1. Sumário Executivo
1.1.

Introdução

Este Sumário Executivo apresenta uma síntese dos principais aspectos abordados no Estudo
de Impacto Ambiental – EIA – do Ramal Ferroviário Sudeste do Pará – RFSP,
compreendendo a malha ferroviária e as unidades de apoio, para obtenção da Licença
Prévia, em conformidade com a Resolução CONAMA 237/97 e a Resolução CONAMA
349/04.
O Ramal Ferroviário Sudeste do Pará terá uma extensão total de 101,1 km, sendo 85,3 km de
linha principal e 15,8 km na pêra ferroviária, além de linhas adicionais em pátios de
cruzamento, de conexão e de manutenção; será integrado à Estrada de Ferro Carajás – EFC
– na altura do seu km 898, em Parauapebas, através de um pátio de conexão.
A implantação do ramal é imprescindível para proporcionar o escoamento de minério a ser
produzido na região de Canaã dos Carajás, com destaque para o Projeto Ferro S11D
(anteriormente denominado Serra Sul), além de minas de cobre e níquel situadas na região.
Dada sua integração à EFC, permitirá o escoamento de cerca de 138 milhões de toneladas
por ano para o Terminal Portuário de Ponta da Madeira em São Luís, MA.
O presente Sumário Executivo está estruturado nos seguintes capítulos:


Caracterização do Empreendimento, abordando as alternativas avaliadas e as principais
características da opção selecionada;



Diagnóstico Ambiental, considerando os meios físico, biótico e socioeconômico da área
de influência do empreendimento;



Análise de Risco, apresentando a avaliação qualitativa dos riscos gerados pelo
empreendimento para o público externo e para o meio ambiente;



Avaliação de Impactos Ambientais, apresentando
interferências ambientais do empreendimento;



Programas Ambientais, que reúnem e sistematizam as ações de gestão propostas para
controle dos impactos identificados; e



Conclusões, apresentando a avaliação conclusiva da equipe técnica sobre a inserção
ambiental do empreendimento.

1.2.

uma

síntese

das

principais

Caracterização do Empreendimento
1.2.1.

Localização

O empreendimento Ramal Ferroviário Sudeste do Pará - RFSP, objeto deste licenciamento,
situa-se na região sudeste do estado do Pará, tendo-se como referência os limites
geográficos dados pelos paralelos 5°30’ e 6°30’ de latitude sul, e pelos meridianos 49°30’ e
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50°30’ de longitude WGr, e estará integrado à Estrada de Ferro Carajás – EFC, conforme
visualizado no Mapa 01 (Caderno de Mapas)– Localização Geral.

Localização geral do traçado proposto para o RFSP.

A diretriz acompanha, grosso modo, o limite leste e sudeste da FLONA Carajás, isto é,
aproximadamente, paralela ao rio Parauapebas no município de mesmo nome e paralela ao
rio Sossego no município de Canaã dos Carajás.
O traçado desenvolve-se, a partir da Estrada de Ferro Carajás, na altura do km 858+501,
junto à Estação de Parauapebas, ao longo da margem direita do rio Parauapebas, cruza a
rodovia PA-275 na periferia leste da cidade de Parauapebas, e prossegue pelo vale
encaixado do rio até atingir as vizinhanças da Mina do Sossego. Após transpassar para a
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margem esquerda do rio Parauapebas, toma rumo para oeste e prossegue, segundo o vale
do rio Sossego, até atingir a área da usina de beneficiamento do Projeto Ferro S11D.

1.2.2.

Alternativas Avaliadas

Alternativas Tecnológicas
Como alternativas tecnológicas à solução ferroviária adotada, foram consideradas outras
possibilidades, tais como a implantação de mineroduto, a utilização do transporte rodoviário e
correias transportadoras.
A utilização de mineroduto foi descartada devido à variedade de origens, tipos e dimensões
dos minérios produzidos na região, que exigiriam diversas ramificações do mineroduto, e em
face da demanda muito elevada de água para formação da polpa a ser transportada.
O modal de transporte rodoviário foi descartado principalmente em função do elevado volume
de cargas a ser transportado, de 138 milhões de toneladas/ano, que demandaria a circulação
de cerca de 14 mil caminhões de 27 toneladas/dia, volume de tráfego incompatível com a
capacidade de suporte de um modal rodoviário.
As correias transportadoras só são viáveis, econômica e operacionalmente, para pequenas
distâncias, e foram descartadas devido às longas distâncias entre a origem da extração até a
distribuição, superiores a 80 km, à possibilidade de perdas de minério durante o transporte,
ao alto custo de implantação e operação e ao elevado consumo de energia elétrica, não
disponível no local.

Alternativas Locacionais
A diretriz de traçado foi estabelecer a ligação entre o km 858 da EFC (situada em
Parauapebas) e o Projeto Ferro S11D (situado em Canaã dos Carajás).
Para essa diretriz foram estudadas diversas rotas viáveis para o empreendimento de forma a
minimizar:


A extensão da ferrovia



O volume de terraplenagem



As interferências em APP – Áreas de Preservação Permanente



A extensão das interferências com Unidades de Conservação



A área de supressão vegetal



O número de propriedades atingidas



O prazo de execução



Os custos de obra e de operação da ferrovia



E ainda maximizar a distância de comunidades instaladas na região.
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Na área de inserção do ramal, desde sua conexão com a Estrada de Ferro Carajás, até a
pêra ferroviária junto à usina do projeto S11D, há três principais obstáculos cuja transposição
condicionou a avaliação de alternativas de traçado:


Área de expansão urbana do município de Parauapebas



Serra do Rabo



Área operacional e de expansão da Mina do Sossego

Para transpor esses obstáculos foram analisadas seis diferentes alternativas de traçado,
apresentadas no mapa 2 do caderno de mapas.

Área de expansão
urbana do município
de Parauapebas

Serra do Rabo
Área operacional e
de expansão da Mina
do Sossego

Localização das alternativas avaliadas para o traçado do RFSP.

Um fator crucial, que comprometeu a viabilidade de algumas das alternativas estudadas, foi a
segurança operacional. As alternativas 2, 5 e 6 passam pela área de expansão da mina de
cobre do Sossego. A forma de operação prevista para a expansão da mina (block caving) usa
explosivos e pode comprometer a estabilidade do terreno e assim conferir um alto risco
operacional para o ramal ferroviário.
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Outro ponto que compromete as alternativas 1 e 2 é a passagem pelo que hoje já é o centro
urbano de Parauapebas. É importante dizer que quando essas alternativas foram planejadas,
o mapeamento do município apontava uma área urbanizada consideravelmente mais
reduzida.
Tendo em vista essas restrições, as comparações são feitas principalmente entre as
alternativas 3 e 4.
De maneira geral, a alternativa 4 apresentou características mais favoráveis, destacando-se a
segunda menor extensão, menor volume total de terraplenagem, o melhor equilíbrio de
massas e a menor intervenção em Área de Preservação Permanente (APPs), apesar de
maior área de desmatamento.
Além disso, a alternativa 4 apresenta apenas três vilas a até 1,5 km do traçado, enquanto que
a alternativa 3 já apresenta quatro vilas a esta distância.
A alternativa 4 foi então selecionada como a mais favorável para o empreendimento.
 Pera Ferroviária
A posição da pêra de carregamento – instalação preparada para carregamento de grandes
volumes de produto, que é o caso do minério de ferro – é determinada pela posição da usina
de beneficiamento do Projeto Ferro S11D. Para outros produtos (cobre, níquel, combustível,
insumos para usinas de beneficiamento de minérios e equipamentos), pátios de
carregamento simplificados oferecem capacidade suficiente.
A pêra de carregamento, entre os estudos iniciais de traçado e a determinação da melhor
alternativa, mudou de posição três vezes, em função das alternativas locacionais
consideradas para a usina de beneficiamento de minério do Projeto Ferro S11D. Dessa
forma, foram estudadas quatro pêras: Pêra A em setembro de 2006, Pêra B no primeiro
semestre de 2007 Pêra C no primeiro semestre de 2008 e finalmente Pêra D em dezembro
de 2010, cujas localizações são apresentadas na a seguir.
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Localizações consideradas para a pera de carregamento.

A conformação original da pêra na área da usina de beneficiamento (pêra C) confinava em
seu interior uma cavidade natural, cujo estudo de relevância confirmou a máxima relevância
da mesma, descrita de forma mais detalhada no item respectivo no diagnóstico do Meio
Físico.
Através de estudos adicionais da engenharia, foi possível a proposição de uma conformação
alternativa para alterar o traçado da pêra ferroviária, sem afetar a área de carregamento
relacionada à usina.
A nova conformação é pior do ponto de vista de engenharia e econômico, visto que a
movimentação de terra é consideravelmente superior, não aumenta significativamente a
distância entre a pêra e os limites da cavidade, que permanece maior que 250 m, mas deixa
de manter a caverna no interior da estrutura ferroviária, evitando assim possíveis
interferências advindas desse confinamento.
A figura a seguir apresenta a alternativa escolhida e ilustra as diferenças de conformação
entre as pêras e seu posicionamento em relação à cavidade registrada.
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Conformação das alternativas de pêras associadas ao posicionamento final da usina, e suas
disposições em relação à cavidade registrada (em preto) e sua área de proteção (250 m, em
vermelho). A alternativa selecionada é apresentada em cinza.

Solução tecnológica
Para o trecho do traçado que passa em área da FLONA Carajás foi estudada uma solução
tecnológica, visando minimizar as interferências na Unidade de Conservação (UC).
Uma vez que o traçado na área da UC está projetado acima do nível do solo, por sugestão da
equipe técnica do IBAMA, foi considerada a construção de uma via elevada, apoiada em uma
estrutura semelhante a uma ponte, em vez de aterros, permitindo que a vegetação se
regenere sob o traçado do ramal ferroviário, minimizando o desmatamento e os potenciais
efeitos de isolamento da fauna de cada lado do traçado e as chances de atropelamento.

1.2.3.

Concepção Geral do Empreendimento

O Projeto Básico do RFSP define as seguintes características principais do trecho ferroviário:


Linha singela em bitola larga (1,60 m);



Extensão de linhas de circulação: 101,1 km, sendo:

−
−

Linha principal: 85,3 km
Pêra: 15,8 km
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Extensão de linhas em pátios:

−

Pátio de Cruzamento 5 – Linha 2: 4,185 Km; Linha 3: 1,830 Km; Linha 4: 1,680 Km;
Linha 5: 1,936 Km; Linha 6: 232 m; Linha 7: 308 m.

−

Pátio de Cruzamento 6 – Linha 2: 4 Km.



Predomina a faixa de domínio com largura de 40 m a cada lado do eixo da via, com
poucas exceções – entrevia de 5,0 m;



Geometria compatível com a da EFC, com rampa máxima de 0,4% no sentido de
exportação (Canaã dos Carajás para Parauapebas) e 1,0% no sentido de importação, e
raio de curva mínimo de 859 m;



Quatro túneis, com extensão total de 2,9 km;



Quatro pontes ferroviárias, sobre os rios Verde, Caboclo, Parauapebas e Sossego, com
uma extensão total de 863,80 m e dois viadutos ferroviários (sobre a rodovia PA-275 e
sobre o Alvo 118, em viaduto duplo), totalizando 113,40 m de extensão;



Dois viadutos ferroviários para passagem sobre área da FLONA de Carajás, totalizando
1,9 km de extensão;



Dois viadutos rodoviários, um no cruzamento com a ligação secundária ParauapebasMarabá e outro na rodovia PA-116, totalizando 79,6 m de extensão;



Todas as transposições com o sistema viário serão em níveis diferentes (nove passagens
inferiores e cinco superiores), envolvendo o remanejamento de estradas rurais até o
acesso a uma das passagens projetadas.



Oito pátios, sendo seis pátios de cruzamento, um pátio de conexão com a EFC e uma
pêra de recepção, formação de trens e carregamento de minério;



Instalação de rede de energia de baixa tensão (13,8 kV) ao longo do traçado do RFSP,
próxima à estrada de manutenção, para alimentação dos equipamentos de sinalização;



Instalações de apoio situadas junto aos pátios 2 e 5, compreendendo plataforma de
manutenção, abrigo para auto de linha e sede de manutenção;



Instalação de silo de carregamento de minério na pêra ferroviária;



Dormentes de concreto protendido, inclusive nas situações especiais em pátios e em
mudanças de via, lastros de pedras de rochas sãs e/ou escórias com tamanhos variando
entre 1” e 2 ½”, aparelhos de mudança de via AMV´s e trilhos TR-68, compatíveis com os
existentes nas linhas operadas pela EFC;



Para a vedação da faixa de domínio, será utilizada cerca com quatro e oito fios e telas na
região da FLONA.



Instalação de passagens de gado e de fauna silvestre.

1.2.4.
1.2.4.1.

Descrição do Projeto

Etapa de Planejamento

Atualmente, o empreendimento está desenvolvido até a fase de projeto básico de
engenharia, abrangendo o seguinte escopo:


Levantamento topográfico de faixa com 100 metros de largura (50 metros para cada lado
do eixo);
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Levantamento batimétrico dos cursos d’água de grande porte;



Sondagens a trado, percussão e rotativas ao longo do eixo, permitindo caracterizar as
fundações de aterro e obras de arte especiais, além dos cortes e túneis;



Ensaios laboratoriais de caracterização das amostras obtidas nas sondagens;



Estudos geológicos e geotécnicos detalhados;



Estudos hidrológicos e hidráulicos detalhados;



Projetos básicos de geometria, terraplenagem, drenagem, obras de arte correntes, obras
de arte especiais, superestrutura ferroviária, obras complementares e remoção de
interferências;



Composição de Custos Unitários (CPU) dos itens de serviço e elaboração de orçamento;



Identificação de propriedades atingidas com levantamento de informações do proprietário
e do imóvel.

1.2.4.2.

Etapa de Implantação

O prazo total de implantação do projeto é de 46 meses, sendo a execução das obras
programada para 33 meses.
O empreendimento será implantado com recursos próprios da Vale, com custo direto de
aproximadamente R$ 920 milhões, sendo que orçamento previsto para implantação das
obras (incluindo impostos e BDI) é de R$ 1,2 bilhão.
As atividades pertinentes à etapa de instalação são apresentadas a seguir, tendo sido
estruturadas em:
 Aquisição de Terras, Supressão de Vegetação e Limpeza dos Terrenos
A faixa de domínio projetada para o RFSP é de 80 m, simétrica em relação ao eixo do
projeto. Nos casos em que o offset de corte ou de aterro ultrapassa este alinhamento, o limite
passa a se posicionar 10 m além da linha de offset.
No total foram levantadas 10 propriedades que serão atingidas pelo alargamento da faixa de
domínio existente. Destaca-se que aproximadamente 41% das áreas atingidas são
pertencentes à construtora CR Almeida, totalizando 5,95 ha.
Quanto à área de supressão vegetal, foram considerados a faixa de domínio do novo trecho;
alargamento da faixa de domínio existente da EFC; canteiros de obra; acessos; e
empréstimos, conforme dados apresentados na tabela a seguir.
Formações Florestais

Área de supressão
(ha)

% do total (%)

Floresta Ombrófila – Estágio Avançado de
Regeneração

25,66

2,4

Floresta Ombrófila – Estágio Médio de
Regeneração

103,16

9,8

Floresta Ombrófila – Estágio Inicial de
Regeneração

117,44

11,1
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Formações Florestais
Total de Supressão

Área de supressão
(ha)

% do total (%)

246,26

23,4

ADA TOTAL - 1.055,3 ha

Em geral, predominam as pastagens ao longo do traçado, havendo em menor proporção
matas ciliares e fragmentos florestais em diversos estágios de conservação. As atividades
envolvem a remoção da cobertura vegetal existente, incluindo toda a massa vegetal. Os
serviços serão desenvolvidos com equipamentos móveis.
Os solos orgânicos resultantes das operações de limpeza dos terrenos serão armazenados
em leira, de forma adequada, para posterior reaproveitamento na recuperação das áreas
degradadas e no revestimento de taludes de cortes e aterros.
 Acessos Provisórios
Para a abertura de acessos provisórios, serão avaliadas condições de segurança e utilização
das áreas seccionadas, buscando-se preservar as suas condições atuais. Os acessos serão
protegidos com sistema de drenagem; após a conclusão das obras, os acessos provisórios
serão incorporados aos caminhos de serviço de manutenção do empreendimento durante a
sua operação.
 Estrada de Manutenção
A extensão total das estradas de manutenção ao longo do RFSP é de 80 km, excluídos os
trechos de aproveitamento de estradas existentes, e incluído o Ramo 1000 de transposição
do túnel 1; no entroncamento do ramal, a extensão é de 8 km. As estradas serão dotadas de
revestimento primário.


Instalações de Apoio

Canteiros de Obras
Para a construção do ramal, estão previstos a implantação de 5 canteiros principais, sendo:
Canteiro 0; Canteiro 1 (Industrial); Canteiro 2 (Principal); Canteiro 3 (Principal); Canteiro 4
(Industrial).

−

Para a construção do ramal, estão previstos a implantação de 5 canteiros principais, sendo:
Canteiro 0; Canteiro 1 (Industrial); Canteiro 2 (Principal); Canteiro 3 (Principal); Canteiro 4
(Industrial).
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Características do empreendimento.

Canteiro Zero
O canteiro 0, com área de cerca de 19 ha, receberá todo o material proveniente de São Luis
transportado até ele através da Estrada de Ferro Carajás, em composições ferroviárias da
Vale, e é indispensável para a implantação das obras. Ao término das obras, a sobra de área
poderá ser um futuro ponto de estoque da operação da ferrovia.
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Além de áreas para armazenagem, carregamento, montagem e depósito, o Canteiro Zero
será dotado de instalações para lavagem, galpão para manutenção, almoxarifado,
estacionamento, alojamento para 120 (cento e vinte) pessoas, escritórios e instalações de
uso comum para o pessoal (refeitório) e separador de água e óleo - SAO.
Todas as utilidades serão suportadas por estações de tratamento de água e esgoto.

Canteiro 1
Abrigará um sistema de britagem de 350 ton/h para a produção de lastro ferroviário e
agregados para concreto e uma central de concreto com capacidade de 40 m³/h.
Para dar suporte a este canteiro, serão construídas as seguintes dependências, para 50
empregados: área de convivência, banheiros, vestiários, refeitório e escritório de produção.
Como este canteiro está localizado próximo a uma área urbana, o abastecimento de energia
será suprido pela concessionária pública e o abastecimento de água será suprido através de
perfuração de poços profundos.
As instalações deste canteiro (industrial) contarão com as seguintes estruturas
administrativas: escritório central, alojamento para 960 pessoas, refeitório com cozinha
industrial, área de lazer com quadra poliesportiva, ambulatório, centro de treinamento, além
de estruturas industriais como pátio de pré-moldados.
Todas as utilidades serão suportadas por estações de tratamento de água e esgoto.

Canteiro 2 e Canteiro 3
As instalações de apoio desses canteiros principais contemplam escritório central, alojamento
para 2.200 pessoas, refeitório com cozinha industrial, área de lazer com quadras
poliesportivas, ambulatório, centro de treinamento, lavanderia, rodoviária, além de estruturas
industriais como laboratório, almoxarifado, central de carpintaria, pátio de ferro, oficina e
escritórios de manutenção e posto de lavagem de equipamentos.
Todas as utilidades serão suportadas por estações de tratamento de água e esgoto, bem
como subestação de energia elétrica e usina de compostagem.

Canteiro 4
Será um canteiro Industrial conforme já descrito no Canteiro 1.

