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INTRODUÇÃO

As atividades de implantação e operação do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da
Barragem do Gelado não acrescentarão aspectos ambientais diferentes dos que já são
contemplados nos Estudos Ambientais e Planos Básicos Ambientais que subsidiaram a emissão
da LO 267/02. Por isso, as ações de controle e monitoramento propostas são integrantes dos
Programas de Gestão da Qualidade Ambiental dos estudos supracitados. Significa, no entanto,
que as ações atualmente vigentes para o Complexo Carajás serão estendidas para atender as
demandas que serão criadas com a instalação e operação do projeto ora a ser licenciado.
Para o controle dos aspectos gerados foram considerados os seguintes planos e programas:
Meio Físico:
− Plano de Gestão de Recursos Hídricos
− Plano da Qualidade do Ar
− Plano de Gestão de Resíduos
− Plano de Gestão de Ruídos
− Plano de Gestão de Sedimentos
Meio Biótico:
− Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD;
− Programa de Aproveitamento de Resíduos vegetais e da Serrapilheira;
− Programa de Aproveitamento da Biomassa Lenhosa;
− Plano Operacional de Supressão Vegetal - P.O.S.;
− Programa de Compensação Ambiental;
− Programa de Salvamento Dirigido da Fauna.
Meio Socioeconômico:
− Plano de Comunicação Social;
− Programa de Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos;
− Programa de Educação Ambiental – PEA;
− Programa de Fomento ao Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável do Território;
− Programa de Recrutamento e Capacitação de Mão-de-obra;
− Programa de Desenvolvimento de Fornecedores e de Regionalização da Compra de Insumos
e de Serviços do Estado do Pará – PDF;
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O Programa de Gestão de Recursos Hídricos da DIFN, criado a partir da DDE 0044/2002 –
Gestão de Recursos Hídricos da Vale, integra a gestão do ciclo da água no empreendimento, que
envolve todas as fases, desde a captação, a adução, a reservação, o tratamento, a distribuição e o
uso de água industrial e potável, bem como seu reuso e recirculação. Incluem-se também nesta
gestão a coleta, o tratamento e a destinação final de efluentes líquidos industriais e sanitários.
O PGRH foi elaborado e sua implementação vem sendo executada em consonância aos
fundamentos legais expressos na Lei Federal N.0 9.433/97 e 9.984/00, nas Resoluções do
Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH e do Conselho Nacional de Meio Ambiente CONAMA, assim como na Portaria MS Nº 518/04 que estabelece os padrões de Qualidade da
Água para consumo Humano.
A Diretoria de Ferrosos do Sistema Norte – DIFN, apresenta os objetivos de seu Programa de
Gestão de Recursos Hídricos das Minas de Ferro e Manganês do Complexo Minerador de
Carajás tendo como premissas básicas:
− Garantir o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei Nº 9433/97, que tem como
fundamentos, dentre outros, que a água é um bem de domínio público, sendo um recurso
natural limitado dotado de valor econômico, e que em situações de escassez, o uso prioritário
dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais, e, ainda, que a
gestão dos recursos hídricos deve proporcionar o uso múltiplo das águas;
− Garantir a demanda de água necessária ao seu processo, tendo como uma das premissas
principais a disponibilidade de água em quantidade e qualidade em seu empreendimento, de
modo a permitir a perenidade de suas atividades na região.
− Garantir o atendimento aos requisitos legais estabelecidos pela resolução CONAMA Nº
357/05, que estabelece os padrões de qualidade das águas e da Portaria MS 518/04, que
estabelece os padrões de qualidade da água para consumo humano.

2.1.1

Programa de Gestão da Qualidade dos Efluentes Líquidos Industriais e Domésticos

Esse programa de gestão visa garantir o atendimento da legislação ambiental no que diz respeito
à manutenção dos padrões de qualidade dos corpos hídricos receptores das águas residuárias
oriundas das atividades industriais desenvolvidas pelo empreendimento. Além disso, contempla
a implantação, operação e manutenção de estruturas de controle e tratamento, bem como o
monitoramento dos parâmetros de qualidade dos efluentes líquidos gerados conforme
estabelecidos na Resolução CONAMA nº 357/05.
As ações de controle e de monitoramento desenvolvidas pela Vale, essenciais para o satisfatório
desempenho dos sistemas, são executadas de modo sistemático, envolvendo não somente as
medições ambientais, mas também procedimentos específicos de verificação dos sistemas de
controle ambiental já implementados, garantindo a eficiência de seu funcionamento.
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Para o projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado, a Vale irá implantar e
operar sistemas de controle para tratamento e destinação adequada de efluentes no intuito de
atender aos requisitos da legislação ambiental aplicável.
A Tabela 2.1 apresenta os sistemas de controle ambiental do Projeto de Reprocessamento do
Rejeito da Barragem do Gelado.

