiente do Ministério Público do Estado do 
Pará (Numa/MP-PA). 

ABN - O que é um TAC?
Dr. Raimundo Moraes -  É uma 
sigla que significa Termo de Ajus-
tamento de Conduta e consiste 
em um acordo, firmado entre o 
Ministério Público e uma empre-
sa, um órgão ou mesmo uma pes-
soa física, quando estes provocam 
algum dano ao meio ambiente e 
são necessárias várias medidas 
para recompor o dano ambien-
tal (ou risco de dano) causado. 
O TAC é uma forma de alcançar 
o resultado, impondo obrigações 
para a recomposição do dano, 
sem que seja necessária uma ação 
civil pública. 

ABN - Quais entidades e pesso-
as participaram da construção 
deste TAC? 
Dr. R.M. Várias organizações, 
como o Sindicato de Trabalhado-
res da Construção e do Mobiliário, 
o Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação Pública do Pará e várias 
organizações comunitárias locais. 
Além disso, participaram também 
o IEB, o Instituto Evandro Cha-
gas. Discutimos vários aspectos e 
obrigações até o texto final. Foram 
realizadas muitas reuniões, algu-
mas inclusive com os moradores 
diretamente atingidos.

ABN - Qual é o papel da Promo-
toria de Justiça de Barcarena na 

implantação das medidas pre-
vistas no TAC?
Dr. R.M. A Promotoria de Justiça 
de Barcarena é a autora do TAC 
e faz o acompanhamento de seu 
cumprimento. Aqui no NUMA 
damos apenas o apoio para que a 
Promotoria de Barcarena execu-
te essa atividade.

ABN - Este TAC traz novida-
des em relação a outros TACs? 
Quais são as principais?
Dr. R.M. Algumas das obriga-
ções deste TAC representam um 
avanço enorme tanto para a con-
servação quanto para o controle 
social do meio ambiente. Cita-
mos, por exemplo, a obrigação 
de a empresa reduzir o número 
de bacias de rejeitos. Em até 15 
anos, ela deverá reduzir de cinco 
para apenas duas. Essa redução 
pode ser feita tanto por meio do 
aprimoramento do processo in-
dustrial, reduzindo sua produ-
ção, quanto pela obrigação de 
dar destinação econômica aos 
rejeitos, fazendo-os retornar à 
vida econômica como insumo 
de outros processos industriais. 
Além disso, há outras novida-
des, como o financiamento do 
programa de monitoramento 
ambiental executado pelo Evan-
dro Chagas e o projeto de forta-
lecimento das organizações da 

sociedade civil, executado pelo 
IEB. Esses dois projetos visam 
ampliar a capacidade de controle 
da sociedade sobre as atividades 
lá realizadas.

ABN - Qual é a importância do 
programa de monitoramento am-
biental para a população do mu-
nicípio?
Dr. R.M. A qualidade de vida de to-
dos que moram em Barcarena de-
pende diretamente da qualidade 
dos recursos ambientais, ou seja, da 
água, do ar, do solo, da fauna e flora. 
O monitoramento é o primeiro passo 
para ampliar o controle, tanto pela 
sociedade quanto pelo poder públi-
co, para cobrar as responsabilidades 
dos agentes que lançam poluentes no 
ambiente fora dos padrões legais.

ABN - Como as associações e or-
ganizações da sociedade civil de 
Barcarena podem atuar para que 
o TAC alcance seus objetivos?
Principalmente, tendo envolvi-
mento no acompanhamento das 
atividades do projeto do IEB e do 
IEC, mas também monitorando o 
cumprimento das obrigações pelos 
demais executores, cobrando isso 
inclusive do Ministério Público.
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No Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assinado no dia 30 de novembro de 2007, a Imerys RCC assumiu uma série 
de obrigações para reparar integralmente o dano ambiental decorrente do acidente provocado por ela. Relembre essas deter-
minações  fundamentais para o TAC alcançar seus objetivos. Nota: redação adaptada.