Canteiro de apoio a frente de serviço
Tais canteiros serão supridos com todo o apoio necessário para se executar as obras de arte
especiais, localizadas ao longo do ramal, e perfazem o número de 13.
Está prevista a instalação de canteiros de apoio, para dar suporte às obras de implantação
dos túneis zero e 1, pontes dos Rios Verde, Caboclo e Parauapebas, viaduto do Delta e
sobre a PA-275, bem como para o atendimento aos serviços de drenagem.

ARCADIS Tetraplan 12

Áreas de Empréstimo (AE)
Para a composição do volume necessário para a execução do sub-lastro da ferrovia, será
necessária a utilização das áreas de empréstimo descritas a seguir.

−

Áreas de Empréstimo (AE)
AES

2

Localização

Área (m )

2

KM 44+925- 510m L.D

33.351,41

3

KM 50+300 - 40m L.E.

13.921,85

4

KM 39+940 - 1730m L.D

25.726,98

6

KM 5+740 - 1.000m L.D

10.299,76

8

KM 3+940 - 850m L.D.

9.714,00

08-A

KM 3+940 - 220m L.D

18.675,63

09-I

KM 62+480 - 4.530m L.E

82.231,20

09-II

KM 62+480 - 3.100 m L.E

23.088,65

11

KM 82+640 - 5.055 m L.D.

81.195,95

12

KM 92+900 - 4.490m L.D.

30.266,49

Fonte: Vale, 2009.

Para obtenção de material pétreo, será utilizada pedreira situada a cerca de 5 km do pátio
ferroviário Parauapebas, em área cujos direitos minerários pertencem à Vale (DNPM
859.915/1996).
 Pátios e Instalações Fixas
Estão previstos oito pátios no RFSP, sendo: 6 pátios de cruzamento; 1 pátio de conexão com
a EFC; 1 pátio de recepção, formação dos trens e de carregamento de minério (pêra
ferroviária).
Pátios de Conexão, Cruzamento, Manutenção e Carregamento (Pêra) – RFSP.
Estacas
Nº

Número de
linhas

Comprimento
total (m)

Inicial

Final

Pátio de conexão - Linha 1

300+000

308+685

1

8.685

Pátio de conexão - Linha 2

303+900

307+600

1

3.700

Pátio N° 1 (implantação futura)

11+240

15+240

2

4.000

Pátio N° 2

23+460

28+500

2

5.040

Pátio N° 3 (implantação futura)

39+000

43+000

2

4.000

Pátio N° 4

51+400

55+400

2

4.000

Pátios de conexão

Pátios de cruzamento
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Estacas

Número de
linhas

Nº

Comprimento
total (m)

Inicial

Final

Pátio N° 5

70+020

74+520

2

4.500

Pátio N° 6

80+500

84+500

2

4.000

Pátio Nº 2 (*)

23+603

24+949

5

1.346

Pátio No 5 (*)

72+467

73+534

5

1.067

85+300

101+100

6

15.800

Pátios de Manutenção

Carregamento
Pêra de Carregamento
(*) - Estacas aproximadas.
Fonte: Vale, 2009.

As instalações fixas necessárias à operação e manutenção do ramal, estarão localizadas nos
dois pátios de manutenção (2 e 5), localizados junto aos respectivos pátios de cruzamento 2
e 5; e na Pêra de carregamento. Tais instalações são resumidas na tabela e descritas na
sequência.
Instalações Fixas Previstas nos pátios de manutenção do RFSP

Pátio 2

Pátio 5

Pêra de
Carregamento

Total

Edificação
Quant.

Área
(m2)

Quant.

Área
(m2)

Quant.

Área
(m2)

Abrigo de Auto de Linha

1

580,8

1

522,7

2

1.103,50

Depósito Intermediário de
Resíduos

1

16

1

16

2

32

Plataforma de Manutenção

1

582

1

582

2

1.164,00

Posto de Combustível para
abastecimento de
máquinas de via –
tancagem de 15 m³

1

340

1

340

2

680

Sede Manutenção de VP e
Eletroeletrônica

1

532,4

1

532,4

Prédio de Controle dos
Silos
Total

5

2.051,20

4

1.460,70

Quant.

Área
(m2)

1

193,6

1

193,6

1

193,6

10

3.705,50

Fonte: Vale, 2009.
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Para o suprimento de energia das cargas elétricas referentes à implantação destes prédios,
será implantada uma nova Rede de Distribuição Aérea (RDA) em 13,8 kV, a partir de um
poste localizado no limite de propriedade da Vale, com comprimento aproximado de 900
metros para o Pátio n° 2 e 750 m para o Pátio n° 5.
O suprimento de energia para o prédio de controle da Pêra de Carregamento será garantido
por derivação da Rede de Distribuição Aérea existente.


Infraestrutura Ferroviária

− Terraplenagem
O projeto geométrico da ferrovia foi elaborado visando minimizar movimentos de terra e
geração de bota-foras, resultando nos dados do quadro abaixo.
Volumes estimados de terraplenagem
Movimentação
Corte

Aterro

3

Tipo

Volume (milhões m )

Escavação de materiais de 1a categoria

8,87

Escavação de materiais de 2a categoria

1,21

Escavação de materiais de 3a categoria

0,61

Corte Total

10,69

Aterro Total

10,54

Fonte: Vale, 2009.

Quando da ocorrência de volumes excedentes, optou-se por realizar bota-fora dos volumes
de 3ª categoria, prevendo-se sua deposição como alargamento do pé dos aterros próximos.
O volume de terra excedente será destinado para alargamento do corpo de aterro, não
estando previstas ADMEs (áreas de deposição de material excedente) externas.
Obras de Arte Especiais
As obras de arte especiais operam como elementos de transposições sobre vias federais,
estaduais e municipais e principais cursos d’água, e são dimensionadas de acordo com a
largura da via sobreposta ou do curso d’água.

−

Estão previstas seis obras ferroviárias (4 pontes e 2 viadutos). Onde não estão previstos
viadutos ferroviários, foram projetadas soluções para permitir a transposição com segurança
da via férrea pela malha rodoviária secundária e local, pedestres e gado, abrangendo: 2
viadutos rodoviários, 5 passagens superiores e 9 passagens inferiores – PI.
Túneis
Está prevista a construção de 4 túneis em via singela, bitola de 1,60 m, a serem executados
em NATM (New Austrian Tunneling Method), com implantação de medidas estabilizadoras
imediatamente após cada lance de escavação, visando reforçar o maciço e promover a
redistribuição das tensões no entorno da seção e seu reequilíbrio após a abertura da

−
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cavidade. Em maciços incompetentes, prevê-se também o fechamento da seção com contraabóbada ou arco invertido.
Obras de Arte Correntes
As obras de arte correntes têm por objetivo promover a transposição de talvegues, cujas
águas originam-se do escoamento de uma bacia hidrográfica que, por imperativos
hidrológicos e do modelado do terreno, têm que ser atravessadas sem comprometer a
estrutura da ferrovia, nem tampouco causar impactos ao meio ambiente. Esse objetivo é
alcançado com a introdução de uma ou mais linhas de bueiros sob os aterros.

−

Serão implantados 268 bueiros ao longo do ramal principal e 385 ao longo das estradas de
manutenção e interferências.

− Sistema de Drenagem
O sistema de drenagem será constituído por obras de drenagem superficial e obras de
drenagem profunda e sub-superficial.
Para o sistema de drenagem superficial estão previstos os seguintes dispositivos: valeta de
proteção de corte; valeta de proteção de aterro; canaleta de plataforma; canaleta de entrevia;
canaleta de proteção de banqueta; descidas d’água; saídas d’água; caixas coletoras; bueiros
de greide; dissipadores de energia; canais de desvio.
Os drenos profundos têm por objetivo principal interceptar o fluxo da água subterrânea
através do rebaixamento do lençol freático, impedindo-o de atingir o subleito. Serão
executados drenos longitudinais profundos para cortes em solo para cortes em rocha.
Obras de Contenção
O traçado do RFSP, em seu segmento intermediário, atravessa uma feição de relevo muito
particular, com encostas de acentuada declividade e constituição característica da Serra do
Rabo.

−

Estão previstas duas obras de contenção no RFSP: uma cortina de concreto armado
atirantada para corte, situada entre o km 55+800 e o km 56+340; e um muro de gravidade
para aterro entre os quilômetros 46+680 e 46+880.

−

Obras Complementares
•

•

Vedação da faixa de domínio: implantação de cercas de arame e com telas, com
projeto-tipo já utilizado pela EFC, para a segurança da circulação e proteção do
patrimônio fixo da ferrovia, cumprindo, ainda, papel ambiental, impedindo a
travessia de animais em locais de risco; para a área da FLONA Carajás, de
acesso controlado, para evitar a morte dos animais silvestres, a via permanente
será isolada com telas metálicas de arame galvanizado, margeando os off-sets.
Com isso, a parte superior do túnel 3 fica livre para a passagem da fauna local.
Passagens de gado: para permitir o manejo das criações bovinas ou a
transposição de boiadas ou qualquer outro tipo de animal ao longo da ferrovia
projetada, foi adotada a implantação de 26 passa-gados em locais selecionados
ao longo do ramal, de modo a não seccionar ou isolar as áreas de criação.
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•

•

−

Mata-burros e porteiras: serão implantados nos encontros da estrada de
manutenção com as interferências projetadas e no encontro com passa-gados. O
projeto básico indicou a necessidade de implantação de 161 mata burros e 74
porteiras no ramal e 2 mata-burros e 2 porteiras no entroncamento
Remoção de cercas existentes: serão removidos aproximadamente 24,1 km de
cercas existentes que se encontram dentro dos limites da faixa de domínio
projetada para a implantação do Ramal Ferroviário. Para o entroncamento foi
prevista a remoção de 7,1 km de cercas.

Interferências com Linhas de Transmissão de Energia Elétrica

Existem quatro pontos de interferência com linhas de transmissão, sendo três em operação e
uma em fase de implantação.
Local da interferência com Linhas de Transmissão (Km – RFSP)
Características
0+697m/200+668m 0+738m/200+709m

10+575m

25+3041m

107-1

101-1

T. 9-2

39

N

9.338.873,20

9.338.866,36

9.331.812,51

9.322.157,35

E

623.762,23

623.813,30

626.378,12

625.871,11

Distância (m)

262,17

222,95

106,12

40

Torre

106-2

100-3

T. 9-3

40

N

9.339.172,68

9.339.164,84

9.331.842,27

9.321.606,77

E

624.077,19

624.127,93

626.645,37

625.896,71

172,47

210,77

162,77

511,17

Comprimento (m)

434,64

433,72

268,89

551,17

Trecho / sentido

Sentido Marabá

Sentido Marabá

Sentido
Carajás Integradora

Sentido
Parauapebas Sossego

Tensão (Kv)

230

230

230

230

Proprietária

Abengoa

Eletronorte

MOP

Mina do Sossego

Catenária (m)

12,3

13,28

9,89*

22,6

Existente / a implantar

Existente

Existente

A implantar

Existente

Lado direito

Torre

Lado esquerdo

Coordenadas

Coordenadas
Distância (m)

* Mínima catenária prevista na norma NBR-5422 para 230 kV em ferrovias não eletrificadas.

Fonte: Vale, 2009.

−

Interferências com Acessos Viários
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A tabela a seguir apresentada resume as obras projetadas para solucionar as interferências
do Ramal Ferroviário Sudeste do Pará com o sistema viário local. Diversos outros acessos
interrompidos pelo ramal foram direcionados para as obras de travessia aqui indicadas.
Solução de Interferências no RFSP.
Nº

Tipo

Localização

Solução

1

Acesso Rural

EFC/Locação
56

Viaduto rodoviário (60,0 x 6,0m)

2

Estrada Rural

km 0+876

Viaduto rodoviário (37,0 x 9,0m)

3

Acesso Rural

km 2+466

PI – passagem rodoviária inferior (32,2 x 6,0 x 5,0m)

4

Acesso Rural

km 13+618

PS – passagem rodoviária superior singela (32,7 x 8,20 x
7,5m)

-

Rodovia PA –
275

km 16+780

Viaduto ferroviário, sem interferir com a rodovia

5

Rodovia PA –
160

km 25+068

Viaduto rodoviário com elevação do greide da rod.
(51,6x13,0m)

6

Acesso Rural

km 28+132

PS dupla (34,5m x 13,2m x 7,50)

7

Acesso Rural

km 31+820

Remanejada para a PI projetada no km 31+070 (21,5m x
5,0m x 5,00m)

8

Acesso Rural

km 34+975

PI singela (21,5m x 5,0m x 5,00m)

9

Acesso Rural

km 38+263

PS singela (32,7m x 8,20m x 8,75m)

11

Acesso Rural

km 41+300

PS singela (32,7m x 8,20m x 8,75m)

12

Acesso Rural

km 43+739

PI singela (33,1m x 6,0m x5,0m)

13

Acesso Rural

km 50+820

PS no km 50+760 (32,7m* x 8,2m x 8,75m)

14

Acesso Rural

km 54+728

PI no km 54+728 coletando o tráfego das travessias
existentes no km 54+800 e 55+200, usando a estrada de
manutenção projetada (26,5m* x 5,0m x 5,0m)

km 58+480

PI no km 54+728 coletando o tráfego das travessias
existentes no km 57+200 a 57+500, usando a estrada de
manutenção projetada e vias existentes (21,5m x 5,0m x
5,0m)

15

Acesso Rural

km 59 ao km 62, segmento dentro da FLONA Carajás
km 62 a 76, segmento dentro da propriedade da Mina do Sossego: acessos internos remanejados para
a interferência projetada no km 76+380, por meio de estrada de serviço existente na Mina
-

Viaduto
Ferroviário

km 71+950

Transposição do futuro corredor de transporte da Mina do
Alvo 118

16

Acesso Rural

km 76+490

PI no km 76+380por meio do ramo da interferência
projetada (21,5m x 5,0m x 5,0m)

17

Acesso Rural

km 78+420

PI (21,5m x 5,0m x 5,0m)

18

Acesso Rural

km 81+340

PI (21,5m x 5,0m x 5,0m)

km 82+640

Remanejada para a PI do km 81+340
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Nº

Tipo

Localização
km 84+50

Solução
Remanejada para a PI do km 81+340

Fonte: Vale, 2009.

 Interferências do Pátio de Conexão RFSP x EFC
A tabela a seguir resume as interferências existentes no trecho do entroncamento e o
tratamento dado às mesmas.
Solução de Interferências do Entroncamento RFSP X EFC.
Nº

Tipo

Localização

Tratamento

1

Estrada Rural

km 300+481

Projetado prolongamento do bueiro tipo Armco

2

Carreador Rural

304+220

Mantido o dispositivo existente

Fonte: Vale, 2009.

 Superestrutura Ferroviária
A superestrutura da via permanente é constituída pelo lastro, dormentes, trilhos e acessórios,
complementados, em locais específicos, em pátios e triângulo de reversão, pelos Aparelhos
de Mudança de Via – AMV.
Será utilizado lastro de pedra britada, obtido em instalações de britagem especialmente
destinadas para esta finalidade. Os dormentes utilizados serão de concreto protendido. Os
trilhos a serem usados deverão atender às especificações da ABNT - Associação Brasileira
de Normas Técnicas.
Os Aparelhos de Mudança de Via – AMV – têm a função de permitir a passagem do trem de
uma via para outra e serão constituídos por agulhas, ponta de agulha, coice de agulha, calço
do coice da agulha, trilho de encosto, trilhos intermediário reto e curvo, barra de conjugação
fixa/ajustável, tirantes, cruzamento ou jacaré, contra-trilho, aparelho de manobra ou máquina
de chave, dormentes e placas especiais.
Componentes da Superestrutura - RFSP
Discriminação

Quantidade

Trilhos TR 68 (m)

329.191

Dormentes

260.091
3

Lastro (3,25 m /km)

538.095
3

Sub Lastro (1.947 m /km)

312.757

AMVs 1:12

28

AMVs 1;20

16

Fonte: Vale, 2011.
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Materiais e Insumos

−

Areia: será obtida junto a fornecedores devidamente licenciados, ao longo do traçado
e localizados próximos das frentes de trabalho.

−
−

Brita para concreto: será obtida junto a fornecedores devidamente licenciados.

−

Dormentes: serão fornecidos por empresas especializadas (mercado interno),
devendo atender as especificações técnicas e os requisitos legais.

−

Trilhos e componentes metálicos: serão importados e chegarão ao Brasil por via
marítima, no Porto de São Luis e serão transportados pela EFC com destino ao
Canteiro Zero.

−
−

Outros componentes: fixações, placas, AMVs serão adquiridos no mercado interno.

−

Água: a água para consumo humano e para as atividades operacionais dos canteiros
será obtida das redes de distribuição da concessionária ou prestadora de serviço
local ou de captação subterrânea. Nas diferentes frentes de serviço – a exemplo de
instalação de OAEs e terraplenagem – a água a ser utilizada será obtida através de
pontos de captação superficial (rios, córregos, lagoas, etc.) que apresentem
disponibilidade e qualidade adequada. O transporte desta água da fonte até o ponto
de consumo, dependendo da topografia e distância, poderá ser feito por gravidade,
recalque ou por meio de carro pipa. Essas captações estarão sujeitas à solicitação de
outorga.

−

Combustível: o abastecimento de combustível das instalações dos pátios de
manutenção será realizado por caminhões-tanque e armazenado em tanques aéreos,
com tancagem máxima de 15 m³.

Brita para lastro: será obtida da pedreira localizada próxima a linha férrea, na altura
do km 4, de propriedade da Vale. Devido ao grande volume a ser demandado, será
transportada por meio de vagões ferroviários.

Energia elétrica: nos canteiros principais e auxiliares, no pátio de produção e
estocagem de materiais e nas frentes de serviços próximas à linha de distribuição,
será utilizada até 13,8 kV de energia elétrica a ser fornecida por empresa
concessionária. Nas frentes de serviço onde não for possível obter fornecimento de
energia das concessionárias, serão utilizados grupos geradores movidos a óleo
diesel.

 Equipamentos e Mão de Obra
O conjunto das obras civis, elétricas, mecânicas e de montagem, tanto da infraestrutura
quanto da superestrutura ferroviária envolverá grande diversidade de equipamentos,
máquinas e veículos a serem utilizados diretamente na execução dos serviços ou como apoio
aos mesmos.
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Em relação à utilização de mão de obra para a implantação do empreendimento, está
prevista a utilização, em média de 1.100 pessoas/mês, nos diversos níveis e funções, sendo
um máximo de 3.000 pessoas (pico das obras) e mínimo de 167 trabalhadores. Sempre que
possível será, prioritariamente, recrutada mão-de-obra local de modo a facilitar a logística de
transporte de pessoal e, também, reduzir a atratividade de pessoas.



Sistemas de Controle Ambiental da Etapa de Implantação

−

Processos Erosivos e Sedimentos
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O sistema de drenagem previsto implantação ao longo de toda a plataforma ferroviária tem o
objetivo de controlar e minimizar o potencial de ocorrência de erosões superficiais ao longo
do traçado da ferrovia, e permitir o escoamento adequado dos cursos d’água permanentes
sob a ferrovia. Os dispositivos que constituirão o projeto de controle de processos erosivos,
em função das precipitações e vazões máximas prováveis são englobadas nos seguintes
grupos: drenagem superficial (sarjetas, bocas-de-lobo, canaletas, valetas, bueiros de greide,
descidas d’água e caixas coletoras); drenagem de talvegue (obras-de-arte correntes); e redes
coletoras (redes longitudinais nas vias projetadas e existentes).
Após a conclusão das obras, os dispositivos de drenagem serão objeto de limpezas
periódicas.
Efluentes Sanitários
Os efluentes sanitários serão gerados exclusivamente nas instalações de apoio e nos
canteiros de obras que contarão com sanitários, alojamentos e refeitórios.