TABELA 2.1
SISTEMAS DE TRATAMENTO DE
EFLUENTES LÍQUIDOS A SEREM INSTALADOS
Sistema de controle

Etapa de
Funcionamento

Efluente a ser tratado

Banheiro Químico

Implantação

Efluente sanitário.

Sistema Separador de Água e Óleo – SAO

Implantação e Operação

Efluente oleoso.

Sistema de Drenagem e de Contenção de
Sedimentos

Implantação e Operação

Direcionamento do fluxo pluvial e de
polpa de transbordos e decantação de
sedimentos nele contidos.

Sistema Fossa Séptica, Filtro Anaeróbio e
Sumidouro

Operação

Efluente sanitário.

Sistema de Controle de Operação da Draga

Operação

Contenção de sedimentos e eventuais
vazamentos de óleo.

2.1.1.1 Ações de Controle Ambiental
Encontram-se abaixo descritos os sistemas de tratamento de efluentes líquidos a serem utilizados
durante as etapas de implantação e operação do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da
Barragem do Gelado.
a) Banheiros Químicos
Para o controle dos efluentes sanitários na etapa de implantação será instalado banheiro químico
no canteiro de obra.
Banheiros Químicos são cabines portáteis com caixa de dejetos, que funcionam com uma
mistura de água e produto químico, que degrada o material sólido, não polui o meio ambiente e é
biodegradável. As unidades são autônomas e não precisam de instalação de água corrente nem
esgoto.
A limpeza dos banheiros químicos será realizada por caminhões de limpeza (sugador) e os
dejetos recolhidos serão encaminhados a ETE do Núcleo Urbano.
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b) Sistema Fossa Séptica – Filtro Anaeróbio e Sumidouro
As fossas sépticas serão implantadas para tratar os efluentes sanitários gerados pela utilização
dos sanitários nas instalações do prédio do ancoradouro, do sistema de bombeamento, no prédio
da ciclonagem e no prédio da filtragem.
As fossas serão dimensionadas de acordo com as normas da ABNT: NBR 7229/93, que
contempla o dimensionamento dos tanques sépticos e fornece dados sobre a contribuição de
efluentes e, NBR 13969/97, que contempla as unidades de tratamento complementares e
disposição final dos efluentes líquidos.
O efluente líquido gerado nessas fossas será infiltrado no solo.
Esta tipologia de sistema de tratamento alcança uma eficiência de remoção projetada de 75 a
80% do valor bruto de DBO5.
A seqüência do tratamento se dará da seguinte forma: o efluente in natura será encaminhado
para o tanque séptico e daí será encaminhado para uma caixa de passagem onde se dará a
amostragem do efluente bruto. Na seqüência o mesmo seguirá para o filtro anaeróbio, onde
acontecerá o tratamento biológico, que se processará através da formação de um biofilme,
representado por células de microorganismos que se fixam na superfície do material componente
do meio filtrante.
Após o filtro anaeróbio, o efluente já tratado, passará por uma caixa de inspeção onde serão
realizadas amostragens da qualidade do efluente e verificação da eficiência do sistema de
tratamento. Essa caixa de inspeção servirá também de caixa de distribuição, pois, a partir daí os
efluentes infiltrarão no solo, sendo este o destino final dos mesmos.
Quanto ao sólido retido no tanque séptico, o chamado “lodo” acumulado na primeira fase do
tratamento, será removido periodicamente por empresas especializadas nesta atividade e
disposto no tanque de lodo da ETE do Núcleo Urbano. O intervalo de limpeza do tanque,
segundo a NBR 7229/ 93, é acima de 12 meses.
A Figura 2.1 apresenta esquematicamente o sistema fossa séptica a ser implantado.

