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	Introdução 
Considerando a relevância da questão ambiental na atualidade, é fundamental o desenvolvimento de pesquisas que objetivem solucionar ou reduzir os impactos da ação predatória e irracional do homem ao ambiente.
	Alguns autores (Ross, 1998; Cunha e Guerra, 1998; Guerra e Botelho, 1998; Beltrame 1994) adotam as bacias hidrográficas como unidade de estudo, apesar de as bacias não formarem um sistema ambiental único, devido à importância que os demais componentes recebem, tanto de ordem natural, como sob o ponto de vista social, considerando as atividades econômicas e político-administrativas. Em decorrência, este recurso natural torna-se cada vez mais utilizado como ancora para, a partir dele, transformar a bacia hidrográfica em unidade básica de planejamento e gestão ambiental, desencadeando processos de desenvolvimento regional.
	A Microbacia do Arroio João Dias, em sua totalidade, está situada na província geomorfológica do Escudo Sul-rio-grandense. Suas nascentes estão na localidade de Serra do Apertado, interior do município de Caçapava do sul, mais precisamente entre as coordenadas geográficas de 30° 46’ 13” S e 53° 27’ 19” W e  com altitude de 702 metros. Sua foz localiza-se no Rio Camaquã, no limite das cidades de Caçapava do Sul e Santana da Boa Vista, nas coordenadas geográficas de 30° 57’ 50” S e 53° 25’ 50” W e com altitude de 395 metros acima do nível do mar. 
	Na região que abrange a Microbacia do Arroio João Dias, as relações de produção, historicamente determinadas, basearam-se em duas linhas de exploração econômica distintas. A primeira perdura até os dias atuais com a pecuária extensiva em grandes propriedades, com algumas pequenas lavouras de produção familiar, conseqüência do solo da região ser pobre em nutrientes e pouco espesso, não ultrapassando os 30 centímetros.


A segunda linha de exploração econômica da localidade foi à mineração de cobre, com ouro e prata como sub-produtos. A partir deste ciclo econômico, foi desenvolvido um projeto de resgate histórico do desenvolvimento da localidade. Neste projeto de pesquisa, foi realizada uma coleta de dados, tendo como referência inicial o ano de 1865, quando o então proprietário das terras, o Sr. João Dias dos Santos Rosa descobre rochas de tom esverdeado, as quais são analisadas por pesquisadores ingleses que garimpavam ouro em Lavras do Sul, cidade vizinha a Caçapava, sendo que a primeira galeria  foi aberta pelo Engenheiro H. Blood, explorando então o minério filoneado com altos teores de cobre, entre os anos de 1870 e 1887. A partir desse momento se sucedem vários ciclos de exploração mineral. Entre eles tem-se o ciclo alemão, belga, o do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o da Laminação Nacional de Metais, o do Governo Federal, com sua subsidiária do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e por fim a holding formada por funcionários em 1988, e encaminhamento para o fechamento da empresa em 1996. 
	Informações inventariadas relevantes nesse projeto, são a identificação dos pontos de deposição de material estéril e rejeito de mineração, em cada período histórico distinto de exploração e deposição nas margens do Arroio João Dias.
Neste contexto, projeto de pesquisa, ainda em desenvolvimento, é o de inventariar os impactos causados pela mineração na Microbacia do Arroio João Dias, realizando um mapeamento, identificados como os pontos com maior grau de degradação ambiental. Este trabalho toma como base, estudos na qualidade das águas do Arroio João Dias realizadas por Laybauer (1995) em sua dissertação de mestrado, a qual utiliza como foco principal de estudo à quantidade de metais pesado presentes nas águas deste arroio.
	Sendo assim, cabe destacar que a escolha da Bacia do Arroio João Dias como área de estudo justifica-se, entre outros, pelo interesse em dar continuidade a trabalhos de pesquisa já desenvolvidos na área, principalmente o projeto de mapeamento cartográfico dos pontos com maior grau de impactos negativos ao ambiente. Levando-se em conta, ainda, a inexpressiva quantidades de pesquisas de caráter geográfico ali desenvolvidas e documentadas, a área caracteriza-se como um importante campo de investigação.	
	