−

O controle da emissão de efluentes será feito por Estação de Tratamento de Esgoto ou fossa
séptica seguida de filtro anaeróbio.
No período de pico das obras, estimam-se as seguintes gerações de efluentes sanitários nos
canteiros de obras (quantidade máxima diária): no canteiro zero: 20,1 m3/dia; nos canteiros
industriais (km 4+000 e km 68): 108,3 m3/dia e nos canteiros principais (km 25+000 e
62+500): 238,5 m3/dia.
Não há previsão de lançamento dos efluentes sanitários na rede pública coletora da
drenagem pluvial. Desta forma, os efluentes serão coletados de forma segregada, sem
contribuições pluviais.
Para os efluentes gerados em refeitório/cozinha haverá um tratamento prévio com uso de
caixa de gordura. Este material deverá ser recolhido periodicamente e manejado como
resíduo sólido. Ressalta-se que o lodo gerado ao longo do tratamento desenvolvido pelo
sistema indicado deverá ser coletado através de um caminhão “limpa-fossa” (a vácuo) e
destinado para Estação de Tratamento de Esgotos, capacitada e licenciada para esta tarefa.
Tal destinação somente deverá ocorrer mediante autorização prévia do órgão ambiental
responsável.
Para correto funcionamento dos sistemas de tratamento de esgotos sanitários serão
realizadas limpezas periódicas observando-se os parâmetros de projeto.
Nas bases de apoio e frentes de trabalho ao longo do trecho serão instalados sanitários
químicos ou fossa séptica-filtro anaérobio, sendo os efluentes destinados a estação de
tratamento de esgoto do canteiro de obras.

− Efluentes Industriais
Os efluentes de instalações de limpeza e manutenção mecânica de veículos, máquinas e
equipamentos, bem como dos pátios de estocagem de materiais serão direcionados para
separadores água-óleo (SAOs).
Em caso de derrames de óleo durante as atividades como comboio, o derramado será
recolhido via material absorvente, como areia ou serragem, sendo este material
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posteriormente impregnado, caracterizado como resíduo classe I, coletado, acondicionado e
destinado adequadamente.
Os efluentes industriais deverão obrigatoriamente passar pelo sistema de drenagem oleosa,
que deverá garantir o atendimento aos padrões de lançamento estabelecidos pela Resolução
CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005, na seguinte conformidade: óleos e graxas: inferior
a 20 mg/l; pH: 5 a 9; materiais sedimentáveis: inferior a 1 ml/l.
Os efluentes deverão ser lançados de forma superficial em corpos hídricos adjacentes a
serem determinados na elaboração do projeto executivo.
Os óleos e graxas separados pelo sistema de controle ambiental (Separador de Água e Óleo
– SAO) deverão ser armazenados adequadamente para refino, em local licenciado
ambientalmente e registrado na ANP – Agência Nacional do Petróleo.
O dimensionamento do sistema de separação e retenção deverá considerar a vazão do
afluente gerado no estabelecimento, a ser tratado, bem como as normas técnicas pertinentes.

− Resíduos Sólidos dos Canteiros de Obra
O gerenciamento dos resíduos sólidos compreende desde a etapa de segregação no ato da
geração, seu acondicionamento, armazenamento temporário até o seu tratamento e/ou
destinação final.
Os resíduos sólidos gerados nos canteiros de obras, compostos basicamente por restos de
concreto, madeira, metais e sucatas em geral, resíduos de borracha, embalagens plásticas,
papéis e papelão, e pelo lixo tipicamente doméstico, serão coletados seletivamente pela
empreiteira responsável pelas obras.
Tais resíduos serão armazenados em caçambas ou coletores específicos e enviados para
reaproveitamento ou reciclagem, se viável, ou seguirão para aterro sanitário. Todos os locais
de destinação/tratamento final deverão estar devidamente licenciados para tal atividade,
comportando o volume destinado, não comprometendo o funcionamento do receptor final dos
resíduos.

− Resíduos Sólidos dos Silos
O sistema de drenagem das estruturas dos silos deverá ser composto por duas correntes
distintas de água: uma contaminada com minério, originada pela passagem de água pluvial
sobre áreas com minério; e outra não contaminada, proveniente da passagem de água pluvial
em áreas isenta de minério.
A água não contaminada será encaminhada através de dispositivos adequados de drenagem
para drenagem natural. A água contaminada com minério será encaminhada também através
de dispositivos adequados de drenagem, para tratamento em bacias de retenção e bacias de
decantação.
A bacia de retenção de sólidos é um dispositivo projetado para a retenção de sedimento
oriundo nas operações de limpeza de pisos e canaletas da unidade dos silos. O material
retirado será disposto em uma área adjacente à bacia de retenção, construída com concreto
armado e trilhos embutidos para a proteção do piso. Esta área, com inclinação voltada para a
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própria bacia de retenção, terá a finalidade de reduzir a umidade do material retirado antes de
carregá-lo e transportá-lo para pilhas de estéril.
O dimensionamento das bacias de retenção de sólidos será elaborado em função do porte
dos equipamentos a serem utilizados na limpeza.
Emissões Atmosféricas
Na fase de implantação do empreendimento, ao longo da faixa de domínio, ocorrerá a
movimentação de solo, decorrente de terraplanagem com cortes, aterros, compactações,
desmonte de rochas, etc., atividades estas com potencial para geração de particulados. Para
controle de particulados é prevista a umectação das vias de acesso e da plataforma de
trabalho, com utilização de caminhões pipas.

−

− Ruído e Vibração
Nos locais onde será necessária a abertura de taludes na rocha, ou a remoção e
fragmentação de blocos de rochas com uso de explosivos, há uma condição diversa do
restante das atividades de implantação, que influi nos aspectos de ruído e vibrações.
Este efeito irá variar conforme a profundidade da explosão e demais características como o
tipo de explosivo utilizado, sequenciamento de fogo, tipo de material a ser desmontado, etc.
No entanto, trata-se de um pico sonoro isolado e eventual, via de regra no período diurno e
ocorrendo apenas algumas vezes por semana durante um curto período da fase de obras.
Com relação às vibrações, há um potencial de que ocorram vibrações sensíveis em pontos
receptores na AID, a depender dos fatores já mencionados, somado também à variável do
tipo de solo existente entre o ponto de explosão e o local receptor de interesse.
Como medidas mitigadoras/preventivas, recomenda-se cuidadoso planejamento das
explosões nos locais próximos a áreas ocupadas, com adequado dimensionamento de
cargas explosivas e sequenciamento de fogo, visando minimizar as vibrações e ruído,
gerados nas explosões. Também utilizar um sistema de aviso sonoro, evacuação das áreas
de risco, programação das detonações em horas pré-determinadas, com divulgação à
população e à fiscalização para evitar o fator surpresa, que é um dos principais impactos à
população, ou seja, o fator psicológico.

1.2.4.3.

Etapa de Operação

A operação da ferrovia envolverá os seguintes aspectos principais:

−

Composições com quatro locomotivas de 4.400 HP (DASH9) e 330 vagões (modelo
GDT, para minérios), com extensão total de cerca de 3,5 km, peso total vazio de
7.650t e peso carregado de 41.970t;

−
−

Velocidade de 80km/h vazio, 70km/h carregado e 30km/h na pêra ferroviária;
Capacidade para até 14 pares de trens por dia transportando 138 milhões de
toneladas por ano – movimento previsto de 10 pares de trens por dia.
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As atividades previstas para a fase de operação compreendem:

−

Movimentação dos trens ao longo da linha principal, pátios de cruzamento e pêra
ferroviária;

−
−

Carregamento e descarregamento dos vagões na pêra ferroviária;

−

Manutenção da via permanente.

Atividades de apoio à operação dos trens, revezamento de operadores, lubrificação,
manutenção, a serem realizadas na unidade de apoio prevista;

 Manutenção da Via Permanente
Considerando que o RFSP é parte da EFC, na fase de operação do empreendimento serão
observados os critérios e procedimentos adotados pela EFC para a manutenção e operação
da via permanente, compreendendo inspeções de rotina e programadas, visando à
segurança da circulação dos trens, verificação do sistema de drenagem, inspeção da
plataforma, identificação de problemas tais como ocorrência de erosões, recalques, trincas e
assoreamentos, invasões clandestinas da faixa de domínio, colocação de corpos estranhos
sobre a ferrovia, vandalismo e danos à sinalização e dispositivos de proteção da via
permanente.
As atividades de manutenção da via permanente incluem também:

−

Recuperação da geometria, mediante nivelamento e alinhamento; correção
geométrica, estabilização e consolidação do lastro;

−
−
−
−
−

Substituição de trilhos/ materiais metálicos/ soldagem aluminotérmica;
Substituição/ desguarnecimento de lastro;
Substituição dos dormentes;
Substituição ou recuperação de AMV’s e de seus componentes; e
Manutenção eletro-eletrônica.

 Manutenção de Obras de Arte Especiais
Os procedimentos para manutenção das obras de arte especiais incluem a inspeção para
verificação de problemas na infra e superestrutura dessas obras, tais como trincas, fissuras,
corrosão, entre outros, o registro das anomalias e a programação da execução de ações
corretivas.
 Pessoal, Equipamentos, Materiais e Insumos
Para a operação do RFSP, serão necessários cerca de 270 empregados diretos, sendo que a
maior parte deste total estará locada na manutenção da via permanente e frota.
Todas as novas oportunidades de emprego priorizam a utilização da mão-de-obra da região,
visando ao desenvolvimento socioeconômico dos municípios onde serão realizadas essas
atividades.
Serão utilizados equipamentos de proteção individual – EPIs – para realização de todas as
atividades da fase de operação.
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A frota de material rodante que deverá atender ao RFSP será composta por locomotivas para
transporte e manobra em pátios, diversos tipos de vagões comerciais e de serviço.
Para a manutenção da operação da via férrea utilizam-se os seguintes materiais: trilhos,
dormentes, brita para lastros, solda aluminotérmica, AMV’s e acessórios para fixação. Estes
materiais são adquiridos no mercado nacional e internacional por diversos fornecedores
cadastrados.
Os principais insumos envolvidos nas operações de manutenção são os seguintes: óleo
lubrificante, combustível (óleo diesel, gasolina, álcool), graxa, querosene, desengripante,
desengraxante, solventes, anticorrosivo, vaselina, filtros de óleo, filtros de ar, cola, lixa, tinta
sintética, fibra de vidro, fios e cabos elétricos, escovas de carvão, água destilada, filme de
PVC, toalha industrial, gases (acetileno, ar comprimido, GLP e propano), entre outros.
A obtenção e manutenção das licenças ambientais ativas por parte dos fornecedores da Vale
é um requisito para o cadastro de fornecedores, sendo parte integrante do processo de
gestão de fornecedores da área de suprimentos da empresa.
As locomotivas utilizam areia e água. A areia é utilizada para aumentar o atrito entre os trilhos
e as rodas, principalmente em dias chuvosos e deverá ser obtida em areeiro próprio ou ser
fornecida por terceiros. A água para as locomotivas será obtida de poços profundos,
captações superficiais ou pela rede pública de abastecimento.
O óleo diesel será o principal combustível para as máquinas utilizadas na operação do RFSP.
Desde janeiro de 2007, a Vale vem utilizando o B2 (mistura de 2% de biodiesel com 98% de
diesel comum) em locomotivas da EFC. Atualmente, todo combustível adquirido para
abastecimento de locomotivas junto à Petrobrás, é conhecido como B4 (mistura de 4% de
biodiesel junto a 96% de diesel comum).
 Sistema de Controle Ambiental – Etapa de Operação
Considerando que o RFSP é parte da EFC, na fase de operação do empreendimento serão
observados os critérios e procedimentos adotados pela EFC para os sistemas de qualidade e
controle ambiental.
O controle da qualidade ambiental ao longo do Ramal Ferroviário Sudeste do Pará – RFSP é
feito através da utilização dos sistemas indicados a seguir, que têm por finalidade controlar,
dar a destinação adequada, minimizar e/ou eliminar as intervenções sobre o meio ambiente,
em função da execução das atividades operacionais da ferrovia.

−

Manutenção da Via Permanente

•
Sistema de Drenagem
O sistema de drenagem é composto por: Drenagem superficial (sarjetas, bocas-de-lobo,
canaletas, valetas, bueiros de greide, descidas d’água e caixas coletoras); Drenagem de
talvegue (obras-de-arte correntes); e, Redes coletoras (redes longitudinais nas vias
projetadas e existentes).

Para a etapa de operação será necessário a manutenção (limpeza) destes dispositivos de
drenagem, através de inspeções periódicas.
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Depois de identificadas e mapeadas as anomalias, a equipe técnica responsável pela
manutenção elabora um plano de ação estabelecendo atividades voltadas à eliminação das
mesmas, priorizando as mais críticas.
Estabilização/recuperação de taludes
A via permanente do RFSP, tal como na EFC, incluindo cortes e aterros, deve ser
inspecionada periodicamente para identificar o surgimento de processos erosivos (desde
erosões superficiais de pequenas proporções até grandes movimentos de massa por
instabilidade geotécnica), de forma a subsidiar a elaboração de planos de ação para
recuperação das áreas, apontando a programação dos serviços a serem realizados.
•

Além disso, durante a realização da inspeção também devem ser verificados: os lastros, os
Aparelhos de Mudança de Via – AMV, as juntas, os dormentes, o conjunto de fixação, os
trilhos, as bitolas, a superelevação da via e as passagens de nível.
•
Poda de árvores e Controle de plantas invasoras
A pode de árvores nativas ou exóticas é uma atividade necessária para evitar que coloquem
em risco a operação ferroviária.

Além disso, também é realizado o controle de plantas invasoras da via permanente, inclusive
com o uso de herbicidas específicos, devidamente registrados perante os órgãos
competentes, observadas as normativas pertinentes ao emprego de produtos tóxicos;
Sistema de Tratamento dos Efluentes
As atividades previstas na etapa de operação geram efluentes líquidos industriais e
sanitários, que serão enviados aos sistemas de tratamento previstos (separadores de água e
óleo e estação de tratamento de esgoto) que, após tratamento e monitoramento, serão
lançados nos recursos hídricos da região, conforme apresentado no Programa de
Monitoramento de Efluentes Líquidos.

−

− Tratamento e Destinação de Resíduos
Os resíduos sólidos gerados durante a operação do empreendimento corresponderão
basicamente àqueles de manutenção da via permanente.
O Programa de Gestão de Resíduos (PGR) da Vale estabelece um modelo de gestão para
destinação de resíduos (inclusive aqueles gerados pela varrição de oficinas com óleo e
graxa, lâmpadas fluorescentes e com vapor de mercúrio), baseado na segregação dos
resíduos na fonte, disposição intermediária em unidades denominadas Depósitos
Intermediários de Resíduos (DIRs) ou Centrais de Materiais Descartáveis (CMDs), conforme
PGR descrito no item Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Programas Ambientais.
Sistemas de Controle de Ruído e Vibração
Ruído e Vibração
As emissões de ruídos mais significativas associadas às atividades realizadas na etapa de
operação do empreendimento são a circulação dos trens e demais equipamentos ferroviários
quando em tráfego emitem ruídos, inerentes a este tipo de atividade, principalmente durante
a passagem de composições.

−
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As medidas de controle adotadas estão diretamente relacionadas às atividades de
manutenção e melhoria da via permanente, principalmente pela recuperação de trilhos e
juntas, e também às atividades de manutenção do material rodante.

1.3.

Diagnóstico Ambiental
1.3.1.

Área de Influência

 Conceitos
ADA – Área Diretamente Afetada: corresponde às áreas a serem ocupadas pelo
empreendimento, incluindo aquelas destinadas à instalação da infraestrutura necessária a
sua implantação e operação. Trata-se das áreas que terão seus usos alterados, onde serão
gerados os aspectos ambientais inerentes ao empreendimento, e que sofrerão impactos
diretos associados a esses aspectos.
AID – Área de Influência Direta: corresponde à área geográfica de entorno imediato da
ADA, passível de abrigar os impactos ambientais significativos adversos, diretos ou indiretos,
bem como outros impactos de menor magnitude e, inclusive, os de natureza positiva,
relacionados aos aspectos ambientais gerados pelo empreendimento. É nesta área que o
empreendedor deverá contemplar suas ações de controle e de mitigação, de forma a
prevenir, eliminar ou minimizar os impactos ambientais significativos adversos.
AII – Área de Influência Indireta: corresponde à área geográfica de entorno imediato da
AID, passível de ser indiretamente afetada pelos impactos positivos ou adversos, decorrentes
dos aspectos ambientais gerados pelo empreendimento.
 Delimitação
ADA
Componente
Ambiental
Meio Físico, Meio
Biótico e Meio
Socioeconômico

Limites
Faixa de 40 metros para cada lado do eixo da ferrovia, com largura um pouco
maior em alguns pontos específicos, acrescida das áreas de empréstimo (AEs),
áreas de deposição de material excedente (ADME’s), acessos e canteiros de
obras.

AID
Componente
Ambiental

Limites

Meio Físico e Biota
Aquática

Faixa de 500 metros para cada lado do eixo do ramal ferroviário.

Meio Biótico

Nos segmentos que apresentarem barreiras naturais e/ou antrópicas entre o eixo e o
limite de 500 m, foram adicionadas as sub-bacias de jusante.
Nos segmentos em que esse limite interceptar fragmentos florestais, estes foram
incorporados na sua totalidade.
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Meio
Socioeconômico

Faixa de 500 m para cada lado do eixo da ferrovia. Adicionalmente, foram incluídas as
áreas urbanas de Parauapebas e Canaã dos Carajás e as vilas rurais Bom Jesus, Cedere
I, Mozartinópolis, Onalício Barros e Palmares I e II, por conta da pressão sobre os
equipamentos públicos e habitação dessas áreas por conta do afluxo de trabalhadores
para a região de inserção do empreendimento..

AII
Componente
Ambiental

Limites

Meio Físico e Biota
Aquática

A AII sobrepõe os limites da AID, no que se refere à faixa de 500 m para
cada lado do eixo do RFSP, estendendo seus limites a oeste, até o leito dos
rios Pacu, Sossego e Parauapebas, no contorno da Floresta Nacional de
Carajás.

Meio Biótico

A AII coincide com os limites da AID nos trechos antropizados, estendendo-se até o
limite de fragmentos florestais contíguos à AID, dado o potencial de conectividade,
incluindo também parte da FLONA de Carajás.

Meio Socioeconômico

Compreende os municípios que abrigarão o RFSP (Parauapebas e Canaã dos
Carajás), além dos municípios que, segundo o IBGE (2007), compõem a rede
urbana à qual estes dois se integram: Marabá (definida como “Capital Regional”
desta rede) e Curionópolis, centro local vinculado a Parauapebas.

A delimitação das áreas de influência pode ser observada nos mapas 4, 5 e 6 do caderno de
mapas.
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Área de Influência do Meio Físico
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Área de Influência do Meio Biótico
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Área de Influência do Meio Socioeconômico.

1.3.2.
1.3.2.1.

Meio Físico

Clima e Qualidade do Ar

Com um clima classificado como tropical úmido, com temperaturas médias entre 24° e 26°C,
a região do empreendimento apresenta precipitação anual na ordem de 1.900 mm, inverno
seco e de grandes amplitudes térmicas, e uma radiação solar intensa devido à proximidade
com o Equador.
Os dados obtidos para todas as estações de monitoramento hidroclimatológico da região
mostram um comportamento sazonal da distribuição das chuvas.
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Pluviometria
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Precipitações Médias Mensais – Estações Meteorológicas Operadas pela Ana – 1985 a
2008.
Fonte: Elaboração Arcadis Tetraplan, como base em dados da Golder Associates, 2008, e ANA, 2009.