Conheça as determinações do TAC

Não realizar suas atividades de ma-
neira a causar dano ao meio am-
biente.

Não lançar nas águas dos igarapés 
Curuperê, Dendê, rio Pará, praias 
do Conde, Caripi e Itupanema, bem 
como em qualquer outro corpo hí-
drico, no solo ou no ar substância 
que possa prejudicar a vida e a es-
tabilidade do meio ambiente, fora 
dos padrões permitidos na legisla-
ção ambiental.

Apresentar e executar Plano de 
Recuperação da Área atingida, à 
Secretaria Estadual de Meio Am-
biente – SEMA.

Monitorar suas atividades, por meio 
de gestão ambiental, a fim de preve-
nir riscos e danos futuros.

Apresentar planos, programas e con-
tratos de reutilização e retirada dos re-
jeitos a serem utilizados como insumo 
em outros processos industriais.

Apresentar sistema de tratamento dos 
resíduos líquidos de todo o processo 
de produção do caulim, através de re-
tro-alimentação, a fim de evitar o lan-
çamento de rejeitos fora do padrão. 

Apresentar plano de desativação de 
pelo menos três das atuais cinco bacias, 
com metas de cinco, dez e quinze anos.

Manter paralisado o uso da Bacia de 
Rejeitos nº 03, até apresentar con-
dições técnicas satisfatórias à sua 
reativação, o que deverá ser avalia-
do pelo órgão ambiental estadual, a 
fim de evitar quaisquer riscos à saú-
de humana e ao meio ambiente. 

Construir sistemas de forneci-
mento de água tratada encanada, 
segundo os critérios de potabilidade, 
aos moradores da área denominada 
“distrito Industrial”. os sistemas se-
rão doados integralmente à comu-
nidade, a qual será responsável por 
sua operação e manutenção e even-
tuais ampliações/modernizações.

Ressarcir os danos materiais e morais 
comprovados causados às vítimas inte-
grantes das Associações dos Barraquei-
ros da Praia e Comerciantes de Vila do 
Conde, Associação dos amigos da Orla 
de Itupanema, Associação dos Comer-
ciantes de Itupanema, Centro Comu-
nitário de Itupanema, Associação dos 
Moradores do Bairro Industrial e famí-
lias nativas do Igarapé Curuperê.

o ieB e o institu-
to evandro Chagas 
participam da exe-
cução do TAC, assu-
mindo as seguintes 
responsabilidades: 

Secretaria de Saúde de Barcarena
Aplicar recursos no aperfeiçoamento da estrutura do Cen-
tro de Saúde da Vila do Conde, ficando a cargo da secretaria 
a definição sobre a aplicação do recurso, com a aprovação 
prévia e a fiscalização da execução pelo Ministério Público. 

Prefeitura de Barcarena
Construção de sistema de fornecimento de água tratada, no 
valor de R$ 100 mil, destinado aos moradores das margens 
dos igarapés Curuperê e Dendê, de acordo com projeto a ser 
aprovado pelo Ministério Público.

Associação Barcarenense de Educação Ambiental 
(ABEA)
Elaborar Projeto de Educação Ambiental no valor de R$ 
27.005,90

Instituto de Perícia Renato Chaves e Corpo de Bom-
beiros do Pará
Adquirir equipamentos e/ou aparelhagem técnica neces-
sária ao desempenho de suas atividades. O Renato Chaves 
receberá R$ 100 mil o os Bombeiros R$ 312.794,50.

Instituto Internacional de Edu-
cação do Brasil (IEB)
Elaborar e executar projeto de De-
senvolvimento de Capacidade Social 
para associações formais ou infor-
mais da região atingida, com o obje-
tivo de fortalecê-las em sua capaci-
dade de organização, planejamento e 
execução de seus projetos. Esse pro-
jeto terá o valor de R$ 463.046,70.