FIGURA 2.1 - Esquema da Fossa Séptica a Ser Implantado
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Os efluentes tratados deverão estar de acordo com a Resolução CONAMA n° 357/2005, artigo
34, que estabelece os padrões de lançamentos para os efluentes líquidos em geral, bem como os
respectivos limites para cada poluente específico.
O procedimento de programação e limpeza das fossas sépticas faz parte dos procedimentos da
gestão ambiental. A realização dos procedimentos de manutenção e limpeza viabiliza o
atendimento dos padrões estabelecidos para lançamento de efluentes, conforme preconiza a
Resolução CONAMA n° 357/2005.

c) Separadores de água e óleo – SAO
Para o tratamento dos efluentes oleosos gerados nas manutenções das máquinas e veículos nas
oficinas de pequeno reparos dos canteiros de obras e manutenções de equipamentos hidráulicos
e/ou lubrificados com óleo e graxa oriundos de todos os pontos geradores abrangidos pela
subestação, deslamagem e filtragem na fase de operação serão instalados Separadores de Água e
Óleo – SAO.
Os sistemas Separadores de Água e Óleo – SAO’s serão projetados em função do volume de
efluentes oleosos gerados nas instalações.
O SAO propriamente dito será instalado em uma estrutura de concreto armado composta de
bacia de contenção de resíduos, compartimento para bombeamento, caixa para instalação do
SAO, equipamentos auxiliares e área adequada para o manuseio dos recipientes de
armazenamento do óleo coletado.
O acionamento da bomba do SAO será controlado por chaves automáticas de controle de nível
instaladas no compartimento para bombeamento. O fluxo será regulado através de válvula
hidráulica visando à manutenção da vazão nominal do SAO.
Os compartimentos que comporão este sistema serão interligados entre si através de tubulações
de PVC emborcadas no líquido, de forma a evitar a transposição do óleo sobrenadante de uma
câmara para a outra. No primeiro compartimento será realizada a coleta mecânica do óleo
sobrenadante através de uma válvula de densidade instalada no seu interior. O óleo separado
será lançado, por gravidade, no recipiente de armazenagem.
O óleo emulsionado seguirá para o segundo compartimento, onde o óleo sobrenadante será
retido e as partículas sólidas passantes ficarão depositadas no fundo. O terceiro e quarto
compartimento atuarão de forma a garantir a eficiência do sistema em reter a contribuição de
líquidos e sólidos oleosos.
O óleo sobrenadante retido nos 2°, 3° e 4° compartimentos retornará para a bacia de contenção
de resíduos por tubulações através de descargas periódicas controladas manualmente por
registros instalados no fundo dos recipientes.
As partículas sólidas acumuladas na parte inferior dos compartimentos retornarão para a bacia
de contenção de resíduos, através de descargas periódicas controladas manualmente por
registros instalados no fundo dos recipientes.
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O processo será contínuo e o operador atuará apenas no controle periódico das válvulas de coleta
do óleo sobrenadante e na descarga das partículas sólidas depositadas no fundo dos
compartimentos.
O sistema separador de água e óleo receberá manutenção e limpeza periódica, de acordo com o
projeto.
O óleo e a borra oleosa proveniente da operação, manutenção e limpeza do SAO, assim como
outros resíduos contaminados com óleo e graxa, serão acondicionados em tambores estanques,
em bom estado de conservação, com tampa metálica e aro de vedação, devidamente
identificados.
O armazenamento destes resíduos será realizado em Depósito Intermediário de Resíduos – DIR
a se localizados próximos às áreas geradoras. Desta estrutura, os resíduos oleosos serão
encaminhados para o Deposito Intermediário de Resíduos – DIR de N5, para disposição final
adequada.

c) Sistema de Controle de Operação da Draga
No entorno da draga será utilizado um sistema de contenção de sedimentos, constituído por
barreiras flutuantes com borda livre e saia submersa. Estas barreiras serão instaladas também
próximas ao vertedouro com a finalidade de impedir que cheguem ao vertedouro materiais
flutuantes bem como eventuais vazamentos de óleo.
Em paralelo as barreiras descritas acima serão instaladas barreiras de manta geotêxtil colmatada
(bidin), para minimizar o aporte de sedimentos finos ao vertedouro da barragem do Gelado.