A qualidade do ar na AID é considerada boa, dadas as baixas concentrações atuais de
poluentes observadas nas estações de monitoramento do núcleo urbano de Carajás, do
centro de visitantes da Mina de Cobre do Sossego (localizada em Canaã dos Carajás) e de
Curionópolis e Serra Pelada, e em face da ausência de fontes de emissão mais significativas.
Logo, a área de influência está longe dos níveis de saturação, apresentando boas condições
de assimilar novas fontes de emissão atmosférica.
1.3.2.2.

Geologia, Geomorfologia e Solos

Geologicamente, há a predominância de litotipos granito-gnáissicos que, sendo rochas
maciças e duras, com topografia geralmente plana a suavemente ondulada, oferecem
suporte satisfatório para a implantação de obras de infraestrura ferroviária, não apresentando
condições de gênese de riscos de qualquer natureza.
Do ponto de vista estrutural, no entanto, as condições são menos favoráveis, pois toda a
região se encontra recortada por zonas de cisalhamento transcorrentes, geradas tanto em
ambiente dúctil quanto rúptil. Ao terem imprimido densa foliação milonítica e/ou forte
fraturamento nos diversos litotipos, os falhamentos, funcionam como agentes de
desestabilização das encostas.
As condições de afloramentos dos granitóides favorecem sua exploração para produção de
materiais de empréstimo, principalmente para produção de brita e materiais para utilização
nas obras, como enrocamentos.
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Afloramento do maciço de rochas granitóides
que ocorrem no trecho inicial (norte) do ramal.

Os matacões de rochas granitóides aparecem
na superfície dos terrenos de relevos mais
acentuados.

A geomorfologia da AID é caracterizada por um relevo compartimentado, representado por
Depressão Periférica e Planalto Dissecado, abrigando unidades de pedimentos, colinas e
morros separados por pequenas depressões fluviais.

Serra do Buriti ou do Rabo, ao fundo

Serra dos Carajás

No domínio do Planalto Dissecado, característico das bacias hidrográficas localizadas ao
longo de toda a margem esquerda dos rios Sossego e Parauapebas, o relevo se destaca pela
presença de escarpas, colinas, chapadas, vales bem entalhados às serras e encostas de
diferentes comprimentos e inclinações. Já no domínio da Depressão Periférica, característico
da bacia do rio Parauapebas em seu alto curso, como também de seus afluentes da margem
direita, observa-se marcante ação antrópica, impulsionada pelo desflorestamento e
implantação de pecuária extensiva, com consideráveis áreas de pastagem.
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Rio Parauapebas e a Serra dos Carajás

Colinas de relevo suave na Depressão
Periférica

Tais características influenciam a dinâmica e as características dos recursos hídricos da
região, contribuindo para o comportamento das bacias hidrográficas em termos de
armazenamento de água.
Os solos observados na AID são predominantemente Argissolos e Cambissolos, com
ocorrência ainda de Neossolos e Latossolos, possuindo uso predominante com pastagem ou
então com pequenas manchas de vegetação natural em diferentes estágios de preservação.
Quase todos os solos possuem alta fertilidade e se encontram sob relevo pouco
movimentado.

A maior parte das vertentes suavizadas das colinas apresenta solos caracterizados como
argissolos e os processos erosivos se mostram ausentes.

Grande parte da área que abriga o traçado da ferrovia mostra graus de risco relativamente
baixos para o desenvolvimento de erosões. As características litológicas e morfológicas não
favorecem o desenvolvimento de fortes ravinamentos ou boçorocas.
Nos trechos serranos, os métodos construtivos através de túneis proporcionam panoramas
favoráveis para o estabelecimento de condições mais estáveis e seguras para as estruturas a
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serem implantadas. A adoção de medidas adequadas para a estabilização dos trechos de
cortes, incluindo os emboques/desemboques dos túneis, acompanhadas de respectivos
planos de monitoramento garantem a estabilidade e consolidação dessas estruturas.

Área de relevo plano recoberta por pasto,
onde estará localizada a pêra ferroviária

1.3.2.3.

Morrotes no trecho final do Ramal Ferroviário

Suscetibilidade a Erosão e Assoreamentos

Os procedimentos adotados para o mapeamento das classes de suscetibilidade a erosão na
área estudada e que serão afetadas diretamente pelas estruturas e outros componentes da
ferrovia foram fundamentados em IPT (1997). Estes procedimentos baseiam-se no fato de
que o desenvolvimento dos processos erosivos está diretamente relacionado aos
condicionantes do meio físico (solo, rocha e relevo).
Para o caso das áreas em questão, este estudo, obtido a partir de uma matriz de análise,
deverá estabelecer quatro classes de suscetibilidade à erosão (Muito Alta, Alta, Média e
Baixa). Quanto maior a suscetibilidade a erosão, a depender do tipo processo atuante,
maiores são as dificuldades para a implantação e manutenção das obras e estruturas. Os
valores aqui encontrados poderão subsidiar trabalhos para possíveis ações de
monitoramento e controle das estruturas em sua fase de operação.
Aplicando-se os critérios e com base nas observações de campo é feita a distribuição dos
valores de suscetibilidade ao longo do traçado da ferrovia. O panorama da suscetibilidade à
erosão pode ser vista na figura a seguir.
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Suscetibilidade à erosão no traçado do RFSP

Os setores classificados com os valores adotados da suscetibilidade à erosão mostram que
grande parte do traçado da ferrovia apresenta grau baixo a médio para o desenvolvimento de
erosões.
No entanto, nesses trechos serranos, os métodos construtivos, através de túneis
proporcionam panoramas mais favoráveis para o estabelecimento de condições mais
estáveis e seguras para as estruturas a serem implantadas.
A adoção de medidas adequadas para a estabilização dos trechos de cortes, incluindo os
emboques/desemboques dos túneis, acompanhadas de respectivos planos de
monitoramento garantem a estabilidade e consolidação dessas estruturas.

1.3.2.4.

Espeleologia

Na Área de Influência Direta foram identificadas três cavidades: a GEM-1614 e a GEM-1442
e a GEM-1441, cujas distâncias em relação ao traçado são apresentadas na tabela a seguir.
Cavidades mapeadas na AID do RFSP e suas respectivas distâncias em relação ao traçado.
Cavidade

Projeção horizontal

Distância do traçado (m)

GEM 1441

14,32

340

GEM 1442

39,9

110

GEM 1614

1.545

305

Fonte: Carste, 2010.

Nenhuma delas se encontra na ADA, e, portanto, não serão afetadas diretamente pelo
empreendimento.
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1.3.2.5.

Topografia

O traçado desenvolve-se em sua maior extensão por áreas de relevo moderadamente
ondulado e com baixas declividades com todo o traçado entre as cotas de 200 e 250m.
Na porção central, entre os marcos de quarenta e cinqüenta quilômetros, o traçado atravessa
área de relevo mais fortemente escarpado, com maiores índices de declividade atingindo
altitudes de cerca de 450m. Essa área tangencia o rio Parauapebas e está localizada no vale
encaixado da Serra do Rabo.
1.3.2.6.

Recursos Hídricos

Apesar da AID se localizar numa região submetida a índices pluviométricos relativamente
elevados, os cursos d’água apresentam uma ampla diversidade hidrológica, alguns com
regime intermitente, e outros perenes, com regime hidrológico mais regularizado.
Associadas ao relevo de altitudes mais elevadas, em que ocorrem cursos d’água bem
encaixados e florestas, estão as bacias com elevado potencial de armazenamento, com
predominância de rios perenes e vazões regulares. Nas altitudes reduzidas, próximo às
extensas pastagens, em áreas de seção fluvial pouco encaixada, há uma maior tendência de
cursos d’água de regime intermitente, devido ao potencial reduzido de armazenamento nos
aqüíferos.
Não é esperado um perceptível efeito sobre o regime hidrológico dos cursos d’água da região
em decorrência das obras de transposição dos talvegues, uma vez que o projeto de
engenharia dotará a estrutura do ramal ferroviário de adequados dispositivos de transposição
das águas. Todavia, essa é uma questão que deve ser considerada com atenção nas fases
de planejamento e implantação do empreendimento.
Ao longo da AID, os principais cursos d’água identificados, e que apresentam maiores áreas
de drenagem são os rios Côco, Verde, Caboclo, Parauapebas e Sossego; os cursos d’água
de menor porte são os igarapés Lajeado, Bocaina, Serra Dourada e Sem Nome (afluente do
rio Sossego).
Conforme as análises realizadas, a qualidade das águas apresneta alterações que indicam
contaminação das águas do rio Parauapebas, principalmente em seu baixo curso, onde
recebe a contribuição do esgoto das áreas próximas à sede do município de Parauapebas.
Além das áreas urbanizadas, constataram-se interferências nos recursos hídricos
ocasionadas pela atividade pecuária nas fazendas da região, decorrentes da remoção da
cobertura vegetal original e da construção de pequenos lagos (açudes), utilizados para
dessedentação de animais.
Na bacia do rio Parauapebas predominam os campos, pastagens e agricultura, com exceção
da porção noroeste, numa faixa preservada da Floresta Nacional de Carajás, em que
predominam as florestas e matas densas, e de uma pequena faixa preservada da Serra do
Buriti ou do Rabo, na margem direita no leito médio do rio.
O consumo humano é o principal uso da água da região, sendo a demanda do centro urbano
de Parauapebas a mais expressiva, visto concentrar a maior parte da população da AID. Na
vila Mozartinópolis, a água para consumo humano é captada em uma nascente localizada no
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interior da Floresta Nacional de Carajás, e canalizada até um reservatório localizado a
montante da vila, a partir do qual a água é distribuída para as residências.
A Vale, representada pela Mina de Cobre do Sossego, se destaca como único usuário de
água para a atividade industrial com demandas expressivas, não sendo identificados na
atualidade pólos industriais de relevância na bacia, nem tampouco atividades agropecuárias
intensivas, que demandem práticas de irrigação. Contudo, se encontra em fase de
implantação no município de Parauapebas um distrito industrial que poderá incrementar a
demanda por água na região.
Além desses usos dos recursos hídricos, são eles – principalmente os igarapés afluentes do
rio Parauapebas pela margem direita – utilizados também para dessedentação animal, em
decorrência da presença de fazendas de pecuária extensiva em praticamente toda a
extensão da AID. Já os usos para irrigação e pesca foram identificados respectivamente junto
à confluência dos igarapés Sossego e Pacu, em uma fazenda de cultivo de banana, que
utiliza água de uma nascente, conhecida localmente por Água Boa; a pesca foi também
observada nos cursos d’água localizados ao longo da AID, para consumo direto ou como
atividade de lazer, sem fins comerciais.

Rio Parauapebas, a montante da Mina de
Cobre do Sossego

Rio Parauapebas a jusante da Mina de Cobre
do Sossego e a montante da confluência com
o rio Sossego
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Igarapé Serra Dourada

1.3.3.
1.3.3.1.

Igarapé Bocaina

Meio Biótico

Vegetação

De acordo com as delimitações proposta pelo Projeto RADAM BRASIL (1983) e pelo Mapa
de Vegetação do Brasil, IBGE 1988 (reeditado em 1993) a região da AII insere-se no domínio
da Floresta Amazônica, e abrange: Floresta Ombrófila Densa (das Terras Baixas,
Submontana e Montana), Floresta Ombrófila Aberta (das Terras Baixas, Submontana e
Montana), Savana Metalófila e formações secundárias.
A área de estudo apresenta duas realidades bem distintas. A FLONA Carajás condiciona uma
área bastante preservada, com formações primárias das diferentes fisionomias de ocorrência
na região. Já o exterior da FLONA é marcado pelo uso antrópico intensivo, como extração de
madeira, criação de gado em extensas pastagens, queimadas frequentes e ocupações.
Nessa área os remanescentes de mata secundária encontram-se principalmente nos topos
de morro, menos acessíveis aos homens e ao gado, e mais protegidos dos incêndios
utilizados no manejo dos pastos.
Para a AID e ADA, a flora foi caracterizada a partir de três diferentes atributos da vegetação:
descrição fitofisionômica; levantamento florístico; e levantamento fitossociológico. Foram
realizadas campanhas de campo nos meses de maio/junho de 2009 e janeiro de 2010, com
complementações e checagens em setembro e dezembro de 2010.
Para o estudo fitossociológico, foram selecionados fragmentos de Floresta Ombrófila em
estágios Inicial, Médio e Avançado de regeneração em 11 pontos amostrais, indicados na
figura a seguir.
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Localização dos pontos amostrais de vegetação

Dado o alto grau de alteração antrópica da paisagem na AID, fora da FLONA, foi impossível a
classificação dos fragmentos florestais remanescentes pertencentes ao domínio da Floresta
Ombrófila nas suas diferentes fasciações (Floresta Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila
Aberta). Todos os fragmentos visitados correspondem a florestas secundárias, ainda
sofrendo com novas interferências com a continuidade da atuação dos fatores de degradação
(aumento das pastagens, fogo, corte seletivo, caça, etc.).
Dessa forma, para efeitos práticos, do mapeamento da vegetação (mapa Mapa 24 do
Caderno de Mapas), constam as seguintes categorias de vegetação secundária na AID:
Vegetação Secundária de Floresta Ombrófila nos Estágios Inicial, Médio e Avançado de
regeneração e Áreas Alagáveis (Brejos).
Com base na análise fisionômica, florística e fitossociológica, concluiu-se que as
fitofisionomias presentes na ADA e AID representam diferentes estágios de regeneração em
áreas com históricos de fatores de perturbação, tais como queimadas, corte raso e retirada
de madeira, dentre outros.
A maior parte das áreas localizadas na ADA está ocupada por pastagens/ pasto sujo (69%).
A vegetação nativa remanescente ocupa cerca de 23% da ADA e se apresenta em diferentes
estágios de regeneração: inicial – 117,44 ha, médio – 103,15 ha e avançado – 25,67 ha.
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Vegetação natural e uso do solo na AID e ADA do RFSP.
AID Biótico
Classes de Uso

Total (ha)

ADA

%

Total (ha)

%

APP (ha)

%

Floresta Ombrófila
Estágio Inicial de
Regeneração

2.504,42

12,82

117,44

11,13

21,59

12,88

Estágio Médio de
Regeneração

7.735,71

39,59

103,15

9,77

18,04

10,76

933,25

4,78

25,67

2,43

8,47

5,05

25,91

0,13

0

0

0

0

Pastagem

5.332,32

27,29

580,18

54,98

55,22

32,94

Pasto Sujo

2.163,91

11,07

148,4

14,06

18,89

11,27

16,48

0,08

0

0

0

0

7,96

0,04

1,61

0,15

0,9

0,54

136,63

0,70

9,35

0,89

1,8

1,07

Áreas Antrópicas

34,35

0,18

16,6

1,57

5,98

3,57

Área Industrial

30,56

0,16

1,33

0,13

0,46

0,27

Área de Mineração

80,24

0,41

15,3

1,45

0

0

Área Urbana

0

0

0

0

0

0

Loteamentos

0

0

0

0

0

0

Áreas Úmidas

436,25

2,23

34,77

3,29

34,77

20,74

Corpo d’água

102,13

0,52

1,5

0,14

1,5

0,89

19.540,12

100

1.055,30

100

167,62

100

Estágio Avançado de
Regeneração

Vegetação sobre Canga

Usos Antrópicos

Cultura Temporária
Sede de Propriedade
Solo Exposto

Total

Elaboração: ARCADIS Tetraplan, 2010.

Originalmente, as formações florestais da área de estudo apresentavam elevada diversidade
de espécies, hoje encontram-se fortemente fragmentadas ou modificadas pelas diversas
formas de uso. Foi registrado um total de 175 espécies vegetais pertencentes a 64 famílias.
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As áreas de Floresta em estágio inicial apresentam-se, principalmente, como fitofisionomias
regenerantes em áreas de pastagem; o estágio médio é caracterizado pela presença de
indivíduos arbóreos de grande porte, ausência de estratificação definida e um sub-bosque
aberto com elevada densidade de espécies pioneiras e trepadeiras; já o estágio avançado
apresenta uma estratificação mais definida e presença de indivíduos de grande porte
remanescentes.
A estrutura da vegetação mostrou-se ligeiramente distinta para as diferentes fisionomias
encontradas, com distribuição diamétrica e de alturas totais características, além dos valores
derivados como os de volume.
A vegetação amostrada em estágio avançado de sucessão encontra-se bastante alterada por
corte seletivo, o que pode ser fator causal da baixa diversidade observada, juntamente com o
fato de a área amostrada ser menor em relação aos demais estágios, devido a menor
disponibilidade dessa fisionomia na área de inserção. Exemplares emergentes,
remanescentes da extração seletiva, estão presentes de forma esparsa, sobressaindo-se do
subosque, mais representativo, o que pode ter influenciado nas médias de altura e diâmetro,
relativamente baixas.
Das espécies amostradas (ênfase em espécies arbóreas e arbustivas), duas estão citadas na
listagem oficial das espécies da flora ameaçadas de extinção: Myracrodruon urundeuva e
Bertholletia excelsa. A espécie Astronium fraxinifolium está na lista com deficiência de dados
na lista federal (Instrução Normativa MMA 06/08;) e Tabebuia impetiginosa e Bertholletia
excelsa da mesma forma na lista estadual (COEMA 054/2007).

1.3.3.2.