 Instituto Evandro Chagas (IEC) 
Realizar, com o apoio dos órgãos 
ambientais estadual e municipal de 
Barcarena, atividades e projetos que 
visem melhoria das condições am-
bientais da região de Barcarena, por 
meio de monitoramento, controle, 
fiscalização, defesa e recuperação do 
meio ambiente. O programa terá o 
valor R$ 4 milhões.

A imerYs rCC também se comprometeu no TAC em financiar uma série de 
ações, cuja execução é de responsabilidade das instituições listadas abaixo. 

ALGUNs Compromissos dA imerYs rCC Com o TAC

Para saber mais, consulte:  www.iieb.org.br  e  www.iec.pa.gov.br

Consulte o anexo único do TAC para conhecer todas as obrigações da Imerys
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ieB ajuda a fortalecer organizações e 
movimentos sociais

fortalecimento

O TAC determina a realização de 
projetos e atividades de capacitação 
e fortalecimento das lideranças, or-
ganizações e movimentos sociais de 
Barcarena, tais como associações, 
sindicatos e cooperativas de traba-
lho. No entendimento do Ministério 
Público Estadual (MPE) essa medida 
é necessária para que a sociedade ci-
vil do município possa se articular, 
dialogar e ter autonomia na defesa 

dos interesses coletivos.  O IEB foi a 
instituição designada pelas lideran-
ças e organizações locais para execu-
tar esse projeto, que foi denominado 
Projeto de Desenvolvimento da 
Capacidade de Barcarena. Na prá-
tica, o trabalho do IEB começou em 
março de 2008 com a realização de 
oficinas, palestras, debates e ações 
de Intercâmbio de Experiências. 

Todas as atividades do projeto de De-
senvolvimento da Capacidade de Bar-
carena tem a supervisão de um Comitê 
de Acompanhamento. A função dele é 
analisar e orientar a execução do plano 
de trabalho proposto e ajudar a equipe do 
IEB a dar maior eficiência e transparência 
às ações. “O comitê nos possibilita maior 
segurança para trabalhar em um am-
biente de conflitos acirrados. Ele ajuda a 
conectar fortemente as ações propostas à 
realidade cultural e social do município”, 
explica o sociólogo Josinaldo Aleixo, con-
sultor do IEB. “Eles são os articuladores 
locais na relação com as lideranças”, com-
pleta a coordenadora do projeto do IEB, 
Silvana Macedo.

O comitê conta com a participação de 
14 lideranças de entidades do movimento 
social e sindical de Barcarena.  

Comitê de 
acompanhamento

Durante o ano de 2009 o Comitê de  
Acompanhamento, juntamente com 
a equipe do IEB, debateu em diversos 
momentos a formação de Fórum que 
deverá envolver não apenas a sociedade 
civil, mas órgãos públicos e entidades 
que representem as empresas do mu-
nicípio. Segundo Josinaldo Aleixo, para 
que o fórum consiga cumprir o seu papel 
de espaço de negociação entre todas as 
partes, sem subordinação política a um 
ou outro setor, é fundamental a partici-
pação do Ministério Público do Estado, 
auxiliando os integrantes na definição 
dos termos e das condições de consti-
tuição e participação no fórum. Tam-
bém é necessário organizar uma rede 
da sociedade civil para que as entidades 
se sintam fortalecidas em suas posições 
diante dos demais participantes.

Fórum 
municipal 

São os espaços políticos em 
que se dão as negociações 
e os embates que envolvem 
o interesse público e o bem 
comum. Nesses espaços, é 
importante que os diferentes 
interesses sejam expostos às 
claras, apesar dos vícios da 
uma cultura política marca-
da pelos privilégios e acertos 
de bastidores. Por isso é im-
portante lutar pelos espaços 
nos quais os setores popu-
lares possam colocar suas 
propostas e pressionar para 
que sejam discutidas, leva-
das em conta e implemen-
tadas. No espaço público é 
possível construir acordos 
consistentes mesmo entre 
divergentes, desde que haja 
disposição sincera de encon-
trar pontos em comum. 