2.1.1.2 Ações de Monitoramento
a) Plano de Monitoramento da Qualidade dos Efluentes Líquidos Industriais e
Domésticos
O monitoramento da qualidade da água objetiva avaliar e verificar, de forma sistemática, a
gestão da qualidade dos efluentes líquidos industriais e domésticos, considerando-se os padrões
ambientais de lançamento estabelecidos pela legislação vigente (Resolução CONAMA 357/05).
Além disso, propicia a avaliação da eficiência dos sistemas de controle ambiental.
Atualmente, o monitoramento da qualidade da água superficial, da água residuária, da água
potável, dos efluentes líquidos e das águas subterrâneas nas áreas de influência do Complexo
Ferro Carajás é exercido com base em análises de parâmetros físico-químicos e bacteriológicos.
Para o monitoramento das possíveis interferências sobre os cursos d’água da implantação e
operação do Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado, serão adotadas as premissas
já implementadas no Complexo Minerador de Carajás.
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Amostragem

Os serviços de amostragem e de ensaios são realizados por empresa contratada, a qual possui o
Sistema da Qualidade implantado.
A metodologia de amostragem de água adotada no Complexo Minerador de Carajás está de
acordo com as diretrizes estabelecidas nas seguintes normas e procedimentos:
−

NBR 9897/87 – Planejamento de Amostragem de Efluentes Líquidos e Corpos Receptores;

−

NBR 9898/87 – Preservação e Técnicas de Amostragem de Efluentes Líquidos e Corpos
Receptores;

−

Norma ABNT NBR 13895 – Construção de Poços de Monitoramento e Amostragem;

−

Norma CETESB 06.010 – Amostragem e Monitoramento das Águas Subterrâneas;

−

Guia de Coleta e Preservação de Amostras de Água (CETESB, 1988);

−

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21 a edição. (APHA, 1998),
tópicos 1060A, B e C.

Os métodos analíticos são baseados nos procedimentos do Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater, 21a edição. (APHA, 1998), ou em procedimentos de
organizações técnicas reconhecidas.

−

Enquadramento dos Recursos Hídricos Receptores dos Efluentes Industriais e
Domésticos

As águas superficiais são enquadradas como Água Classe II – Art. 15, conforme estabelecido
na Resolução CONAMA Nº 357, de 17.03.2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de
água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e
padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Os efluentes líquidos são enquadrados segundo o estabelecido no capítulo IV, Art. 34 da
Resolução CONAMA Nº 357, de 17/03/2005.
O enquadramento da água potável, considerando a legislação vigente, é feito por meio da
Portaria do Ministério da Saúde N° 518, de 25/03/2004, que dispõe sobre procedimentos e
responsabilidades inerentes ao controle e à vigilância da qualidade da água para consumo
humano, estabelece o seu padrão de potabilidade e dá outras providências.

−

Pontos e Parâmetros de Monitoramento das Águas Superficiais

Para o monitoramento das águas superficiais, considerando a implantação do projeto em
questão, devem ser analisados os pontos já existentes na sua bacia de inserção, a bacia NWC.
Esta bacia drena a Mina de N4, situando-se ao leste a exploração da Mina de N4E e ao oeste a
Mina de N4WN. A descarga desta bacia se produz para o norte, para a Barragem de Rejeitos do
Gelado. Na parte superior desta bacia se localiza a Pilha de Disposição de Estéril NW.
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Não será necessária a inclusão de novos pontos de monitoramento de água superficial à rede da
sub-bacia NWC, visto que a existente já é capaz de detectar e caracterizar possíveis
interferências na qualidade das águas em função da implantação e operação do Reprocessamento
do Rejeito da Barragem do Gelado.
A Tabela 2.2 apresenta a localização e a descrição dos pontos considerados para monitoramento
de qualidade de água superficial na bacia NWC.
A rede de amostragem de qualidade da água da sub-bacia NWC, que integra a rede de
monitoramento da qualidade da água e efluentes líquidos do Complexo Minerador de Ferro de
Carajás, é composta por 12 pontos. Para o presente estudo foram selecionados 6 pontos,
considerando a localização das estruturas a serem implantadas no âmbito do projeto.

TABELA 2.2
LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO
Coordenadas Geográficas

Ponto
X

Y

Ponto no interior do reservatório da Barragem do Gelado

9338250

594838

Ponto no interior do reservatório da Barragem do Gelado

9338428

594464

9339360

594915

9339115

594964

Vertedouro da Sela 06 da barragem do Gelado
(localizada na APA) (efluente de estrutura de controle)

9339942

590454

Ponto localizado a jusante do vertedouro da barragem do
Gelado, na zona de mistura do efluente da barragem com
o corpo hídrico receptor (ponto localizado na APA do
Gelado).