Fauna

Os estudos de fauna realizados na AID e ADA do empreendimento contemplaram os grupos
avifauna, herpetofauna, mastofauna e ictiofauna.
Os trabalhos de campo foram realizados em jan/fev e jun/jul de 2010, abrangendo os
períodos chuvoso e seco. Foram amostradas duas áreas: na Área 1 (Serra do Rabo), foram
locados cinco pontos, todos com vegetação em estágio médio de regeneração; na Área 2
(Racha Placa), foram definidos três pontos, um deles em vegetação em estágio médio de
regeneração, e dois com vegetação em estágio avançado de regeneração.
A metodologia empregada seguiu aquela apresentada à DILIC nos ofícios 682/2009
(Protocolo DILIC/IBAMA14.589) e 050/2010 (Protocolo DILIC/IBAMA 464), protocolados em
29/12/2009 e 25/01/2010, respectivamente.
A)

Herpetofauna

Durante as campanhas de campo foi registrada uma herpetofauna composta por 71 espécies
distribuídas em 10 famílias de anfíbios e 13 de répteis. Desse total, 34 são anfíbios, sendo 33
anuros e uma giminofiona e 37 são répteis (18 são serpentes, 15 são lagartos, dois
quelônios, um jacaré e uma cobra cega).
Nenhuma das espécies de anfíbios e répteis registradas consta na Lista Nacional de Fauna
Ameaçada de Extinção (MMA, 2008). Entretanto a rã Leptodactylus paraensis, tem
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distribuição geográfica predominantemente restrita aos ambientes florestais do estado do
Pará enquanto Proceratophrys concavitympanum tem seus limites geográficos restritos ao sul
do estado do Pará e Rondônia (IUCN, 2006).
Já o lagarto “Teiú” (Tubinambis merianae) está listado como ameaçada de extinção, na
categoria ‘Vulnerável’, de acordo com a Lista de Espécies Ameaçadas do Pará (MPEG,
2006). Essa espécie sofre grande pressão da caça em algumas localidades e devido ao
interesse em sua carne e couro suas populações podem ser afetadas.
B)

Avifauna

Durante as atividades de campo foram registradas 254 espécies de aves. A grande maioria
destas espécies são bastante características de ambientes alterados e foram registradas na
grande maioria dos dias de amostragem durante os deslocamentos entre as áreas,
evidenciando que toda região do entorno da FLONA de Carajás encontra-se bastante
alterada. Das espécies florestais ali elencadas todas elas são muito abundantes e de
comportamento altamente vocal, sendo muito detectáveis nas florestas onde ocorrem, dentre
estas destacamos a maria-picaça (Poecilotriccus capitalis) ave de distribuição muito pontual e
não totalmente entendida na América do Sul, extremamente comum nas áreas de estudo.
Dentre as espécies encontradas, destacamos os endêmicos jacupiranga (Penelope pileata),
jandaia-verdadeira (Aratinga jandaya), tiriba-de-Hellmayr (Pyrrhura amazonum), arapaçu-deSpix (Xiphorhynchus spixii), barranqueiro-do-Pará (Automolus paraensis), flautim-marrom
(Schiffornis turdina) e o japuaçu (Psarocolius bifasciatus) todas elas bastantes comuns na
região em questão e características do bioma amazônico (exceto Aratinga jandaya).
Dentre as espécies ameaçadas, seja segundo a lista das aves ameaçadas do Pará (MPEG,
2006), do Brasil (MMA, 2008) ou da IUCN, destacamos: a arara-azul-grande (Anodorhynchus
hyacinthinus) presente nas três listas sendo com status vulnerável tanto na lista estadual
quanto na lista federal e com o status ameaçado (endangered) na lista da IUCN.
C)

Mastofauna

a)

Pequenos

Foram registradas 27 espécies de pequenos mamíferos não-voadores distribuídas em duas
ordens e três famílias – Ordem Rodentia: Família Cricetidae (15 espécies) e Família
Echimyidae (duas espécies); Ordem Didelphimorphia: Família Didelphidae (10 espécies),
sendo que na primeira campanha foram registradas 26 espécies e na segunda 17.
Os pequenos mamíferos não são incluídos na lista da fauna ameaçada da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente do Pará (SEMA – PA), e segundo a lista de mamíferos publicada
no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (Machado et al., 2008)
nenhuma das espécies registradas consta como ameaçada, mas vale ressaltar que a história
natural das espécies amazônicas ainda é pouco conhecida, de forma que as possíveis
ameaças a essas espécies podem não ser devidamente conhecidas.
Dentre as espécies encontradas, destacam-se as possivelmente endêmicas Euryoryzomys cf.
emmonsae e Makalata sp. Euryoryzomys emmonsae tem ocorrência confirmada restrita a
uma pequena porção no centro leste do Pará (Bonvicino et al., 2008; Percequillo, 2003),
porção esta próxima à área de estudo.
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Destacam-se como não descritos para a área de influência do empreendimento os gêneros
de roedores cricetídeos Neacomys, Akodon e Calomys e as espécies Oecomys sp.1 e
Oecomys sp.2 – somente Oecomys bicolor tem ocorrência confirmada para a região
(Bonvicino et al., 2008).
b)

Grandes

Com um total de 259 registros (considerando-se todos os tipos de registros obtidos), nas
duas campanhas foram levantadas, para a região, 31 espécies de mamíferos terrestres de
maior porte pertencentes a oito ordens e 18 famílias.
Das espécies registradas nas áreas amostradas, cinco encontram-se sob algum grau de
ameaça no Brasil e quatro no Pará. Estas espécies são: a jaguatirica (registrada nas duas
áreas), vulnerável segundo a lista para o Brasil; a onça-pintada, a onça-parda e o tamanduábandeira, as três registradas para a área 1 e as três classificadas como vulneráveis para o
estado do Pará e para o Brasil; e o cuxiú-preto (registrado nas duas áreas), em perigo no
Brasil e a criticamente em perigo no estado.
Além disso, seis das espécies encontradas são endêmicas ao Bioma amazônico: o cuxiúpreto, o mico-de-cheiro, o sagüi-una, o zogue-zogue, o tatu-de-15-quilos, e o gambá.
c)

Quirópteros

Nas duas campanhas realizadas, foi capturado um total de 560 morcegos sendo registradas
28 espécies de cinco famílias: Emballonuridae (2), Furipteridae (1), Mormoopidae (2),
Noctilionidae (1) e Phyllostomidae (22).
Com relação ao registro das famílias de morcegos encontradas no estudo tem-se a
Phyllostomidae com mais de 80% das espécies encontradas no levantamento. Já as demais
famílias foram representadas por uma ou duas espécies. Esse resultado se assemelha ao
encontrado em estudos anteriores já realizados na Amazônia e na região de estudo.
No presente levantamento nenhuma das espécies registradas nas áreas encontra-se na lista
de espécies ameaçadas do Brasil (MMA 2008) e do Estado do Pará (SEMA 2008).
D)

Ictiofauna

Na primeira campanha (Janeiro de 2010) foram coletados 1.100 exemplares de 83 espécies,
pertencentes a 20 famílias e cinco ordens. Na segunda (Junho de 2010) foram coletados
2.516 exemplares, 109 espécies, pertencentes a 27 famílias e seis ordens. Nas duas
campanhas de amostragem de ictiofauna, portanto, totalizam-se 3.616 exemplares, 141
espécies, 28 famílias e seis ordens.
Todas estas espécies amostradas já haviam sido registradas para a região. As ordens
predominantes foram Characiformes, que representa 53,9% das espécies coletadas, seguida
por Siluriformes (31,2%) e Perciformes (8,5%). As ordens Gymnotiformes, Synbranchiformes
e Cyprinodontiformes somaram 6,4% das espécies coletadas.
O resultado obtido está de acordo com observações anteriores de que as ordens
Characiformes e Siluriformes são dominantes nos ambientes de água doce neotropicais.
No presente estudo não foram encontradas espécies ameaçadas de extinção, conforme a
Lista das Espécies da Flora e da Fauna Ameaçadas do Estado do Pará (SEMA, 2008) e o
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Livro Vermelho da Fauna Brasileira ameaçada de Extinção (Machado et al., 2008). Não há
também registros de espécies sobre-explotadas, conforme consulta às Instruções Normativas
Nº 5, de 21 de maio de 2004 (Ministério do Meio Ambiente).
No presente estudo foram coletadas espécies potencialmente migradoras, que incluem piaus
(Leporinus spp. e Schizodon sp.), tabaranas (Salminus cf. iquitensis), corimbas (Prochilodus
nigricans), mandis (Hemisorubim plathyrhynchus, Pimelodus sp. "pintada", Sorubim lima). É
importante salientar que a interferência nos processos migratórios das espécies de peixes
está ligada a alterações nos cursos d’água, como construção de barragens, desvio de rios,
etc. A implantação de empreendimentos lineares como vias e dutos geralmente não criam
barreiras às migrações.
E)

Síntese

De forma geral, a baixa riqueza encontrada para nos diversos grupos as áreas estudadas,
quando comparada ao esperado para a Amazônia ou conhecido para a FLONA Carajás, é
resultado do alto grau de antropização da região, caracterizada por áreas de pastagens
extensas e fragmentos florestais pequenos, muitas vezes isolados da floresta contínua e que
ainda sofrem pressão de caça pela população local.
Ainda que alguns remanescentes florestais apresentem-se nos estágios médio ou avançado
de regeneração, inclusive com a presença de indivíduos da vegetação primária, a fauna
registrada reflete essas alterações, apresentando em sua composição espécies florestais,
mas também espécies de áreas abertas.
Os resultados das análises de sensibilidades a alterações e de habitats preferenciais
realizada para a avifauna sumariza de forma interessante os resultados observados para os
vertebrados amostrados.
De acordo com essas análises, da comunidade registrada nos fragmentos florestais, mais de
80% têm ambientes florestais como habitat preferencial; no entorno, esse valor cai para 40%,
sendo que muitas dessas espécies usam também áreas abertas. Quanto à sensibilidade às
alterações ambientais, a fauna registrada nos fragmentos florestais apresenta cerca de 25%
de sua riqueza com alta sensibilidade; já no entorno, esse valor cai para menos de 5% e as
espécies de baixa sensibilidade compreendem 70% da riqueza observada.
Nos fragmentos amostrados foram registradas algumas espécies ameaçadas de extinção ou
de distribuição restrita a um determinado habitat ou bioma. Esse fato está possivelmente
associado à presença da FLONA Carajás, que deve servir de fonte de espécies mais
exigentes para esses fragmentos.
Quanto aos peixes, não foi observada alteração na estrutura da comunidade íctica na área,
fato este que está relacionado, entre outros, ao grande volume de água do rio Parauapebas.
Tal observação permite avaliar como baixa a atual pressão antrópica existente sobre a
comunidade íctica da região de inserção do empreendimento.
1.3.3.3.

Unidades de Conservação e Áreas Prioritárias para a Conservação da
Biodiversidade

Num raio de dez quilômetros no entorno do traçado do RFSP identificaram-se duas UCs e
duas APCBs: a Floresta Nacional (FLONA) de Carajás e a Área de Proteção Ambiental (APA)
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do Igarapé Gelado (a pouco menos de 10 km), ambas classificadas como unidades de
conservação de uso sustentável e ambas definidas como áreas prioritárias para a
conservação da biodiversidade, sendo a FLONA Carajás de extremamente alta importância,
enquanto a APA de alta importância para conservação da biodiversidade. Quanto à
prioridade de ação as duas são consideradas altas, pois já são áreas legalmente protegidas.
Recentemente, em dezembro de 2010, a Resolução CONAMA 428/10 revogou a resolução
13/90 e diminuiu o raio de 10 para três km, portanto somente será necessária autorização do
órgão responsável pela administração da FLONA de Carajás, uma vez que o RFSP está
situado a menos de três km desta.

1.3.4.
1.3.4.1.

Meio Socioeconômico

Processo de ocupação da região

A cidade de Parauapebas nasceu de conturbado processo de ocupação, somando-se, de um
lado, a Companhia Vale do Rio Doce e seu Projeto Grande Carajás e, de outro, o ouro de
Serra Pelada e o grande fluxo migratório que atraía em direção à região.
Os cerca de 14 mil trabalhadores alocados para a implantação da mina de ferro foram
assentados em um núcleo habitacional construído pela Vale. Ao mesmo tempo, outro núcleo
de ocupação que se formava às margens da estrada PA-275, na região conhecida como Rio
Verde, deu origem à atual sede de Parauapebas, emancipada de Marabá em janeiro de
1989.
Na década de 1990, por sua vez, desmembraram-se de Parauapebas os municípios Água
Azul do Norte (1993) e Canaã dos Carajás (1994), este último, formado a partir de um
assentamento agrícola, implantado em 1982 pelo Grupo Executivo das Terras do Araguaia e
Tocantins (GETAT).
Ainda em 1988, também se emancipou de Marabá o município de Curionopólis, originário de
um aglomerado de pessoas que, no final da década de 1970, se instalou no km 30 da rodovia
PA-275, na expectativa de trabalho na implantação do projeto Ferro Carajás, construção da
Estrada de Ferro Carajás (EFC), ou em busca de ouro. Com a ocorrência de ouro na Serra
Pelada, Curionópolis consolidou-se como núcleo de apoio a essa atividade e como local de
residência das mulheres e filhos de garimpeiros que, à época, eram impedidos de ingressar
na Serra Pelada.
1.3.4.2.

Polarização urbano-regional

A AII do empreendimento está polarizada pela capital estadual, Belém.
O município mais importante na região é Marabá, que polariza outros 48 municípios de
maneira direta ou indireta, incluindo Parauapebas, que, por sua vez, exerce influência sobre
Canaã dos Carajás e Curionópolis, intermediando suas relações econômicas com Marabá,
devido à forte presença da Vale e à configuração da rede de transportes, com destaque à
conexão ferroviária.
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Os setores produtivos mais expressivos da região são os de mineração e metalurgia básica e
os serviços de apoio e correlatos que se estruturam em torno deles (eixo ParauapebasMarabá), conforme ilustra a figura a seguir.

Esboço do encadeamento produtivo das municipalidades estudadas
Elaboração ARCADIS Tetraplan, com base em dados RAIS/CAGED, 2006 e IBGE, 2007 e 2009.

A AID do empreendimento foi definida de modo a englobar os assentamentos urbanos ou
outros núcleos populacionais mais próximos ao traçado do RFSP, além das sedes dos
municípios atravessados pelo Ramal ( Parauapebas e Canaã dos Carajás). Assim, embora o
traçado tenha sido concebido para evitar a travessia de áreas urbanas e assentamentos
humanos (incluindo as vilas rurais) desses municípios, foram incluídas na análise da AID as
vilas Cedere I e Onalício Barros, e os assentamentos Palmares I e II, em Paraupebas, e Bom
Jesus, e Mozartinópolis, em Canaã dos Carajás.
1.3.4.3.

Demografia

O contexto demográfico dos municípios analisados foi profundamente influenciado pela
migração em escala regional de grandes contingentes populacionais, atraídos pela
descoberta e a exploração de jazidas minerais na região.
O conjunto de municípios da AII (Marabá, Parauapebas, Canaã dos Carajás e Curionópolis)
representa uma população total de aproximadamente 430 mil habitantes, concentrada nos
dois maiores municípios: Marabá (233.462 hab em 2010, IBGE) e Parauapebas (153.942
habitantes estimados em 2009, IBGE).
A análise das pirâmides etárias mostra que todos os municípios apresentaram maior
presença de populações jovens ainda em 2009, sendo que o conjunto de habitantes com
idade entre 0 a 19 anos representou aproximadamente 43% do total, e cerca de 65% a 70%
da população possuía menos de 30 anos de idade em 2000.
ARCADIS Tetraplan 48

Com relação à razão de sexo, os municípios mostram uma notável predominância da
população masculina, sobretudo os de instalação recente como Canaã dos Carajás e
Curionópolis, perfil característico de regiões de expansão de fronteira.
1.3.4.4.

Emprego e renda

Comparando-se a contribuição de cada setor produtivo para o emprego formal internamente
ao município e também do município em relação à AII, observa-se que o conjunto formado
pelos municípios de Marabá e Parauapebas é mais diversificado em termos de estruturas
setorial da ocupação formal do que os municípios restantes.
O emprego no comércio, em serviços pessoais, na administração pública e na produção
agropecuária apresenta-se relativamente maior em Canaã dos Carajás e em Curionópolis do
que nos dois municípios restantes nos quais o emprego industrial é relevante, notadamente
na metalurgia básica.
Assim como em relação ao PIB per capita, os valores de remuneração média nos municípios
da AII reforçam o destaque do município de Parauapebas e, principalmente, das atividades
minerárias na região. A remuneração média é mais elevada em Parauapebas essencialmente
devido ao setor da indústria extrativa mineral. Este ponto ajuda a compreender as
expectativas adicionais formuladas em torno de quaisquer empreendimentos ligados à
mineração – associada de imediato à Vale – nessa região. Além da extração mineral, a
remuneração média ligada à construção civil nesse município é comparativamente maior do
que em todos os demais, o que possivelmente também está relacionado à cadeia produtiva
do minério.
A comparação entre os dados de emprego formal nos dois últimos anos (2008 e 2009) mostra
que a AII do empreendimento apresenta um quadro geral de expansão do emprego formal,
porém bastante concentrado em Marabá e no setor público.
Com relação às vilas rurais da AID, verifica-se uma realidade na qual a apropriação dos
produtos do trabalho mostra-se muitíssimo desigual, se levados em conta os valores de renda
familiar. Para o total das vilas localizadas no município de Canaã dos Carajás, mais de 2/3
das famílias percebia, em 2005 e 2007, uma renda familiar mensal até dois salários mínimos,
(cerca de R$ 600,00 à época); em valores corrigidos para julho de 2009 (IPCA), o equivalente
a R$ 536,00. Quadro semelhante emerge nas duas vilas de Parauapebas.
Rendas familiares superiores a quatro salários mínimos eram observadas em apenas 14%
das famílias das vilas de Canaã dos Carajás e em 10% das famílias das vilas de
Parauapebas.
Tais resultados apontam para situações de vulnerabilidade em boa parte das famílias em
ambos os grupos de vilas. Cerca de 37% das famílias encontram-se em situação de
indigência (renda familiar per capita até 0,5 salário mínimo) nas vilas de Canaã dos Carajás,
assim como 57% das famílias das vilas de Parauapebas. A distribuição das famílias em
situação de pobreza (renda familiar entre 0,5 e um salário mínimo) fica ao redor de 42% nas
cinco vilas de Canaã dos Carajás. Em ambas as vilas de Parauapebas, a porção de famílias
com renda per capita familiar em nível de pobreza chega próxima de 1/3.
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Os níveis gerais de ocupação da população com idade superior a 16 anos e que está alocada
no mercado de trabalho nessas vilas, portanto, da população que constitui a População
Economicamente Ativa, chega a 90% e a 87% nas vilas de Canaã dos Carajás e nas vilas de
Parauapebas, respectivamente. As taxas de desemprego são muito baixas em ambos os
grupos de vilas, abarcando apenas 5% da PEA total. Tais indicadores são representativos de
baixos valores de salários médios e, portanto, baixos níveis de produtividade.
A somatória de autônomos, bicos e sem registro chega a cerca de 56% da população
ocupada nas vilas de Canaã dos Carajás; nas vilas de Parauapebas, 58% da população
ocupada estão à margem da CLT.
1.3.4.5.

Expansão urbana

Os municípios atravessados pelo RFSP (Parauapebas e Canaã dos Carajás) vêm
apresentando significativo crescimento populacional que se reflete, em geral, também na
expansão da área urbanizada, notadamente dos núcleos urbanos.
A FLONA Carajás, localizada a oeste da área urbana e separada da área urbanizada da sede
de Parauapebas pelo rio que nomeia a cidade, representa um importante fator de limitação à
expansão urbana nesta direção. Conseqüentemente, a direção predominante tende a ser no
sentido contrário, em direção ao limite com o município de Curionópolis.
Nessa direção, dois importantes eixos viários tendem a direcionar a expansão da ocupação
ao longo de seu curso: a rodovia PA-160, que liga Parauapebas ao núcleo urbano de
Carajás, e a rodovia PA-275, que corta transversalmente a sede urbana. A figura a seguir
ilustra a expansão recente da área urbana de Parauapebas.
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Expansão urbana de Parauapebas, 2007 – 2010.

De acordo com a análise dos Planos Diretores dos municípios de Paraupebas e Canaã dos
Carajás, não se verifica incompatibilidades entre o empreendimento e as diretrizes desses
instrumentos de ordenamento territorial. Entretanto, deve-se destacar o fato de que, em
Parauapebas, a recente revisão dos limites da zona urbana do município (Lei Municipal
4373/08) ampliou-a para o que o Plano Diretor havia definido como zona de expansão
urbana. O traçado do RFSP, que originalmente atravessava essa zona de expansão,
desviando-se da área urbana, atualmente incide sobre esta, interceptando inclusive projetos
de loteamentos aprovados pela municipalidade, como é o caso dos loteamentos Viver Bem
Parauapebas, Nova Carajás e Residencial Cidade Jardim.
1.3.4.6.

Uso e ocupação do solo e cobertura vegetal na AID

O mapa de uso e ocupação do solo e cobertura vegetal na AID foi elaborado com base na
interpretação de imagens do satélite IKONOS, dos anos de 2008, 2009 e 2010; utilizando um
software de cartografia digital, foi possível a vetorização dos dados extraídos da
interpretação, obtendo-se como produto uma base cartográfica digital adequada à escala de
1:20.000.
A legenda do mapa possui as seguintes classes:


Áreas de Ocupação Antrópica:

−

Pastagem: campos ativos, recobertos por gramíneas para forrageamento do gado,
com alguns indivíduos arbóreos isolados deixados para sombreamento.
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−

Pasto Sujo: áreas que apresentam uma mescla entre áreas de pastagem e de
vegetação secundária, ou seja, não há uma predominância de determinada categoria.