FoRMAS dE ESPAço PúBlICo
Conselhos
Redes
Fóruns 
(modelo proposto para Barcarena)

Os fóruns podem ser am-
plos, incluindo prefeitura e 
empresas. Devem se basear 
em regras de negociação e 
decisão, de forma que nin-
guém ou nenhum setor de-
tenha o poder.  As propostas 
são acordadas pelo conjunto 
e devem ser bem divulgadas 
para que todos sejam cobra-
dos pelo seu cumprimento. 

o espAço púBLiCo
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Um dos primeiros passos do Forta-
lecimento Institucional em Barcarena 
ocorreu entre os dias 20 e 21 de agosto 
de 2008, no salão da Paróquia São Fran-
cisco Xavier, com a presença de cerca 
de 90 participantes, representando em 
torno de 70 organizações locais.  

A oficina de Planejamento do Proje-
to começou com a palavra do Dr. Rai-
mundo Moraes (MPE). Ele apresentou 
as diretrizes do TAC, enfatizando duas 
ações reparadoras: o monitoramento 
ambiental, a cargo do Instituto Evandro 
Chagas, e o projeto de fortalecimento 
da sociedade civil, a ser desenvolvido 

pelo IEB. Na ocasião, os representantes 
do Instituto, Manuel Amaral Neto (Ge-
rente Regional) e Silvana Macedo (Co-
ordenadora do Projeto), esclareceram 
os objetivos e os eixos de trabalho. 

A oficina foi uma oportunidade para 
os participantes analisarem o desenvol-
vimento de Barcarena, vendo-se como 
sujeitos dele. Em grupos, os partici-
pantes fizeram considerações sobre os 
instrumentos que poderiam ajudar as 
organizações e movimentos sociais a se 
fortalecerem, com o objetivo de serem 
atores relevantes nas decisões pertinen-
tes a esse desenvolvimento, em conjunto 

com o setor privado e o governamental. 
Dentre as necessidades apontadas es-
tavam: a capacitação (conhecimento), 
a organização (união), o planejamento 
(estratégia), a legalização das organiza-
ções, a informação e a conscientização 
dos movimentos sociais. 

Para Josinaldo, o saldo desse primeiro 
trabalho do IEB foi positivo. “Uma grande 
quantidade de lideranças participou de 
todas as oficinas e novas lideranças têm 
vindo participar. São pessoas que estão 
na luta e que percebem que o projeto tem 
uma utilidade grande para suas atividades 
de liderança política”, destacou Aleixo.

oficinas são usadas como instrumento 
de capacitação institucional

capacitação

Relembre as capacitações que aconteceram em 2009

CoNHECENdo oS ESPAçoS PúBlICoS
Período: 29 e 30 de novembro de 
2008. Palestrante: Josinaldo Aleixo 
(Consultor IEB), Mayron Régis (FAOR 
e Fórum Carajás). objetivo: Debater 
a noção de espaços públicos, com 
uma visão dos espaços públicos 
existentes; conhecer diferentes rea-
lidades que motivaram a criação de 
fóruns.

lEGISlAção E lEGAlIzAção dAS oR-
GANIzAçÕES dA SoCIEdAdE CIVIl
Período: 23 e 24 de janeiro de 2009. 
Palestrante: Nícia Coelho (Instituto 
de Pesquisa da Amazônia - IPAM). 
objetivo: Apresentar e discutir os 
aspectos legais para a constituição 
de organizações sociais - tais como, 
associações de bairros, de produto-
res e de comerciantes, de assistência 
social, centros comunitários e coo-
perativas de trabalho; apresentar as 
obrigações sociais e fiscais a que es-
tão sujeitas essas organizações.