	Metodologia
	Foram efetuados diversos trabalhos de campo na MicroBacia Hidrográfica do Arroio João Dias - MBHAJD, principalmente na secção que apresenta impactos danosos relevantes nesse trabalho. Foi realizado coleta de dados referente a área alvo  onde se constatou um déficit de trabalhos de impactos no meio.
Foram obtidas imagens de satélites, cartas topográficas e plantas da área, de onde foram extraídas as informações referentes ao tamanho da bacia em estudo e os possíveis locais degradados. A partir dessas breves informações partiu-se em busca da confirmação desses dados citados por outros trabalhos como o de Laybauer (1995), e de Ronchi (1999), a qual faz uma criteriosa análise da qualidade das águas do Arroio João Dias, e principalmente os pontos de contaminação dessas e águas. Ronchi (1999) também classifica a qualidade das águas da MBHAJD dentro da classe 2 da resolução n° 20 do CONAMA. Embora alguns pesquisadores questionem os critérios desta resolução, ela foi utilizada por ser única disponível em termos legais no Brasil. 
Realizou-se também um breve mapeamento da área, através de mapas da proprietária das áreas circunvizinhas da MBHAJD, a Companhia Brasileira do Cobre -  CBC, onde se obteve mapas e plantas antigas, da década de 1940 em diante, e informações relatadas no Relatório de Teixeira (1940), a qual faz citações dos locais de deposição dos rejeitos e material estéril da mineração da época.

Resultados e Discussão

A CBC começa a se preocupar com o destino do Rejeito, alguns anos antes de entrar em vigor a legislação ambiental brasileira, ou seja, ela constrói a sua barragem de rejeitos em 1981, já em propriedade do BNDES, e administrada através de sua subsidiaria Insumos Básicos S/A Financiamentos e Participações - FIBASE.
Isso significa que o estéril e o rejeito até o ano de 1981 eram depositados em locais impróprios, como a área de várzea da MBHAJD, e também em depressões circunvizinhas a mina. Informações citadas pelo relatório da Docegeo (1975), indicam que a maior parte, ainda não quantificada em sua totalidade, era depositado nas margens do Arroio João Dias, sempre a baixo da represa Belga, na barragem denominada Água Limpa. Esta referida barragem possui esta denominação, por conter água de boa qualidade para consumo humano, diferentemente da água que entrava em contato com o rejeito abaixo da represa.
No relatório da Docegeo (1975) consta o depósito significativo de rejeito e estéril logo abaixo do antigo moinho de beneficiamento, 110 metros a baixo da represa dos belgas. Nesse ponto, designado por Ronchi (1999) como ponto Sed 1 e 11, ele encontra taxas elevadas de concentração de metais pesados nos sedimentos, sendo que a quantidade de cobre (Cu) é superior a 50 vezes a taxa de adotada como padrão, no ponto Sed 12. 
O ponto Sed 12 é adotado como padrão porque esta situado em área não minerada e sem deposito e influencia de rejeitos, ou seja, à montante da barragem dos Belgas. Foi realizada coleta e análise nesse ponto, para construção de modelo padrão de referencia, pois a própria rocha da localidade sofre influencia do intemperismo químico e libera metais pesados na água. 
Ao encontro dessas informações vem outros pontos de análise, todos eles, abaixo da barragem de deposição de rejeitos construída em 1981. Nesses pontos as analises trazem resultados parecidos aos do ponto Sed 12, que serviu de base para a pesquisa. Isso demonstra que a barragem construída para a deposição do rejeito realmente funciona, ou seja, retém os metais pesados na área de contenção e apenas libera a água em excesso, para o Arroio João Dias. 

Conclusões
A água liberada pela barragem de rejeitos podem ser classificados como de classe 2, pela resolução n° 20 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA,  significando que esta água pode ser utilizada para o consumo humano, desde que tenha um prévio tratamento convencional com cloração simples.     
Outro problema diagnosticado no Arroio João Dias, na seção entre a represa dos Belgas e a foz, no Rio Camaquã, é o acentuado grau de assoreamento do leito. Este fato foi causado provavelmente pelo deslocamento do leito do arroio, fruto da construção da barragem de rejeitos e da deposição de rejeitos na leito. 
Em alguns pontos, ainda em faze de mapeamento, a CBC florestou com Pinus Eliotys, com o intuito de diminuir a erosão das margens, a qual não surtiu o desejado, pois, as raízes da Pinus são pouco profundas, não favorecendo a fixação do solo. Ele não favorece a proliferação de outros tipos de vegetação e ainda não serve de alimento para a fauna, principalmente de peixes e aves, indispensáveis para o restabelecimento do ecossistema original. Sendo assim, recomenda-se o plantio de espécies nativas frutíferas e de rápido crescimento.
Posteriormente, deve ser realizada dragagem em pontos específicos, ainda em estudo, favorecendo o fluxo natural do Arroio em seu leito original ou calha, diminuindo assim, a erosão das margens artificiais.  
Recomenda-se também o estudo mais detalhado das reais condições de uso dos solos agricultáveis nas áreas vizinhas ao Arroio João Dias, objetivando quantificar e mapear os pontos que de alguma forma possam impactar negativamente na referida área e em escala maior, os problemas que estes impactos podem causar nos moradores ribeirinhos do Arroio João Dias.
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