−

Cultura Temporária: compreende as áreas destinadas ao cultivo de culturas de curta
duração (inferior a 1 ano) com produção única, pois a planta é destruída na colheita,
como soja, milho e cana-de-açúcar.

−

Sede de Propriedade: áreas onde se localizam as sedes das fazendas, incluindo
casas de moradores e trabalhadores e, ainda, edificações de apoio à produção
agrícola como currais, armazéns, silos e estábulos, além de pequenas hortas e
pomares.

−

Área Industrial: estabelecimentos industriais independentemente da classe, do
gênero e do porte (pequeno, médio ou grande).

−

Área Antrópica: consiste em áreas modificadas pela ocupação antrópica, como pistas
de pouso e decolagem, além das sedes urbanas e núcleos rurais (vilas e
assentamentos) mais próximos ao RFSP.

−
−

Solo Exposto: áreas sem cobertura vegetal.
Área de Mineração: áreas com a extração de minério bruto.



Área Úmida: regiões úmidas próximas às margens de rios ou lagos, caracterizadas pelas
suas cheias sazonais, independentemente de sua expressão.



Corpo d’água: lagos, lagoas, represamentos e rios.



Áreas de Recobrimento Vegetal:

−
−
−

Floresta Ombrófila Densa em Estágio inicial de regeneração;
Floresta Ombrófila Densa em Estágio médio de regeneração;
Floresta Ombrófila Densa em Estágio avançado de regeneração.

O quadro a seguir mostra a distribuição espacial das legendas do mapa na AID.
Uso e Ocupação do Solo na AID.

AID Socioeconômico
Classes de Uso
Floresta Ombrófila

Total (ha)

%

Estágio Inicial de Regeneração

1.672,29

9,11

Estágio Médio de Regeneração

1.672,47

9,11

581,84

3,17

Pastagem

7.556,87

41,18

Pasto Sujo

1.468,60

8,00

Cultura Temporária

16,48

0,09

Sede de Propriedade

31,99

0,17

Solo Exposto

104,87

0,57

Estágio Avançado de Regeneração
Usos Antrópicos
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AID Socioeconômico
Classes de Uso

Total (ha)
144,91

%
0,79

147,22

0,80

48

0,26

88,22

0,48

Área Urbana

2497,77

13,61

Loteamentos

1587,89

8,65

Áreas Úmidas

613,76

3,34

Corpo d’água

119,59

0,65

18.352,77

100,00

Áreas Antrópicas
Área Industrial
Área Institucional
Área de Mineração

Total

Elaboração ARCADIS Tetraplan, 2010.

As pastagens predominam na região, ocupando cerca de 40% da AID. Somando à área de
Pasto Sujo, chega-se à praticamente metade da AID.
Merece destaque também a área urbana, ocupando 13% da AID. Os loteamentos próximos
ao centro urbano de Parauapebas correspondem a 9% da AID.
As outras atividades econômicas, representadas pela agricultura, mineração e atividades
industriais ocupam parcela insignificante do território, com apenas, 1,6%.
As formações florestais ocupam cerca de 21% da área da AID e são representadas
principalmente pelos estágios inicial e médio de regeneração, com aproximadamente 9%
cada. As florestas em estágio avançado de regeneração ocupam apenas 3,2% do total.
Cerca de 3% do total da AID é representado pela categoria área úmida, presente ao longo de
todo o traçado; já os corpos d’água ocupam menos de 1% do total, sendo representados por
pequenos cursos d’água e lagos ao longo de todo o traçado. Destaca-se a presença do rio
Parauapebas entre os km 42 e 64.
O uso e ocupação da AID são apresentados no mapa 25 do caderno de mapas.
1.3.4.7.

Estrutura fundiária na AID

O mosaico de propriedades atravessado integral ou parcialmente pelo RFSP e outras
propriedades localizadas nas proximidades da pêra ferroviária totalizam 140 imóveis, com
área de 58.342,66 hectares, conforme dados do quadro abaixo.
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Classificação Fundiária

Número de
Propriedades

% do Total de
Propriedades

Área Total das
Propriedades (ha)

% da Área
Total das
Propriedades

Minifúndio

57

40,7

1.987,8

3,4

Pequena Propriedade

53

37,8

7.544,1

12,9

Média Propriedade

19

13,6

8.889,6

15,2

Grande Propriedade

11

7,9

39.921,2

68,4

Fonte: Vale, 2009.

Foram identificadas 73 propriedades ao longo da área a ser ocupada pelo empreendimento.
A tabela a seguir apresenta a área em que se localizam tais propriedades, o nome da
propriedade, os aproveitamentos produtivos aos quais se destina e sua área total. As
informações sobre área total e aproveitamento produtivo se referem exclusivamente às
propriedades com áreas inseridas na ADA.
Tabela 1.3-1 - Propriedades, Aproveitamentos Produtivos e Área Total da ADA na Área Urbana
do município de Parauapebas – 2007
Nº

Propriedade

Proprietário

Aproveitamento
Produtivo

área total
(ha)

1

Madeireira Rio Parauapebas

Roberto Tadeu Zuba

Industria

7,26

2

Chácara Tocantins

Agenor Dias Barbosa

Industria

4,84

3

Sítio Boa Vista

José André Da Silva

Agropecuária

24,20

4

Sítio Liberdade Ii

Ubelina Araújo Aragão

5

Sítio Liberdade

Odair Aragão Oliveira

Agropecuária

58,08

6

Sítio Canaã

Sircley Da Silva Gomes

7

Chácara Boa Esperança

Juracy De Sousa
Gomes

Agropecuária

58,08

8

Sítio Santa Tereza

Tereza De Sousa Lima Agropecuária

29,04

9

Sítio Santo Antônio

Maria Geronima Dos
Santos

Agropecuária

24,20

10

Sítio Lagoa Azul

Antonio Alves
Damaceno

Agropecuária

24,20

11

Sítio Curral Preto

Adenil Antonio Sousa

Agropecuária

108,90

12

Chácara Boa Vista

João Guimarães Leite

Agropecuária

96,80

13

Sítio Jaqueline

Maria Aguiar Cruz

14

Sítio Pé Da Serra Ii

Elda Oliveira Silva

15

Sítio Pedra Branca

Gessy Coelho De
Sousa

Agropecuária

145,20

16

Sítio Pé Da Serra

Mauro Mlo Da Silva

17

Fazenda Serra Grande E Outras

Gabriel Augusto
Camargos
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Nº

Propriedade

Proprietário

Aproveitamento
Produtivo

área total
(ha)

18

Fazenda Dois Irmãos

João Malta De Jesus;
Espedito Malta De
Jesus

19

Fazenda Cabana

Epaminondas Andrade
Da Mota E Outros

20

Fazenda Lagoa

Jair Oliveira De
Carvalho; Edivaldo
Pinheiro De Carvalho

21

Fazenda Boa Esperança

Edilene Dias Da Silva

22

Fazenda Montanha

Sidnei Rubens Oliveira
Barreto

23

Centro De Formação Pastoral

Igreja Católica

24

Pátio De Obras

Integral - Construtora E Indústria e
Comércio Ltda
Comércio

25

Sítio Maciel Guimarães

José Rodrigues
Guimarães

Agropecuária

24,20

26

Fazenda Tres Barras

Atagir José Almeida

Agropecuária

174,24

27

Fazenda Lindoia

Cleriston Alves Gomes

28

Fazenda Juazeiro

Maria Do Socorro
Magabeira Marques

29

Fazenda São João

Otacílio Correa Da
Motta

30

Fazenda Bocaina

Waldemar Gonçalves
Ferreira; Sebastião
Luiz Ferreira

31

Chácara Sol Poente - Lote 06

Maurilio Ferreira
Gonçalves

32

Fazenda Curitba

Valdir Antônio Pereira

Agropecuária

261,36

33

Fazenda Sossego

Paulo Godoi

Agropecuária

261,36

34

Fazenda Lorenzoni

Gilmar Lorenzoni

Agropecuária

290,40

35

Fazenda Rincão

Eduardo Gonçalves
Ferreira

Agropecuária

243,94

36

Sítio Ligas Camponesas Ii

Cleonilson Alves Dos
Santos

Agropecuária

29,04

37

Sítio Iranir

Iranir Sousa Silva

38

Sítio Liga Camponesa I

Maria De Lourdes Da
Silva Do Nascimento

Agropecuária

29,04

39

Sítio Nova Era

Edilson Dos Santos
Carneiro

40

Sítio São Francisco

Francisca Dos Reis
Silva

Serviços
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Nº

Propriedade

Proprietário

41

Sítio Angelin

Valderi Santos

42

Chacará Do Sol

Luiz Isidoro Da Silva

43

Sítio Canadá

Waldevanice José
Pires

44

Sítio Vaca Preta

Antônio Vieira Lemos

45

Fazenda Boqueirão

João Alan Kardec Da
Costa

46

Fazenda Monte Orlon

Vital Costa Guimarães
Neto

47

Fazenda Sossego

Itamar Barbosa De
Sousa

48

Aproveitamento
Produtivo

área total
(ha)

Agropecuária

58,08

Agropecuária

101,64

Agropecuária

261,36

Sítio Deus É Amor

Fortunato Adozinho Da Agropecuária
Silva

96,80

49

Fazenda Nova Canaã

Izael Ferreira Monteiro

50

Fazenda Boa Esperança

Ataide Fernandes Da
Silva

51

Fazenda Bela Vista

Geraldo José De
Sousa

52

Fazenda Longar

53

Agropecuária

24,20

José Batista De Sousa

Agropecuária

387,20

Sítio Santa Maria

Olismar Galvão
Gregório

Agropecuária

48,40

54

Fazenda Bananal

Lazaro Araújo De Melo

55

Fazenda Montes Belos

João Antônio Neto

Agropecuária

522,72

56

Fazenda Duas Irmãs Ii

Fernanda E Tatiane
Almeida Mendes

57

Fazenda Boa Esperança

João Antônio Neto

58

Fazenda São Jorge

Jorge Martins Dos
Santos

Agropecuária

193,60

59

Fazenda Pará Goiás Parte

Rosiney Loisa Soares

60

Fazenda Macaúba

Amarildo Peres Da
Silva

Agropecuária

329,12

61

Fazenda Bom Futuro

Noé Braz Godoi

Agropecuária

435,60

62

Fazenda Ouro E Prata

José Alves Ferreira

Agropecuária

387,20

63

Fazenda Boa Esperança

Adair Mauricio Gustavo

64

Sítio Surubim

Ana Valéria De Sousa
Silva

65

Fazenda Duas Nascentes

Valdiivino Moreira
Braga

67

Fazenda Militão

Divina Martins Ferreira

68

Fazenda Bela Vista

Jaime Almeida Da
Costa

Agropecuária

96,80
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Nº

Propriedade

Proprietário

69

Fazenda Três Meninas

Jânio Almeida Costa

70

Fazenda Brejera

Odenir Ribeiro Da
Costa

71

Fazenda Tangará

Janete Almeida Costa
Said

72

Fazenda Boa Sorte

Sebastião Da Fraga
Souza

73

Fazenda São Luis

Espólio De Lazaro
José Veloso

Aproveitamento
Produtivo

Agropecuária

área total
(ha)

307,34

Total : 73 Propriedades
Os primeiros 25 quilômetros do traçado previsto localizam-se em Parauapebas, no perímetro
urbano da cidade, em uma área com evidências de adiantado processo de ocupação
antrópica. Observam-se 24 propriedades, cujo aproveitamento produtivo é destinado ao uso
industrial (madeireiras), agropecuário (as grandes fazendas destinam-se a pecuária,
enquanto as pequenas propriedades praticam a agricultura familiar) e comercial. As
pequenas propriedades localizadas nesse trecho são parcelamentos do Assentamento
Palmares I e seus proprietários dedicam-se à prática da agricultura familiar. Recentemente
vêm sendo implementados empreendimentos imobiliários adjacentes ao centro urbano de
Parauapebas.
Na segunda parte do trecho, área rural de Parauapebas, existe cinco propriedades, onde
todas as propriedades são destinadas à agropecuária. É nesse trecho que se localiza o
Assentamento Rural Onalício Barros, constituído pelo GETAT. Originalmente, todos os
assentados foram contemplados com módulos agrários de 24,2 ha. Porém, mesmo antes do
INCRA emancipar os assentamentos, vários terrenos já tinham sido negociados, resultando
em titulação adequada das áreas.
Os 60 quilômetros restantes do RFSP estão contidos na área rural do município de Canaã
dos Carajás. Em relação aos usos produtivos, todas as propriedades se dedicam à
agropecuária.
A propriedade constitui-se como principal fonte de renda para cerca de 70 % dos
entrevistados na área rural de Canaã dos Carajás e cerca de 50% na área urbana de
Parauapebas, O processo de transferência de propriedades em Parauapebas é mais
dinâmico do que em Canaã dos Carajás. Na área rural de Parauapebas, cerca de 30% dos
proprietários foram assentados pelo INCRA. No que concerne a situação jurídica das
propriedades, poucos proprietários, possuem escritura pública registrada em cartório. As
negociações fundiárias se dão com a formalização de contratos de compra e venda ou
através da transferência dos títulos de posse emitidos pelo INCRA.
A atividade pecuária foi considerada como a forma de exploração de maior importância na
área a ser ocupada pelo empreendimento.
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Ainda na área diretamente afetada pelo RFSP, se localiza a Madeireira Rio Parauapebas
instalada em uma área de 4,84 ha, possui 40 funcionários que trabalham na serragem e
beneficiamento da madeira e, também, com carvoaria. Residem na área 12 pessoas. A
propriedade já teve parte de sua área negociada para passagem de uma linha de
transmissão – 230 kw.
Na Área Diretamente Afetada (ADA) do RFSP foram identificadas 21 edificações. Em seis
dessas edificações serão localizadas estruturas de intervenção tais como canteiro, pátio de
conexão, alça com a EFC e canteiro de apoio. As demais quinze edificações se localizam
onde se projeta o traçado do RFSP. Foram identificados ainda dois Acampamentos Rurais
nas propriedades Fazenda Santo Antônio e Fazenda Juazeiro, que estão em processo de
demarcação e certificação junto ao INCRA. São esses: Carajás II e Nova Esperança,
respectivamente, localizados no Mapa 36 do Caderno de Mapas. Cabe ressaltar que em fase
anterior a implantação do empreendimento, está prevista a atualização do Cadastro Físico e
Socioeconômico em toda a ADA, que permitira caracterizar de maneira mais detalhada as
edificações e moradores dessa faixa.

1.3.4.8.

PIB per capita na AII

No contexto da AII, verifica-se um padrão de desigualdade expresso fundamentalmente pelo
deslocamento de Curionópolis em relação ao padrão de riqueza dos outros três municípios. A
convergência de Marabá para o valor do PIB per capita relativo a toda a AII deve-se
fundamentalmente à própria centralidade de Marabá na definição de tal valor para a área em
estudo.
Parauapebas e, de maneira mais clara e incisiva, Canaã dos Carajás, em virtude de suas
especializações na cadeia minero-siderúrgica, apresentam valores de PIB per capita
sensivelmente superiores ao total do conjunto.

PIB per capita, 2003-2008. (R$ constantes de 2008).
Município
Marabá

2003

2004

2005

2006

2007

2008

6.385

9.491

10.629

13.042

15.857

17.974

21.550

25.997

28.551

31.481

23.029

45.225

Canaã dos Carajás

8.380

35.655

46.362

50.764

28.019

48.639

Curionópolis

2.647

3.205

3.763

4.803

4.418

4.557

Parauapebas

Fonte: IBGE, 2008. Elaboração ARCADIS Tetraplan.
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1.3.4.9.

Finanças públicas municipais

A estrutura das finanças públicas dos municípios mostra dois elementos constantes entre
2005 e 2008: primeiro, a composição da receita disponível mostra-se fortemente dependente
de fluxos de transferências das outras esferas do setor público; e segundo, os fluxos de juros
e encargos sobre estoques de dívidas pretéritas não causam constrangimento à gestão dos
fluxos de receita e despesa dos municípios.
Dessa forma, entre 2005 e 2008 a alocação da receita disponível em despesas de capital
alocadas nas rubricas de investimentos diretos e de inversões financeiras eleva-se para o
total da AII com variações negativas em Curionópolis (dados ajustes necessários nas
despesas relativas às operações de crédito) e Canaã dos Carajás, embora nesse último
município a redução tenha sido discreta.

1.3.4.10.

Infraestrutura regional e urbana

Transportes
A estrutura viária e de transportes na região tem em Marabá o principal centro de
convergência, sendo Parauapebas o segundo entroncamento logístico de maior importância.
Marabá, sede municipal com o principal terminal rodoviário da região, é ligado a duas
rodovias federais, a BR 230 e a BR-222, e tem projeto de interligação, a oeste, com a
extensão da rodovia federal BR 158. Há ainda a BR 153, que interliga Marabá a São Geraldo
do Araguaia, na divisa com o Tocantins.
Além das ligações rodoviárias, em Marabá e Parauapebas estão localizados os dois
aeroportos da região.
A Estrada de Ferro Carajás (EFC), sob responsabilidade da Vale, constitui o principal eixo
ferroviário do Estado, partindo do Núcleo Urbano de Carajás, em Parauapebas, passando por
Marabá e se dirigindo ao Maranhão, até o porto de Ponta da Madeira, em São Luís. A
importância dessa ferrovia consiste não apenas no transporte de cargas originárias de
Carajás, mas também no transporte de passageiros.
O transporte hidroviário, fundamental na locomoção pela região amazônica, espera a
conclusão de eclusas em Tucuruí para viabilizar a navegação no rio Tocantins e,
especialmente, o trecho entre Marabá e Barcarena.
Energia Elétrica
A AII é abastecida de energia elétrica gerada na UHE de Tucuruí e fornecida pela Eletronorte.
A partir de Tucuruí, a energia é transmitida à Subestação (SE) de Marabá por uma rede de
transmissão de 500 kV com quatro circuitos, e dali para a SE Itacaiúnas com dois circuitos,
também de 500 kV. De Marabá e Itacaiúnas partem linhas de 230 kV ligando às subestações
Carajás e Integradora, que servem a região analisada.
Telecomunicações
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A região de estudo é atendida pelas concessionárias Telemar Norte Leste S.A. e Embratel.
Na cobertura de serviços, encontra-se uma densidade de telefones públicos (TUP) de 2,99
(Canaã dos Carajás) e 4,37 (Parauapebas). No total, são 18 localidades atendidas nos dois
municípios, com um total de 6.466 acessos fixos instalados, ofertando uma média de um
acesso para cada 12 habitantes.
1.3.4.11.