SuSTENTABIlIdAdE E CAPTAção dE 
RECuRSoS PARA oRGANIzAçÕES 
dA SoCIEdAdE CIVIl dE BARCARE-
NA
Período: 06 e 07 de março de 2009. 
Palestrante: Silvana Macedo (IEB). 
objetivo: Apresentar e discutir os 
conceitos de Sustentabilidade e es-
tratégias e planos para captação de 
recurso; apresentar os resultados 
dos dados coletados pela consulto-
ria contratada para verificar a situ-
ação legal e fiscal das organizações 
locais.

oRçAMENTo PúBlICo – MÓdulo I
Período: 11 e 12 de dezembro de 
2009. Palestrante: Leonardo Mello e 
Julio Silva (consultores do IEB). objeti-
vo: Capacitar lideranças da sociedade 
civil e técnicos de ONGs sobre o tema 
Orçamento Público e ciclo orçamen-
tário, ferramentas fundamentais para 
a proposição e monitoramento de po-
líticas públicas sociais e ambientais.

CuRSo dE CoMuNICAção PoPu-
lAR E CoMuITÁRIA
Período: 01 a 04 de outubro de 
2009. Palestrante: Mara Régia Di 
Perna (Consultora IEB). objetivo: 
capacitar lideranças locais para a 
elaboração de plano de comunica-
ção popular e comunitária capaz de 
promover e incentivar a mobilização 
e a organização social através dos 
meios de comunicação, especial-
mente o rádio.

PlANEjAMENTo do PRojETo
Período: 20 e 21 de agosto de 2008
Palestrantes: Dr. Raimundo Moraes 
(MPE), Manuel Amaral Neto (Geren-
te Regional) e Silvana Macedo (Coor-
denadora do Projeto). 
objetivo: apresentar as diretrizes do 
TAC e esclarecer os objetivos e os ei-
xos de trabalho para o fortalecimen-
to da sociedade civil no município.

O Projeto de desenvolvimento da 
Capacidade de Barcarena realizou 
seis oficinas, com participação de 
mais 500 pessoas. Outras atividades 
ocorreram em 2010. Saiba mais na 
próxima edição.
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Quando começamos a discutir o TAC 
com a comunidade local, a primeira 
coisa que os representantes das comu-
nidades queriam saber era quanto cada 
um ia receber individualmente. Eles não 
tinham a capacidade de imaginar um in-
teresse que não fosse o seu próprio. Era 

preciso, no entanto, discutir o interesse 
coletivo, que pudesse ser traduzido em 
ações de interesse de todos, de interes-
se público. Outra razão é a fragilidade 
da organização social das comunidades, 
que ficavam muito sujeitas à cooptação 
pelas empresas. O objetivo, portanto, foi 

tratar essas duas coisas: a capacidade de 
organização da sociedade civil para que 
ela possa não só ter mais autonomia - 
perante as empresas e o Estado – mas 
também para que tenha capacidade e 
condições de participar de uma discus-
são no espaço público. 

posição do dr. rAimUNdo morAes (mp- pA) ACerCA do ForTALeCimeNTo dA soCiedAde CiviL de BArCAreNA

PARTIDAS 

Como elaborar projetos
Nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2010, 
na sede do Ministério Público de 
Barcarena, aconteceu a Oficina de 
Elaboração de Projetos. Tratou dos 
princípios, conceitos e técnicas ade-
quados à elaboração de projetos, e 
ainda apresentou  diferentes fontes 
de financiamento de pequenos pro-
jetos voltados ao desenvolvimento 
de organizações e grupos sociais. 

Intercâmbio de Experiências I
No mês de abril aconteceu a carava-
na regional do Sistema Norte, com 
lideranças sociais de Barcarena, 
Marabá e Açailândia (MA) que par-
ticiparam do Encontro Internacio-
nal dos Atingidos pela Vale, no Rio 
de Janeiro. Estiveram presentes 160 
pessoas, de 80 associações e enti-
dades diferentes, representando 12 
países. O principal resultado foi o 
esforço para sistematizar suas lutas 
e aprender uns com os outros. 