9339875

595085

Vertedouro da Barragem do Gelado (próximo à Mina
N4E na APA) (efluente de estrutura de controle)
Dreno de fundo da Barragem do Gelado (ao lado do
vertedouro do Gelado distante cerca de 100 m) (efluente
de estrutura de controle)

A Figura 2.2 demonstra a localização dos pontos existentes para monitoramento de qualidade
de água superficial na sub-bacia NWC.
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FIGURA 2.2
Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado
do Complexo Minerador de Carajás
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Para a definição dos parâmetros a serem analisados, foram utilizados dois artigos da resolução
CONAMA 357/05, os de número 15 e 34 que estão abaixo listados:
Vazão circulante e parâmetros in loco (pH, condutividade, temperatura da água).
Cor verdadeira, pH, Temperatura Ambiente, Temperatura da Água, Condutividade, Turbidez,
Sólidos Dissolvidos Totais, Sólidos em Suspensão, Sólidos Totais, Dureza, Oxigênio
Dissolvido, DQO, DBO5, Sílica, Cloretos, Sulfatos, Bicarbonatos/Carbonatos, Sódio, Cálcio,
Magnésio, Potássio, Ferro Dissolvido, Manganês Total, Manganês Dissolvido, Cádmio total,
Chumbo Total, Nitrato, Nitrito, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal Total, Coliformes
Termotolerantes, Óleos e Graxas (minerais e óleos vegetais e gorduras animais), Materiais
Flutuantes, Materiais Sedimentáveis e CO2 livre.
Pontos e Parâmetros de Monitoramento dos Efluentes Líquidos
Serão objeto de monitoramento, os efluentes líquidos gerados nos sistemas de controle
implantados no âmbito do projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado.
Estão listadas, a seguir, as estruturas e efluentes monitorados bem como, freqüência e
parâmetros de análise.
Os resultados dos ensaios obtidos para os parâmetros indicados para avaliação dos efluentes são
comparados com os limites estabelecidos no artigo 34, da Resolução CONAMA Nº 357/05.
Pontos e Parâmetros de Monitoramento dos Efluentes Oleosos
Sistemas Separadores de Água e Óleo
Deverão ser monitorados o afluente e o efluente tratado do sistema separador de água e óleo.
Este monitoramento terá como objetivo verificar a eficiência dos sistemas instalados.
Freqüência: Mensal;
Parâmetros: pH, Temperatura da Água, Materiais Sedimentáveis, Ferro dissolvido, Manganês
dissolvido, Óleos e Graxas Minerais, Fenóis.
Freqüência: Quinzenal;
Parâmetros: Parâmetros: Óleos e graxas minerais, materiais sedimentáveis e pH.
Pontos e Parâmetros de Monitoramento dos Esgotos Sanitários
Fossa Séptica
Deverão ser monitorados o afluente e efluente tratado da fossa séptica. Este monitoramento terá
como objetivo avaliar a eficiência do processo de tratamento, possibilitando detectar
necessidade de manutenção e/ou adequação do sistema.
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Pontos de Monitoramento:
Ponto 01: Localizado na entrada do sistema. A análise dessa amostra indicará as condições de
qualidade do esgoto sanitário bruto que está sendo encaminhado para tratamento bem como para
calcular a eficiência do sistema quando comparado com o efluente final tratado.
Ponto 02 – A amostragem deverá ser realizada na caixa de inspeção antes da vala de infiltração.
A análise desta amostra indicará o grau de depuração biológica global realizada no sistema de
tratamento.
A Tabela 2.3 apresenta os parâmetros e freqüência de monitoramento.
TABELA 2.3
PARÂMETROS E FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO
Parâmetro
Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO
Demanda Química de Oxigênio - DQO
Óleos e Graxas minerais
Óleos Vegetais e Gorduras animais
Detergentes (LAS)
pH
Nitrogênio amoniacal total
Fósforo Total
Materiais Sedimentáveis
Coliformes Termotolerantes
Temperatura

2.2

Ponto 01
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral

Ponto 02
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral

Plano de Gestão de Sedimentos

A geração de sedimentos ocorrerá na etapa de instalação (atividades de terraplenagem) e durante
a etapa operação pelos processos da dragagem e do beneficiamento do material dragado.
O Programa de Gestão de Sedimentos já implantando no Complexo Minerador de Carajás
considera como estrutura intrínseca os sistemas de contenção de sedimentos. Trata-se de
barragens, diques e sistemas de drenagem estruturados.
Como forma de destinar corretamente o fluxo pluvial contendo sedimentos, a área do Projeto de
Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado será contemplada com sistema de
drenagem adequado. O fluxo pluvial será encaminhado para a barragem de rejeitos do Gelado.
O Plano de Gestão de Sedimentos adotado no Complexo Minerador de Carajás, e que será
implementado para as atividades de implantação e operação do Projeto de Reprocessamento do
Rejeito da Barragem do Gelado, apresenta as ações descritas a seguir.
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Ações de Monitoramento