Condições de vida

Saúde
As maiores patologias da região estão vinculadas às doenças transmitidas por mosquitos
(principalmente o transmissor do arbovírus – dengue e febre amarela) e as relacionadas à
falta de saneamento (diarréias, de forma geral, com casos de cólera). Embora o transmissor
da malária seja abundante na região, há poucos casos da transmissão desta doença.
A população de vilas rurais também apresenta contaminação pela hepatite A, sendo que a
contração da doença ocorre geralmente na infância, raramente manifestando sintomas. Há
boa disseminação da vacinação contra a hepatite B, com poucos casos de contaminação
desta doença, que ocorre principalmente no ato sexual.
Os municípios da região – principalmente Parauapebas – demonstram preocupação com
relação à vacinação dessas doenças, já que são municípios com altas taxas de crescimento
populacional vinculado às migrações, sobretudo de municípios pequenos de outras regiões
amazônicas sem estrutura de saúde adequada.
A infraestrutura hospitalar existente nos municípios da AII é, de modo geral, precária, e é
constituída pelos seguintes estabelecimentos: 12 hospitais gerais, sendo sete privados
localizados em Marabá (dois hospitais) e Parauapebas (cinco hospitais), e cinco públicos;
sendo dois deles localizados em Marabá, um em Parauapebas, um em Canaã dos Carajás e
um em Curionópolis.
Os municípios apresentam uma má distribuição dos leitos hospitalares na proporção por
habitantes e a oferta de médicos é inferior à recomendada pela OMS (um médico para cada
1.000 habitantes), com exceção de Marabá, onde este índice é de 1,3.
Educação
O estudo sobre as condições de educação visou obter uma visão sobre um possível déficit na
estrutura educacional dos municípios pertencentes à AAI do RFSP. Com dados do Censo
Escolar de 2009 (INEP), comparados com dados populacionais e outros fornecidos pelas
prefeituras municipais, foram calculados indicadores de “demanda reprimida”, passível de
expansão, e que podem ser considerados como elementos para avaliação de carências
educacionais (não se considera, neste diagnóstico, a qualidade da educação oferecida).
O serviço de creches é, a exemplo do restante do país, ainda o responsável por uma grande
lacuna no atendimento escolar. Por isso ser observa que a demanda inicial por esse serviço é
ainda muito grande.
Em termos da estrutura disponível, a AII conta com 408 unidades de ensino, 67% delas
concentradas em Marabá. Parauapebas vem em seguida, com 21% das unidades, enquanto
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os demais municípios somam apenas 12% das escolas. Em termos de dependência
administrativa, a predominância é de unidades municipais em todos os municípios; as escolas
particulares são mais numerosas do que as estaduais, e há apenas uma unidade de ensino
federal, em Marabá. Por fim, a maior parte das escolas está localizada na zona urbana, e as
escolas localizadas na zona rural são quase integralmente pertencentes às municipalidades
(apenas em Curionópolis há uma escola estadual na zona rural, e em nenhum município há
escolas particulares rurais).
Em relação ao ensino infantil, nota-se que Marabá é o município com maior oferta em
números de matrículas, mas ao mesmo tempo a maior demanda reprimida. Curionópolis é o
que apresenta menor defasagem entre matrículas e a população estimada, mas, no total da
AII, tem participação reduzida em termos de oferta de matrículas. Uma estimativa de
necessidade de salas de aula para a região resulta numa demanda de cerca de 290 salas,
das quais Marabá responde pela grande maioria. Os municípios atravessados pelo RFSP
representam uma demanda de 112 salas de aula.
Já no ensino Fundamental, há um superávit de oferta em relação à população para a faixa
etária correspondente na maioria dos municípios. Verifica-se que, em termos de estrutura
física, quase todos os municípios da AII (à exceção de Parauapebas) possuem equipamentos
em dimensões suficientes para acomodar a demanda.
No Ensino Médio, os déficits voltam a ser registrados, e Marabá é o único município com
oferta superando a demanda estimada. Parauapebas e Canaã dos Carajás apresentam baixo
nível de atendimento em comparação com os demais, mas, em valores absolutos, a carência
do primeiro é consideravelmente mais elevada. A demanda reprimida em Parauapebas é
mais evidenciada ao se estimar o número de salas de aula necessárias para atender à
demanda: das 53 salas na AII, 47 correspondem a esse município.
Saneamento
A gestão do sistema de abastecimento em Parauapebas é realizada pela Prefeitura
Municipal, por meio do Sistema Autônomo de Água de Esgoto de Parauapebas (SAAEP),
incluindo a captação, tratamento, armazenamento e distribuição. Em Canaã o sistema de
captação, tratamento e distribuição de água está em processo de ser assumido integralmente
pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Canaã dos Carajás (SAAE), autarquia
municipal, que precisará aumentar e capacitar sua equipe para fazer frente às atividades.
Em fevereiro de 2006, foram contabilizadas em Parauapebas 18.046 ligações de água, que
atendem a uma população estimada em 90.230 pessoas. Alguns bairros são abastecidos por
sistema alternativo, com captação em poços artesianos.
Em Canaã dos Carajás, em 2003 e 2005, 97,0% e 96,2% dos imóveis ocupados da área
urbana, respectivamente, captavam água em poços rasos. Mesmo nos imóveis já conectados
à rede pública, o uso do poço não é abandonado, por apresentar continuidade no
abastecimento e não incidir em cobrança. Nas vilas rurais, com exceção da vila Serra
Dourada, atualmente há sistemas de água potável operados pelo SAAE.
Em Parauapebas, o sistema de esgotamento sanitário é gerido pelo SAAEP; 14% da área
urbana são atendidos por sistema de coleta e tratamento de esgotos. O restante das áreas
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utiliza-se de fossas negras, fossas rudimentares ou lança seus esgotos diretamente nos
corpos d’água ou nas galerias de drenagem pluvial.
Em Canaã dos Carajás, o sistema de coleta e tratamento de esgotos da área urbana foi
implantado pela Vale na mesma época de implantação das redes de água e de drenagem, e
está em processo de transição para administração pelo SAAE. A rede de coleta é pequena,
atendendo 27% da área total da cidade.
Em Parauapebas, o sistema de coleta de resíduos sólidos é operado pela prefeitura e atende
a 90% da população. Em Canaã dos Carajás, é também de responsabilidade da prefeitura,
mas operado por empresa privada; em 2005, atendia a 98,6% da área urbana. Contudo, a
disposição final dos resíduos sólidos em ambos os municípios é feita de forma inadequada,
em lixões.
Comunidades Tradicionais
Não foram identificadas comunidades tradicionais na AID do empreendimento. A presença
indígena está circunscrita à AII, conforme quadro abaixo.
Terras Indígenas na AII.
Terra Indígena

Rio Catete (ou Xikrin do
Cateté)

Sororó

Povo

Kayapó e Xikrin do Catete

Suruí Aikewara

População

720 (ADR/MARABA, 2001)

264 (Funasa/Renisi, 2006)

Status Fundiário

Homologada em 1991

Homologada em 1983

Municípios

Parauapebas, Água Azul do
Norte

São Domingos do Araguaia, Marabá,
Brejo Grande do Araguaia, São Geraldo
do Araguaia

Área

439.151 hectares

26.258 hectares

Distância do
empreendimento

26,5 km

117 km

Fonte: FUNAI, 2009.

1.3.4.12.

Áreas de valor arqueológico

Levantamentos de patrimônio arqueológico realizados em 2007 possibilitaram a identificação
de quatro locais com ocorrência de material arqueológico, dois em Parauapebas (na AID) e
dois em Canaã dos Carajás (nas proximidades da AID):


Sítio Santa Tereza (UTM 625036/9337596 22M), no município de Parauapebas,
localizado às margens do igarapé Bueira, registrou-se no local uma vasilha de cerâmica,
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com decoração plástica externa, medindo cerca de 18 centímetros de diâmetro e 14
centímetros de altura, relativamente preservada.


Fazenda Bocaina (UTM 613051/9306524 22M), na margem direita do rio Parauapebas,
foi registrado um denso afloramento rochoso, com diversidade de materiais sobrepostos,
que em determinados pontos funcionam como uma barragem natural do rio. Neste local
foram encontrados alguns polidores e artefato lítico (lâmina de machado), com marcas de
uso.



Sítio Ribeiro (UTM 581158/9286198 22M), em Vila de Mozartinópolis, município de
Canaã dos Carajás, foi identificada densa ocorrência de cerâmica em superfície, sendo
possível visualizar em alguns fragmentos os motivos decorativos compostos por incisões
e pinturas.



Sítio Água Boa (580718/9286236 22M), em Mozartinópolis, Canaã dos Carajás, foi
identificado neste local, separado do anterior por uma distância de cerca 440 metros,
grande quantidade de material arqueológico em superfície – centenas de fragmentos de
cerâmica decorados e artefato lítico (quebra-coco).

1.4.

Análise Integrada

Por conta da relativa homogeneidade geomorfológica na AID, os usos do solo e a vegetação
nortearam a percepção de unidades da paisagem que agregam os atributos ambientais,
identificando-se cinco compartimentos:
 Compartimento 1: abrange o perímetro urbano do município de Parauapebas, de acordo
com o estabelecido pelo Plano Diretor Municipal, o entroncamento e o pátio de conexão do
RFSP com a EFC;
 Compartimento 2: área com predomínio de pastagens. Esse compartimento exemplifica
o uso típico das terras na região de inserção do empreendimento, com substituição
extensiva da vegetação original por campos plantados de gramíneas exóticas para a criação
de gado. O manejo dos pastos através de queimadas intensificou a perda da vegetação
natural;
 Compartimento 3: área com grande concentração de vegetação nativa, representada
pela Serra do Rabo e, do outro lado do rio Parauapebas (margem esquerda), pela FLONA
de Carajás. O relevo mais montanhoso é em grande parte o responsável pela manutenção
da vegetação nas áreas exteriores à UC;
 Compartimento 4: abrange a propriedade da Vale que contém a área operacional da
Mina do Sossego, incluindo a lavra, usina de beneficiamento, barragens e pilhas, que
compõem um ambiente grandemente alterado em relação ao original;
 Compartimento 5: área com predomínio de pastagens, como o compartimento 2,
entretanto com maior presença de fragmentos florestais, possivelmente associados à maior
proximidade da FLONA de Carajás.

Para subsidiar a avaliação dos impactos, considerou-se a vulnerabilidade, em cada um dos
compartimentos, em três categorias: baixa, média e alta, levando em conta a suscetibilidade
de cada tema em análise, em relação ao eixo da ferrovia. Os resultados obtidos estão
sintetizados a seguir.
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Fator Ambiental

Suscetibilidade

Valoração

Compartimento 1
Terrenos

Baixa

1

Ecossistemas Aquáticos

Média

2

Biota Terrestre

Baixa

1

Alta

3

Componente antrópico

Compartimento 2
Terrenos

Média

2

Ecossistemas Aquáticos

Média

2

Biota Terrestre

Baixa

1

Componente antrópico

Baixa

1

Compartimento 3
Terrenos

Alta

3

Ecossistemas Aquáticos

Alta

3

Biota Terrestre

Alta

3

Baixa

1

Componente antrópico

Compartimento 4
Terrenos

Média

2

Ecossistemas Aquáticos

Baixa

1

Biota Terrestre

Média

2

Componente antrópico

Baixa

1

Compartimento 5
Terrenos

Baixa

2

Ecossistemas Aquáticos

Baixa

1

Biota Terrestre

Média

2

Componente antrópico

Baixa

1

Fator Ambiental

Compartimentos

Total
Tema

1

2

3

4

5

Terrenos

1

2

3

2

1

9

Ecossistemas Aquáticos

2

2

3

1

1

9

Biota Terrestre

1

1

3

2

2

9

Componente antrópico

3

1

1

1

1

7

Total compartimento

7

6

10

6

5
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Pela análise do quadro síntese, acima, verifica-se que o compartimento 3 apresenta o maior
valor total de suscetibilidade dentre as unidades analisadas, recebendo o valor máximo para
os terrenos pela altas declividades associadas à Serra do Rabo, para a intervenção na rede
hídrica pela interceptação dos rios Parauapebas e Sossego e para a biota terrestre devido a
densidade de vegetação nativa presente na Serra do Rabo e na FLONA de Carajás.
Entretanto, por conta dos resultados para o componente antrópico, o valor obtido (10) é
intermediário entre o valor máximo e o médio em relação ao intervalo possível (mínimo de 4 e
máximo de 12).
Outro compartimento que merece destaque é o primeiro, que recebeu valor máximo pela
interceptação da área prevista para a expansão urbana segundo o Plano Diretor Municipal de
Parauapebas.
Os outros compartimentos tiveram valores similares. Aquele mais próximo à pêra ferroviária
apresentou o menor valor total (5) sendo diferente do mínimo apenas pela presença de
alguns fragmentos florestais na ADA/AID, e os outros dois apresentaram pelo menos dois
temas com suscetibilidade média.
Pode-se perceber também que o componente antrópico, segundo os critérios utilizados,
apresentou o menor valor total por tema, assumindo maior importância apenas no
compartimento 1, por conta da expansão prevista para o município de Parauapebas.

1.5.

Análise de Risco

A metodologia empregada para identificação e avaliação qualitativa dos eventos perigosos
para o público externo (pessoas não envolvidas com a atividade) ou para o meio ambiente na
fase de implantação e operação do RFSP é a Análise Preliminar de Perigos (APP). A APP é
uma técnica estruturada para identificar os riscos associados à ocorrência de eventos
indesejáveis, que tenham como consequência danos à integridade física de pessoas,
propriedades ou meio ambiente.
Na APP, busca-se identificar as causas de cada um dos eventos perigosos e suas
respectivas consequências, sendo então feita uma avaliação qualitativa da frequência de
ocorrência dos diferentes cenários acidentais identificados, da gravidade das suas
consequências e do risco associado.
Os resultados da APP para o RFSP identificaram 30 cenários acidentais com possíveis
efeitos para o público externo e para o meio ambiente, sendo 17 cenários de risco não crítico
e 13 de risco médio.
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1.6.

Avaliação de Impactos Ambientais
1.6.1.

Metodologia Adotada

A avaliação de impactos ambientais foi realizada considerando os seguintes critérios:
Seus atributos
Natureza – positivo no sentido de desencadear benefícios para as
áreas de influência, ou negativo ao provocar efeitos adversos.

Positivo
Negativo

Probabilidade – evento certo (C) com 100% de probabilidade de
ocorrência ou provável (P), associado a algum grau de
probabilidade.

P – Provável
C – Certo

Espacialidade – localizado, situando-se num espaço restrito ou
disperso, comportando uma distribuição territorial abrangente.

L – Localizado
D – Disperso

Prazo – no sentido de especificar se trata de uma ocorrência a curto,
médio ou longo prazo.

C – Curto
M – Médio
L – Longo

Reversibilidade – reversível no sentido de que meio impactado
retorna a uma dada situação de equilíbrio (quando o impacto
cessar), semelhante àquela que estaria estabelecida caso o impacto
não tivesse ocorrido ou, ao contrário, irreversível quando o meio se
mantém impactado apesar da adoção de ações de controle dos
aspectos ambientais e/ou de mitigação do próprio impacto,
caracterizando, assim, impactos não mitigáveis na sua totalidade ou
em parte.

R – Reversível
IR– Irreversível

Forma de interferência – no sentido de se especificar se o impacto é
um fato novo na ambiência em análise, ou ao contrário, intensifica
um processo existente, integrante da dinâmica regional.

C – Causador
I – Intensificador

Duração – temporário, à medida que sua ocorrência tem certa
duração antevista ou permanente, perenizando sua manifestação
durante a vida útil do empreendimento.

P – Permanente
T – Temporário

Sua magnitude
Medida quantitativa utilizada nas situações passíveis de serem
estimadas via um indicador adequado, cujo resultado, sempre que
possível, pode ser relativizado em relação a seu universo particular.

Indicador útil para
traduzir a Magnitude do
Impacto

Medida qualitativa utilizada nas situações em que se atribui uma
ordenação, por exemplo, grande, média e pequena magnitude.

Desprezível
Pequena
Média
Grande

Foram definidas medidas de controle, mitigadoras, de compensação e de monitoramento, ou
potencializadoras/desenvolvimento, quando se trata de um impacto benéfico, que farão parte
dos Programas Ambientais.
A resolução dessas medidas indica as chances de se reduzir, eliminar ou potencializar a
intensidade de um particular impacto. Nesses casos, pode-se também classificá-las segundo
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suas chances de sucesso dependentes de diversos fatores. Assim, associa-se um grau de
resolução das medidas:

Grau de resolução: Poder de atenuação
Alta resolução, em situações nas quais há chances de se eliminar,
reduzir significativamente a intensidade do impacto ou compensá-lo
e, ainda quando o empreendedor é responsável integralmente pela
sua implantação.
Média resolução, em situações nas quais há chances de se reduzir a
intensidade, ou quando, apesar de ser possível reduzir
significativamente a intensidade do impacto, o empreendedor é coresponsável pela sua implementação, pois também participam entes
institucionais governamentais ou não governamentais
Baixa
Baixa resolução,
resolução, a
a medida
medida não
não tem
tem chance
chance de
de reduzir
reduzir
significativamente o impacto, ou ainda quando o empreendedor é um
articulador de outros entes institucionais que deverão implementar a
medida dada sua competência legal.

Impactos Positivos
Impactos Negativos

Impactos Positivos
Impactos Negativos

Impactos Positivos
Impactos Negativos

Com esse conjunto de características, articulando-se os resultados quanto aos atributos, à
magnitude e o grau de resolução das medidas propostas, pode-se obter um resultado de
natureza conclusiva que aponte o grau de relevância (ou significância) dos impactos no caso
de implementação das medidas propostas. Sem rigidez em seu uso, pode-se orientar os
seguintes critérios para as situações de impactos negativos (no caso de positivos, vale a
interpretação inversa), sem exaurir todas as possibilidades.

Grau de relevância*
Alta relevância – atributos mais relevantes, combinados com grande
ou média magnitude e baixo a médio grau de eficácia das medidas
propostas.

Impactos Positivos
Impactos Negativos

Média relevância – alguns atributos mais relevantes, combinado com
média ou pequena magnitude e média a baixa eficácia das medidas
propostas.

Impactos Positivos
Impactos Negativos

Baixa relevância – predominância de atributos menos relevantes,
combinado com média magnitude e média a alta eficácia das
medidas propostas, ou pequena magnitude.

