ATA DE REUNIÃO nº 03/2014 - CÂMARA ESTADUAL DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - CECA - TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2014,
REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2014.
Aos sete clias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, às quinze horas, no eclifício sede
da SEMA, localizado à Avenida dos Holandeses, nº 04, Quadra 06, bairro do Calhau, nesta
cidade de São Luis, Maranhão, reuniu-se a Câmara Estadual de Compensação Ambiental em sua
3ª Reunião Orclinária desde ano. Após constatar a existência de quórum regulamentar, a Senhora
Genilde Campagnaro, declarou aberta a 3º reunião orclinária da Câmara Estadual de
Compensação Ambiental de 2014, com a presença dos seguintes membros: Adriana Arouche
Figueiredo; Eliane Oliveira de Abreu Alhadef; Flávia Lucena Veiga Fernandes (Secretária
Executiva da CECA); e Clarissa Moreira Costa Coelho. Registra-se também a presença dos
observadores George Pereira de Sousa, e José Ribamar da Silva, e da senhora Elisângela
Evangelista Anunciação. Em seguida, a senhora Genilde Campagnaro determinou à Secretaria
que procedesse à leitura da pauta do clia, o que foi feito, estando à mesma assim construída:_r

Leitura e aprovação da ata da Reunião Ordinária ocorrida em 11.02.2014; 2ª Apresentação
de projeto de ações integradas para despoluição da Lagoa da Jansen - Lagoa Viva, no
que diz respeito à área de Biorremediação. Apresentação do PARCA; 3ª assuntos
diversos. Em primeiro lugar foi lida pela Secretária Executiva a ata da Reunião passada ocorrida
em 11.02.2014, sendo a mesma aprovada e assinada por todos os presentes. Após foi dada a
palavra à senhora Elisângela Evangelista Anunciação, que apresentou o "Projeto de ações
integradas para despoluição da Lagoa da Jansen, Lagoa Viva". A mesma explanou que ''o projeto de

ações integradas para despoluição da Lagoa da J ansen, tem a finalidade de executar ações integradas através de
prqjetos interdisciplinares para implementação de política de meio ambiente voltadas a gestão de Unidades de
Conseroação, com vistas à despoluirão da Lagoa da Jansen, além de ações de educarão ambiental Afirmou que a
Lagoa da Jansen se encontra em uma região urbanizada, totalmente habitada em seu perímetro marginai, em seu
entorno encontram-se moradias em forma de casa e edifícios, além de prédios comerciais, bares e restaurantes. É
uma área de proteção ambiental, sofrendo ação antropicas por todos os lados, sendo que habitarões, condomínios e
estabelecimentos comerciais vêm sendo apontados como responsáveis por utilizar para descarte clandestino de esgoto
a rede pública de drenagem de águas pluviais, cujos pontos estão distribuídos em todo o perímetro da laguna. Estes
estudos indicam ainda a ineficiência do sistema de coleta e tratamento de esgoto da CAEMA. Resíduos de vários
tipos, desde comida e en!Jl/ho são descattadas indevidamente no entorno da laguna, além da poluição visualgerada,
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estes resíduos são levados para dentro da laguna, contaminando a mesma e, possivelmente, o mar, quando da
abertura das comportas. Esse fato é agravado pela impermeabilização do solo ao redor da Lagoa da Jansen,
resultado da construflío de habitações, aterros, retirada indiscriminada da vegetação epavimentação de ruas, pois o
incremento do escoamento supe,ftcial potencializa o carreamento desses detritos para a laguna. Estes problemas
provocam um aumento da matéria 01lJ,ânica existente na laguna, ocasionando ofenômeno chamado de eutrofização,
que é caracterizado pelo aumento de algas e macro.filas aquáticas, que consomem o oxigênio existente no ambiente
aquático, provocando a morte de outros indivíduos do ecossistema. Além disso, os detritos produzidos são
decompostos anaerobicamente por micro-o'l!,anismos e, junto com o esgoto e gases, provocam o aparecimento de um
mau cheiro característico. A despoluição é necessária como processo de conservação da biodiversidade da lagoa. O
prqjeto de despoluição da APA da Lagoa da J ansen através do uso de tecnologia, que use processos biológicos e de
métodos tradicionais tem como of?jetivo contribuir para a recuperafão ambiental da Lagoa da Jansen, por sua
importância biológica e social, utilizada pelas comunidades como área de lazer, diversão, entretenimento, além de se
constituir em referência turística do Estado do Maranhão. Convém ressaltar a necessidade de acompanhamento e
avaliação da eficácia do produto de bioremediação, através de métodos científicos, auxiliado por uma Instituição,
c'!fo of?jetivo precípuo S(ja a pesquisa ou o auxilio técnico cientifico tanto para Universidades, como também para a
comunidade em geral, além de que est(Ja habilitada para firmar termos de cooperafãO técnico cientifico com
instituições nacionais e internacionais na linha de pesquisas, estudos e monitoramento e preservação do meio
ambiente. O okz'etivo geral do prq;'eto é despoluir a APA da Lagoa da Jansen, através de ações integradas,
contribuindo para a preservafão dos recursos hídricos, da fauna e da flora, monitorando a qualidade da água. Os
okietivos específicos são despoluir as águas da Lagoa da Jansen, através de processos de biorremediação; reduzjr a
níveis aceitáveis os resíduos sólidos e macroalgas nas ma'l!,ens e no corpo d'água da APA; instalar e manter
comportas automáticas para troca das águas da lagoa da Jansen e assim contribuir para a manutenção da
despoluifãO do corpo lagunar; desenvolver o espírito de preservafãO e manutenção do meio ambiente, nos cidadãos
que vivem em comunidades no entorno da APA da Lagoa da Jansen e oferecer alternativas, soluções e parcerias
para tratamento de esgoto, contribuindo para a diminuição dos lançamentos na Lagoa. A justificativa para
utilizafão do método de biorremediação se dá devido a esta técnica, quando bem utilizada acelerar a completa
biodegradação do contaminante. A biodegradafãO ocorre porque os contaminantes são aproveitados pelos micro01l!,anismos como fonte de carbono para a produção de novas celular e também, como suprimento de elétrons para a
geração de ene'l!,ia. A grande vantagem de usar a tecnologia de biorremediafão é o uso das fontes primárias de