Intercâmbio de Experiências II
No mês de julho, em Açailândia, 
o movimento Justiça nos Trilhos 
organizou evento regional sobre a 
temática dos Atingidos pela Vale. 
Com representantes de dezessete 
municípios e quinze movimentos 
sociais foi feito um levantamen-
to dos conflitos e resistências em 
curso nas áreas onde a mineradora 
atua no Maranhão e no Pará. Nessa 

viagem as lideranças de Barcarena 
conheceram um importante instru-
mento de informação da sociedade 
civil organizada. O grupo de onze 
integrantes esteve em Goianésia do 
Pará, em visita à Rádio Comunitária 
local. Em Açailandia foram à Rádio 
Arca, fundada por missionários ca-
tólicos Combonianos, e ao Centro 
de Defesa da Vida e dos Direitos 
Humanos. O propósito das viagens 
foi promover um Intercâmbio de 
Experiências, ação prevista no pro-
jeto de fortalecimento institucional 
de Barcarena, realizado com o apoio 
da União Européia.

GPS
Em julho, 19, foi realizada a oficina 
de treinamento para o uso de GPS, 
aparelho de sistema de localização 
e navegação. O treinamento reuniu 
cerca de 40 lideranças locais e qua-
lificou grupos para mapear comu-
nidades que estão no entorno das 
indústrias no município, sofrendo 
com problemas ambientais e so-
ciais. 

Audiência Publica
Em junho, 28, aconteceu uma au-
diência pública na Peixaria Tucu-
naré da Vila do Conde. O objetivo 
foi tratar de indenização e rema-
nejamento das famílias nativas das 
comunidades do entorno do com-
plexo industrial. Compareceram 
aproximadamente 200 pessoas e 

as instituições: Ministério Público 
Estadual, Promotoria de Justiça de 
Barcarena, gabinete do Senador José 
Nery, Procuradoria Geral do Estado, 
Secretarias de Meio Ambiente Mu-
nicipal e Estadual, ASEMB - Asso-
ciação das Empresas Mineradoras 
de Barcarena, CDI Companhia Do-
cas do Pará. 

Comunicação
No final do mês de julho o SINTEPP, 
com o apoio de outras entidades, 
apresentou proposta ao edital da OI 
FUTURO para a criação de instru-
mentos de informação, mobilização 
e articulação das organizações da 
sociedade civil.

CHEGADAS

Orçamento Público
Acontecerá nos dias 27 e 28 de agosto 
o segundo módulo da oficina Orça-
mento Público, promovida pelo IEB, 
no auditório do Ministério Público 
em Barcarena. 
Audiência Publica II
No próximo dia 20 de agosto, na Pei-
xaria Tucunaré da Vila do Conde, 
acontecerá nova audiência pública 
para tratar do processo de remane-
jamento e indenização das famílias 
nativas localizadas no entorno do 
complexo industrial. Na ocasião, será 
devolvido às comunidades o mapea-
mento realizado naquela área. 

pArTidAs e CheGAdAs
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monitoramento
programa do instituto evandro Chagas avalia a 
contaminação do meio ambiente em Barcarena

O Programa de Monitoramento e 
Controle em Saúde e Meio Ambiente nas 
áreas industriais e portuárias nos Municí-
pios de Barcarena e Abaetetuba, executa-
do pelo Instituto Evandro Chagas (IEC), 
tem a duração de quatro anos e também 
teve a sua origem no TAC celebrado en-
tre o MPE e a Imerys. Foi Iniciado em 
novembro de 2008. Seu coordenador, o 
químico Marcelo de Oliveira Lima, da Se-
ção de Meio Ambiente do IEC, explicou o 
objetivo do programa. “Nós trabalhamos 
para identificar danos e riscos ao meio 
ambiente e à população e, a partir disso, 
vamos divulgando as informações a res-
peito. Apontamos os problemas e cabe 
aos órgãos públicos tomar as decisões”. O 
programa tem quatro componentes, des-
critos por Marcelo:

Saúde e qualidade de vida da população
Esta etapa teve como objetivo avaliar a 

situação da saúde de um grupo de mo-
radores de Vila do Conde, Vila do Itu-
panema, Vila do Beja e Comunidade do 
Laranjal, próximas ao Distrito Industrial, 
consideradas “áreas de risco”. A meta 
dessa etapa é examinar cerca de 20% da 
população de cada uma das cinco comu-
nidades. Os moradores são submetidos a 
exames clínicos, epidemiológicos e de la-
boratório. Nas visitas dos técnicos do IEC 
são coletadas amostras de sangue, urina e 
cabelo para análise da presença de metais 
pesados e de resíduos orgânicos. Esses 
exames, sempre realizados com a concor-
dância dos participantes, permitem saber 
se essas comunidades estão contamina-
das e, caso positivo, que tipo de contami-
nação sofrem.
Análise da qualidade das águas

Foram coletadas amostras de água de 
rios, igarapés e poços amazonas usados 

pela população para avaliar o grau de con-
taminação em locais onde são lançados 
os dejetos industriais e domésticos. As 
coletas foram feitas em 80 pontos dife-
rentes, recolhendo ainda amostras de or-
ganismos vivos, dos sedimentos do fundo 
e de material em suspensão nas águas, 
para verificar se elas estão adequadas para 
consumo humano, conforme determina a 
Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde.

Os pesquisadores também analisaram 
amostras de pescado e de aninga, planta 
aquática encontrada em todas as áreas 
selecionadas, para verificar a presença de 
metais tóxicos, como alumínio, cádmio, 
chumbo, bário e cobre. Essa parte do pro-
grama é feita em parceria com pesquisa-
dores da Universidade Estadual do Pará e 
do Museu Paraense Emílio Goeldi e per-
mite descobrir se os ambientes aquáticos 
estão sofrendo alterações provocadas pelo 
despejo de substâncias poluentes.

Ainda quanto à qualidade das águas, os 
pesquisadores do IEC fazem uma análise 
química e dos micróbios presentes em 

alguns rios e igarapés. utilizados pela po-
pulação. O objetivo é verificar se eles estão 
contaminados por resíduos industriais e 
domésticos acima do que é permitido 
pela lei.

Análise da qualidade do ar
Nesse trabalho, são instalados três 

aparelhos de medição em pontos estra-
tégicos para monitorar a qualidade do ar 
no município. A etapa é desenvolvida em 
parceria com a Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (USP). 

Treinamento dos técnicos dos dois municí-
pios

O programa também deverá treinar téc-
nicos da defesa civil e dos órgãos de saúde 
municipais de Barcarena e Abaetetuba para 
apoiar o trabalho de monitoramento e vigi-
lância da saúde e do meio ambiente. O ob-
jetivo é capacitar esses profissionais para que 
façam coletas, no meio ambiente, de forma 
tecnicamente correta em situações emergen-
ciais, ou seja, se novos acidentes ocorrerem.

oBjeTivos do ieB Com o Apoio dA UNião eUropéiA

Capacitação das organizações da sociedade civil;

Fortalecimento das redes de organizações e movimentos sociais e o aumen-
to de suas capacidades na participação da construção de políticas, na execu-
ção e acompanhamento de gastos públicos e no gerenciamento de conflitos 
e de impactos socioambientais;

Apoio à criação de espaços de governança participativa (Fórum Local) que 
visem debates e a pactuação de acordos em prol do desenvolvimento local.
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Desde o início de 2010, a aprovação de um 
projeto junto a União Européia possibilitou a 
manutenção e a ampliação dos objetivos do 
projeto de fortalecimento das instituições de 
Barcarena. Ao lado, leia quais são eles. 

Novos recursos para o 
fortalecimento de 
Barcarena