Impactos Positivos
Impactos Negativos

Irrelevante
* atributos mais relevantes: disperso, irreversível, causador, permanente

1.6.2.
Resultados
Fase de Planejamento
Meio: SOCIOECONÔMICO
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Impacto

Natureza

Expectativas da população

Negativo

Especulação Imobiliária

Negativo

Medidas/Programas
Informações e esclarecimentos
Programa de Comunicação Social
- Esclarecimento e diálogo com as
partes interessadas
Programa de Comunicação Social
- Negociação e determinação de
valores indenizatórios
Programa de Aquisição de Terras

Relevância
Baixa

Baixa

Fase de Implantação
Impacto

Natureza

Meio: FÍSICO
Medidas/Programas

Relevância

- Ações de controle
Desenvolvimento de
processos erosivos

Negativo

Programa Ambiental de Controle de
Obras

Baixa

Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas (PRAD).
- Minimização de geração, coleta
segregada e destinação adequada de
resíduos
Alteração da qualidade das
águas subterrâneas e das
propriedades do solo devido a
geração de resíduos sólidos

Negativo

- Educação e treinamento de
funcionários, gerenciamento de riscos e
tratamento adequado de vazamentos
de óleos

Baixa

Programa de Gestão de Resíduos
Sólidos
Educação Ambiental

Alteração da qualidade das
águas subterrâneas e das
propriedades do solo devido a
geração de efluentes líquidos

Negativo

- Manutenção de veículos e
equipamentos, do sistema de
drenagem, do Separador de Água e
Óleo, das fossas sépticas,
monitoramento do lançamento de
efluentes tratados e gerenciamento de
riscos ambientais

Baixa

Programa Ambiental de Controle de
Obras
Programa de Monitoramento de
Efluentes
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Impacto

Natureza

Meio: FÍSICO
Medidas/Programas

Relevância

- Prevenção de processos erosivos
- Cuidados na supressão da vegetação
- Redução do tempo de exposição do
solo
Alteração da qualidade das
águas superficiais e da fauna
aquática devido a geração de
sedimentos

Negativo

- Instalação, inspeção e manutenção
periódica de sistemas de drenagem

Média

Programa Ambiental de Controle de
Obras
Programa de Monit. das Águas
Superficiais e Limnologia
Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas

Alteração na qualidade das
águas superficiais e da fauna
aquática devido ao
revolvimento do leito dos
corpos d'água com a
construção de pontes,
canaletas e bueiros

- Métodos construtivos que restrinjam
as intervenções diretas no leito e nas
margens dos corpos d’água e em
menor intervalo de possível para essas
obras (projeto).
Negativo

Baixa
Programa Ambiental de Controle de
Obras
Programa de Monit. das Águas
Superficiais e Limnologia
- Ações de gestão, controle e
monitoramento

Alteração na qualidade das
águas superficiais e da fauna
aquática devido à geração de
efluentes líquidos e resíduos
sólidos

Programa Ambiental de Controle de
Obras
Negativo

Média
Programa de Monitoramento de
Efluentes
Programa de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos
- Estabilização dos taludes

Assoreamento de cursos
d`água

Negativo

- Inspeção periódica de cortes e aterros
e das drenagens

Baixa

- Controle de revegetação de áreas
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Impacto

Natureza

Meio: FÍSICO
Medidas/Programas

Relevância

com solos expostos
Programa Ambiental de Controle de
Obras
Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas
Programa de Monit. das Águas
Superficiais e Limnologia
- Obras de drenagem e de recuperação
(projeto)
Alteração no regime de
escoamento superficial e
subterrâneo

Negativo

- A fiscalização das obras

Baixa

Programa Ambiental de Controle de
Obras
- Controle das escavações
Rebaixamento do lençol
freático

Negativo

- Fiscalização necessária

Baixa

Programa Ambiental de Controle de
Obras
- Controle de detonação de explosivos
- Sustentação das galerias
Alteração da estabilidade
geotécnica

Negativo

- Escoamento e bombeamento de água

Baixa

- Concretagem adequada
Programa Ambiental de Controle de
Obras
- Umectação das vias de acesso
internas
Programa Ambiental de Controle de
Obras
Alteração na qualidade do ar

Negativo

Baixa
- Recomposição da vegetação
imediatamente após obras
Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas
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Impacto

Alterações físicas e biológicas
nas
proximidades
das
cavidades mapeadas

Natureza

Negativo

Meio: FÍSICO
Medidas/Programas

Relevância

Programa
de
controle
de
erosão/assoreamento
quando
da
execução das obras, principalmente
para evitar assoreamento de canal de
drenagem localizado muito próximo à
caverna.
Programa
de
Controle
Monitoramento Espeleológico

Alterações físicas e biológicas
no interior das cavidades
devido a movimentação de
terra
e
circulação
de
trabalhadores

Impacto
Perda de habitats e de
diversidade vegetal

Negativo

e

Monitoramento fotográfico e vistas
periódicas na cavidade, isolamento e
sinalização para evitar o acesso de
funcionários e educação ambiental dos
trabalhadores.
Programa
de
Controle
Monitoramento Espeleológico

Baixa

e

Meio: BIÓTICO
Natureza
Medidas/Programas
Negativo

Baixa

Relevância

Programa de Resgate de
Germoplasma

Média

- Instalação de passagens de fauna e
recomposição de APPs. Controle de
lianas, de espécies invasoras e de fogo
para diminuir o efeito de bordas.
Alteração nas comunidades
terrestres

Negativo

Perturbação da fauna pela
emissão de ruídos e vibração

Negativo

Programa de Controle da Perda de
Indivíduos da Fauna por
Atropelamento na Linha Férrea e
Verificação de Uso das Passagens
de Fauna
-

Média

Baixa

- Afugentamento, salvamento e/ou
resgate de fauna.
Perda de indivíduos de fauna

Negativo

Programa de Afugentamento de
Fauna durante a Supressão de
Vegetação

Baixa

- Atividades de educação ambiental
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Meio: BIÓTICO
Natureza
Medidas/Programas

Impacto

Relevância

com os trabalhadores
Programa de Educação Ambiental
Programa Ambiental de Controle de
Obras

Interferência em Unidades de
Conservação de Uso
Sustentável (3 km na FLONA
Carajás)

Negativo

- Isolamento da faixa de domínio,
passagens de fauna, recomposição de
APPs, controle de lianas, de fogo,
espécies invasoras, afugentamento,
salvamento e/ou resgate de fauna e
educação ambiental de trabalhadores.

Média

Programa de Afugentamento de
Fauna durante a Supressão de
Vegetação
Programa de Educação Ambiental

Meio: SOCIOECONOMICO
Natureza
Medidas/Programas

Impacto

Relevância

- Formalização da mão-de-obra
Incremento no número
empregos e renda familiar

de

Atração de população

Positivo

Negativo

Programa de Aproveitamento da Mão
de Obra Local
Programa de Aproveitamento da Mão
de Obra Local

Alta

Média

- Máxima contratação de trabalhadores
locais

Percepção de inseguridade

Negativo

Programa de Aproveitamento da Mão
de Obra Local

Baixa

- Ações eficientes de comunicação
social na região
Programa de Comunicação Social

Aumento na pressão sobre
equipamentos públicos

Negativo

Instalações
adequadas
nos
alojamentos diminuindo a pressão
sobre ações públicas
Programa

de

Apoio

Média

ao
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Meio: SOCIOECONOMICO
Natureza
Medidas/Programas

Impacto

Relevância

Desenvolvimento Regional

Propagação
de
infecto contagiosas

doenças

Negativo

- Conscientização da população para a
adoção de ações preventivas, em
articulação com ações do poder público

Média

Programa de Promoção da Saúde

Pressão sobre equipamentos
de abastecimento doméstico
de água

Negativo

- Atenção à existência de poços,
construir novos em locais que sejam ao
menos tão eficientes quanto o anterior.
Manejo correto dos maquinários e dos
recursos de engenharia disponíveis

Baixa

Programa Ambiental de Controle de
Obras

Aumento
da
arrecadação
tributária municipal

Positivo

- Regionalização das aquisições de
insumos buscando a internalização do
efeito
renda
nos
municípios
atravessados pelo RFSP.
Programa
de
Apoio
Desenvolvimento Regional

Incômodos à população Alteração na qualidade do ar
pela geração de poeira pelas
obras

Incômodos à população Alteração nos níveis de ruído
pela execução das obras

Negativo

Alta

ao

- Manter úmidas as áreas com solo
descoberto sejam mantidas úmidas por
aspersão de água

Baixa

Programa Ambiental de Controle de
Obras

Negativo

- Instalação de canteiros de obras e
atividades em locais a mais de 700 m
de residências, bem
como as
atividades noturnas sejam evitadas
nesta distância.

Baixa

Programa Ambiental de Controle de
Obras
Incômodos à população Alteração nos níveis de ruído
e vibração pela execução das
obras (uso de explosivos)

Negativo

- Planejamento das explosões nos
locais próximos a áreas ocupadas, o
uso de um sistema de aviso sonoro,
evacuação das áreas de risco,
programação das detonações em horas
pré-determinadas, com divulgação à

Baixa
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Meio: SOCIOECONOMICO
Natureza
Medidas/Programas

Impacto

Relevância

população e à fiscalização
Programa Ambiental de Controle de
Obras
Interferência nas propriedades
e no uso e ocupação do solo
(Propriedades
rurais,
loteamentos,
projetos
de
assentamentos
e
acampamentos rurais)

Inseguranças da população
em relação à negociação

Negativo

- As ações mitigadoras e
acompanhamento e verificação

de

Programa
de
Aquisição
Negociação de Terras

e

Média

Programa de Comunicação Social

Negativo

- As ações mitigadoras e
acompanhamento e verificação

de

Programa
de
Aquisição
Negociação de Terras

e

Baixa

Programa de Comunicação Social
- Acompanhamento agronômico para
compensar perdas de áreas agrícolas
- Criação de animais que não seja
exclusivamente extensiva

Interferências
produtivas

em

áreas

Negativo

- Assegurar trânsito dos
criados (passagens de gado)

animais

- Realocar ou indenizar
benfeitoria
que
venha
interceptada pelo traçado.

qualquer
a
ser

Programa
de
Aquisição
Negociação de Terras

Baixa

e

Programa Ambiental de Controle de
Obras
Comprometimento de bens
constituintes do patrimônio
arqueológico nacional

Supressão de Empregos

Negativo

Negativo

Programa
de
Prospecções
Arqueológicas Preventivas
As medidas de mitigação estão
constantes
nos
programas
de
Desenvolvimento
Regional
e
Aproveitamento da Mão de Obra

Alta

Baixa
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Impacto

Meio: SOCIOECONOMICO
Natureza
Medidas/Programas

Relevância

Local.

Fase de Operação
Impacto

Alterações na qualidade das
águas e na fauna aquática geração de sedimentos e
demais fontes poluidoras de
origem difusa

Natureza

Negativo

Meio: FÍSICO
Medidas/Programas

Relevância

- Cuidados no transporte de cargas,
prevenção e controle dos processos
erosivos, manutenção dos sistemas de
drenagem pluvial, monitoramento da
qualidade das águas superficiais,
identificação e monitoramento de
pontos críticos de drenagem

Baixa

Programa de Gestão Ambiental
Programa de Monitoramento da
Qualidade das Águas Superficiais e
Limnologia

Alterações na qualidade das
águas e na fauna aquática Assoreamento dos Cursos
d’água

Negativo

- Prevenção de processos erosivos,
com cuidados na supressão da
vegetação e restrita a áreas mínimas
necessárias; redução no tempo de
exposição do solo e medidas de
controle como instalação, inspeção e
manutenção periódica de sistemas de
drenagem.

Baixa

Programa de Gestão Ambiental
Alteração nas propriedades do
solo

Alteração na qualidade do ar

Negativo

Negativo

Programa de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos

Baixa

- Carregamento dos vagões dentro de
suas capacidades, além de banhos de
polímeros sintéticos nas cargas de
minério a granel de granulometria fina

Baixa

Programa de Gestão Ambiental
Alterações físicas e biológicas
no interior das cavidades pela
emissão de vibração

Negativo

- Acompanhar o efeito das vibrações
provocadas pela passagem das
composições e a adoção de medidas
mitigadoras, caso necessário.

Baixa
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Impacto

Natureza

Meio: FÍSICO
Medidas/Programas

Relevância

Programa de Monitoramento das
Cavidades

Impacto

Meio: BIOTICO
Natureza
Medidas/Programas

Relevância

- Implantação de passagens de fauna
ao longo do traçado, em trechos onde
ainda haja vegetação nativa.
- A área da FLONA Carajás será
cercada com tela de arame
galvanizado, evitando o acesso dos
animais à faixa, indo desde cada uma
das pontes até a entrada do túnel.
Perda de indivíduos de fauna

Negativo

Programa de Controle da Perda de
Indivíduos da Fauna por
Atropelamento na Linha Férrea e
Verificação de Uso das Passagens
de Fauna

Baixa

Programa de Controle das
Alterações na Comunidade
Faunística
Perturbação de fauna pela
emissão de ruídos e vibração

Impacto
Melhoria no desempenho e
redução de custos logísticos
para os produtos e cadeias de
suprimentos atendidas

Negativo

-

Meio: SOCIOECONOMICO
Natureza
Medidas/Programas

Baixa

Relevância

- Medidas potencializadoras
Positivo

Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Regional

Baixa

- Medidas potencializadoras
Incremento e diversificação
das atividades econômicas

Positivo

Incômodos à população
devido a geração de ruídos e
vibração

Negativo

Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Regional

-

Média

Baixa
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Impacto
Incômodos à população
devido à restrição de
circulação na área de
expansão urbana

1.7.

Meio: SOCIOECONOMICO
Natureza
Medidas/Programas

Negativo

Relevância

- Implantação de passagens e garantir
a circulação e a adequada inserção
urbana

Média

Programa de Inserção Urbana

Programas Ambientais

As medidas indicadas para controle de impactos negativos e para otimização de impactos
positivos foram agrupadas em 23 Programas Ambientais.
Para elaboração dos programas, foram considerados os seguintes fatores: as características
do empreendimento e a suficiência das ações de gestão; os aspectos ambientais das áreas
de influência; as interferências relacionadas à fase de operação; a identificação e a avaliação
dos impactos previstos.
Os programas foram definidos em diferentes tipologias de ações:
Gestão Ambiental
Programa que visa garantir a execução das ações previstas nos programas ambientais e monitorar
seus resultados, bem como propor ações complementares, com o objetivo de proteger a qualidade
ambiental da área e do entorno do RFSP.
Programas de Gestão, Controle, Mitigação e
Programas de Relacionamento e
Monitoramento
Conscientização
Programas que definem ações destinadas ao
controle das ações impactantes ou à mitigação
Programas que contam com ações voltadas ao
dos impactos ambientais avaliados como
estabelecimento e/ou manutenção de canal de
negativos, visando inibir sua ocorrência ou reduzir
relacionamento com a população local visando o
sua intensidade. Também visam verificar ou
entendimento e conscientização quanto à
monitorar a eficácia das ações de controle,
convivência com a ferrovia.
mitigação ou compensação, de forma a indicar
necessidade de ajustes.

A seguir apresenta-se a relação dos Programas Ambientais do presente EIA/RIMA.
Programas de Controle e Monitoramento
 Programa de Gestão Ambiental
 Programa Ambiental de Controle de Obras
 Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
 Programa de Monitoramento de Efluentes Líquidos
 Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e Limnologia
 Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar
 Programa de Monitoramento de Ruído e Vibração
 Programa de Afugentamento de Fauna durante a Supressão da Vegetação
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Programa de Monitoramento da Fauna e Bioindicadores e Controle das Alterações na
Comunidade Faunística



Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamentos de Fauna

 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)
 Programa de Prospecção Arqueológica
 Programa de Controle e Monitoramento Espeleológico
 Programa de Gerenciamento de Riscos

Programas de Relacionamento
 Programa de Educação Ambiental
 Programa de Comunicação Social
 Programa de Gestão da Mão de Obra
 Programa de Educação Patrimonial
 Programa de Aquisição e Negociação de Terras
 Programa de Inserção Urbana
 Programa de Monitoramento Socioeconômico e Apoio ao Desenvolvimento Institucional
 Programa de Promoção da Saúde

Programas de Mitigação
 Programa de Resgate de Flora
 Programa de Recomposição Vegetal e Restauração das Áreas de Proteção Permanente
 Programa de Resgate Arqueológico


Programa de Apoio à Relocação de Reservas Legais Interceptadas

Programas de Compensação
 Programa de Compensação Ambiental

1.8.

Conclusões

Considerando a grande quantidade de projetos minerários na região sudeste do Pará
(projetos em estudo, instalados e/ou em operação), com destaque para o minério de ferro, do
Projeto Ferro S11D, e o papel estratégico que a produção mineral assume para o
desenvolvimento econômico da região torna-se necessária a implantação do Ramal
Ferroviário Sudeste do Pará (RFSP) com a finalidade de promover o escoamento da
produção mineral até o Terminal Portuário Ponta da Madeira (TPPM), em São Luís,
Maranhão. Além disso, esse ramal ferroviário irá permitir o transporte de insumos e
equipamentos para os empreendimentos da Vale.
Para o melhor entendimento da dinâmica ambiental das áreas de influência do RFSP, foi
fundamental a análise das interações dos meios possibilitando o seu entendimento.
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As áreas de influência do RFSP inserem-se no bioma Amazônico, em região caracterizada
por um processo de desmatamento que foi muito intenso em décadas passadas. Neste
cenário destaca-se um grande remanescente florestal protegido legalmente, qual seja,
Floresta Nacional (FLONA) de Carajás, em cujo limite deverá passar a ferrovia, afetando um
trecho de borda em 2,6 km, dos quais 678 m na porção central em túnel e 1,9 km em via
elevada. Conforme o zoneamento estabelecido pelo Plano de Manejo desta Unidade de
Conservação, o empreendimento atravessa a Zona de Mineração, que compreende áreas de
jazidas minerais de ferro, manganês, cobre, ouro, areia e granito, sendo permitida a
instalação de infraestrutura necessária à mineração.
A despeito do intenso processo de desmatamento pretérito, remanescentes florestais na
paisagem, em diferentes estágios de regeneração, conservação ou alteração, propiciam, em
alguma medida, conectividade na paisagem. Esta conectividade, entretanto, é gradualmente
comprometida pelas contínuas ações de desmatamento que ainda ocorrem e que reduzem
cada vez mais o tamanho dos fragmentos ou determinam sua total supressão, e por
queimadas periódicas que ampliam os efeitos de borda. Assim, processos de sucessão
regressiva podem levar à gradual depauperação da diversidade no entorno e aumentar o
isolamento da Unidade de Conservação, independentemente da implantação do
empreendimento.
Nas proximidades da cidade de Parauapebas a área caracteriza-se pelo processo de
urbanização como resultado da expansão urbana da sede municipal, sendo média a
densidade demográfica desse trecho. As áreas rurais afetadas, por sua vez, apresentam
baixa densidade demográfica.
A oferta de serviços e infraestrutura básica dos municípios das Áreas de Influência do
empreendimento é deficiente especialmente em saneamento (abastecimento de água, rede
de esgotos, coleta de lixo), transporte, saúde e educação.
A implantação e operação do RFSP poderão ocasionar modificações ambientais e sociais na
região, relacionadas aos fatores ambientais identificados na área de inserção do
empreendimento, e a partir das quais foram apresentadas soluções de monitoramento e
verificação, controle e mitigação para os impactos associados.
Como é usual, os principais impactos previstos na fase de planejamento relacionam-se ao
surgimento de expectativas favoráveis da população com relação às oportunidades de
emprego e negócios, em contrapartida, às apreensões em virtude da possibilidade de
afetação de propriedades e de interferências relacionadas às obras.
Em decorrência, dessas expectativas, tem-se a especulação imobiliária manifestada,
principalmente, em relação a grandes propriedades localizadas ao longo do eixo. Neste
contexto, a implementação de ações de comunicação é importante no sentido de consolidar
um canal de comunicação com os diversos grupos de interesse, de forma a garantir o pleno
conhecimento do empreendimento e suas implicações, evitando-se que esses impactos
tomem proporções maiores do que realmente representam.
Dando continuidade, na fase de instalação, as atividades previstas irão provocar diversos
impactos nos meios físico, biótico e socioeconômico, a maioria de natureza adversa, em geral
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de baixa magnitude, caracterizados a partir dos critérios de reversibilidade, abrangência e
relevância, para os quais serão tomadas ações de controle, mitigação e compensação.
Os impactos benéficos na organização social, no emprego e renda e nas finanças públicas
municipais serão potencializados, a partir de ações de relacionamento com os atores
envolvidos, proporcionando um cenário de benefícios econômicos.
Com relação à fase de operação, os impactos avaliados decorrem das atividades de
transporte de cargas, principalmente da circulação de trens que causam perturbações nas
comunidades terrestres e incômodos à população, pela geração de ruídos, porém, o mesmo
foi caracterizado como pouco significativo.
De acordo com os cenários prospectivos elaborados considerando antes e depois da
implementação do RFSP, foi concluído pela equipe técnica responsável pelo Estudo de
Impacto Ambiental do Ramal Ferroviário Sudeste do Pará, que o empreendimento é viável
ambientalmente, tendo em vista que as possíveis alterações que ocorrerão nas áreas de
influência do empreendimento, não comprometerão a qualidade ambiental, desde que
efetivadas as ações de gestão dos impactos previstas no estudo.

ARCADIS Tetraplan 80