~

contaminação como mezo de ativafão/ multiplicação dos micro-o'l!,anismos benéficos que realizam a ~
%~ ·.1 ./
descontaminafãO do corpo d'água, é co~o poder usar a própria fonte de contaminação como meio de
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descontaminação. Sendo assim, a despoluição a base de produto de biorremediação será empregada para aumentar
a presença de micro-organismos benijicos em todo o sistema aquático ao longo das contribuições e em sua foZJ como
na lagoa diretamente, de maneira simples, para solucionar o problema de contaminação. Essa aplicação é feita
através de bolinhas de argila, farelo de trigo e o produto da biooremediação. Os gastos estão descritos e detalhados
no co,po do prqjeto, sendo que para esta fase do prqjeto estão orçados em R$ 6.859.281.57 (seis milhões oitocentos
e cinquenta e nove mil duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos). Ressalta-se que após a fase
inicial de bioremediação é necessário à manutenfão com o produto para garantia e sucesso do prqjeto. A
manutenção terá uma estimativa de R$ 453.000,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil reais) mensal, durante
12 meses. Genilde interviu e explicou aos presentes que essa manutenção será permanente caso
não se mude o tratamento dado a Lagoa, ou seja, se permanecerem as fontes de poluição, o
tratamento também tem que permanecer, todavia, não é essa a intenção, posto que o projeto
também visa ações para que se esgotem ou diminuam as fontes de poluições com o tempo e
deste modo o Estado, bem como a secretária de Meio Ambiente não permaneça de modo eterno
fazendo investimentos além do necessário. Em seguida Elisângela continuou explicando o
orçamento geral do projeto, conforme descrito:

Despoluição

das

águas,

através

de

biorremediação R$ 6.859.280,57 (seis milhões oitocentos e cinquenta e nove mil duzentos e
oitenta reais e cinquenta e sete centavos); projeto de retirada de resíduos sólidos (lixos e algas da
Lagoa) ações de educação ambiental para as comunidades no entorno da APA; Instalação de
novo sistema de comportas (automatizadas) para o canal de escoamento da Lagoa da Jansen,
Genilde explicou que este projeto deverá ser executado de forma conjunta, caso contrário será
um escoamento de dinheiro sem fim, deste modo à proposta é que seja feita de forma conjunta,
entretanto essa ideia já foi conversada com alguns parceiros, por exemplo, a parte de retirada de
resíduos sólidos e educação ambiental, já está praticamente acertada uma parceria com uma
empresa

privada,

a

parte

de

instalação

de

comportas

está

sendo

vista

com

a

SINFRA/SECRETARIA DE TURISMO, ou com outra empresa que devam financiar está parte;
com relação ao termo de cooperação será formado um grupo de trabalho para cobrar e realmente
fazer acontecer o termo de parceria com a CAEMA. Deste modo, a única parte que nós (SEMA),
realmente teríamos que arcar neste momento, seria a despoluição das águas através do processo
de Biorremediação. Está sendo apresentada para CECA a aprovação do valor para o projeto de
Biorremediaçao deste modo no valor de R$ 6.859.281,57 (seis milhões oitocentos e cinquenta e
nove mil duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos). Por fim, Elisângela explicou
3
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que o monitoramento e avaliação acontecerão de forma sistemática durante a execução de todas
as ações do projeto, seguindo a metodologia de aferição de metas e verificação dos resultados
através dos indicadores, com análises quantitativas e qualitativas feitas por uma equipe composta
de pesquisadores estudiosos. A equipe responsável pelo projeto fará as avaliações e
acompanhamento de todas as etapas de execução das ações, junto às instituições parceiras. O
resultado final esperado depende dos seguintes condicionantes: prévio diagnóstico, prognósticos;
plano de ação e monitoramento, e deste modo, o resultado geral esperado é a descontaminação
das águas da lagoa, tornando-as de classe II, águas salobras, seguindo a resolução do CONAMA
357, destinando assim a lagoa a pesca amadora e recreação de contato secundário. Ao final da
apresentação George questionou se será contratada uma consultoria para execução, sendo
respondido por Genilde que será contratada uma instituição, ou consultoria, através de processo
licitatório. Genilde explicou ainda que os bens adquiridos, tais como barcos motorizados, depois
do projeto serão incorporados ao patrimônio da SEMA, por serem adquiridos através do Fundo
Estadual de Unidades de Conservação. Genilde explicou ainda que o laboratório da SEMA não
possui condições de fazer muitas análises, nem pessoal especializado. Ao final foi posto em

votação a aprovação do projeto, sendo o mesmo aprovado por Genilde, Adriana, Eliane e
Clarissa, ou seja, aprovado por unanimidade. Em seguida foi colocado em pauta, o segundo
assunto de hoje Apresentação do PARCA: neste tópico foi dado a palavra a Clarissa que
explanou: o Parca é o plano anual de aplicação dos Recursos da Compensação Ambiental, e as ações que estão

descritas no PARCA deste ano são ações gerais que vieram do Programa Estadual de Unidades de Conservação,
onde em cada uma das unidades de conservação são apontadas ações prioritárias previstas para aquela unidade,
deste modo às ações são propostas considerando as necessidades de cada unidade, sendo o plano muito parecido em
todos os anos porque sempre trás todas as prioridades daquela unidade. Neste ano, foi feito uma retirada algumas
ações que já estão em curso de execução, como por exemplo, o plano de man~jo das APAS da Baixada
Maranhense, Reentrâncias, Morros Garapenses e Maracanã. Assim, em cada unidade é colocada às ações
prioritárias propostas. Ao final Genilde ponderou que no Estado do Mato Grosso, que fica numa
região de transição com a região amazônica, assim como nós, onde eles fizeram o seguinte:
aquelas fazendas que foram implantadas após a legislação que diz que é necessário ter uma
quantidade de reserva legal, e que a fazenda já tinha desmatado então o proprietário tinha que se ,

-

regularizar ao invés do proprietário ser obrigado a repor a reserva, eles criaram uma legislação no
sentido de que aqueles fazendeirns regularizassem a reserva legal indenizando e fazendo :
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regularização fundiária dentro das unidades de conservação. Clarissa informou que o novo
Código Florestal criou essa possibilidade, só que no Código está de forma genérica. A proposta é
que os Estados da Região Amazônica façam uma legislação comum, ou pelos menos
uniformizada (padronizada).

Ao final das discussões o plano PARCA foi aprovado e será

disponibilizado no site da SEMA. Nada mais havendo a tratar, a senhora Genilde Campagnaro,
Lucena Veiga
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