As estruturas de drenagem pluvial e de contenção de sedimentos serão inspecionadas
rotineiramente como forma de garantir sua eficiência operacional e se estabelecer a necessidade
de manutenção que incluem limpeza e desobstrução.

2.2.2

Ações de Controle

a) Sistema de Contenção das Águas Pluviais na Etapa de Instalação
Como forma de controlar os impactos advindos da geração de sedimentos está prevista ainda na
etapa de implantação, a construção de estruturas para a condução de água pluvial que podem ser
canaletas, diques e sumps para a contenção de sedimentos. Tais estruturas serão mantidas na
etapa de operação, sofrendo alterações de configuração quando necessário.

b) Sistema de Contenção das Águas Pluviais na Etapa de Operação
O sistema de drenagem e de contenção de águas pluviais do Reprocessamento do Rejeito da
Barragem do Gelado é composto por microdrenagem e bacia de retenção, conforme pode ser
observado na descrição que se segue.
− Microdrenagem
Em toda a plataforma terraplenada e respectivos taludes, a microdrenagem será composta por
canaletas; caixas de passagem; descidas d’água de aterro e de corte. Esses dispositivos
conduzirão as águas pluviais para o sistema de drenagem existente.
− Bacia de Retenção
Na área da deslamagem, será implantada uma caixa objetivando a retenção dos eventuais
transbordos de polpa, de onde serão bombeados para a caixa de rejeito da deslamagem, e em
seguida, encaminhados pela tubulação de rejeito para barragem.

2.3

Plano de Gestão de Resíduos

A gestão dos resíduos gerados durante as etapas de implantação e operação do projeto de
Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado será realizada em conformidade com as
premissas já adotadas pela Vale.
As diretrizes básicas deste plano foram obtidas a partir das normas técnicas da ABNT, conforme
segue abaixo:
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Ações de Controle

− Inventário de Resíduos
A geração de todos os resíduos gerados na mina de ferro e de manganês de Carajás, incluindo os
resíduos gerados por empresas contratadas, são devidamente registrados e acompanhados
mensalmente através de planilhas específicas de controle.
O inventário de resíduos é tratado em procedimento operacional específico, estabelecendo a
metodologia e as diretrizes para o controle e preenchimento dos dados de geração.
A atividade de mineração de ferro não está enquadrada na Resolução CONAMA 313/2002 e em
nenhuma legislação estadual ou municipal. Desse modo, esta unidade operacional, fica
dispensada da apresentação do inventário de resíduos ao órgão ambiental. Entretanto, o modelo
do inventário constante na resolução é preenchido e arquivado internamente pela Gerência de
Meio Ambiente.
− Manifesto Interno de Descartáveis
O controle e a rastreabilidade dos dados da geração de resíduos em Carajás é realizado através
do preenchimento e emissão de documento específico, denominado manifesto de resíduos, o
qual apresenta diversas informações referentes ao tipo de resíduo gerado, o nome da área
geradora, o local de destino, o modo de acondicionamento, o código e estado físico, além do
responsável pelo transporte e o tipo de veículo utilizado.
O documento é gerado em duas vias, e devem estar assinadas pelo responsável da área geradora
e da área recebedora, e entregues no momento da pesagem. Assim uma das cópias permanece
com a área recebedora e outra retorna com a área geradora para controle e rastreabilidade dos
dados.
O inventário de resíduos da operação é preenchido através das informações obtidas neste
documento. O manifesto de resíduos deve ser arquivado pelo período de um ano.
Vale enfatizar que sem a presença deste documento, ou qualquer incoerência no preenchimento
do mesmo, nenhum tipo de resíduo é recebido pelos Depósitos Intermediários de Resíduos.
− Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR
Os resíduos enviados para tratamento, reciclagem ou disposição final fora da área industrial, são
preenchidos os MTR, conforme ABNT/NBR 13221/2003 (Transporte terrestre de resíduos). Os
mesmos são emitidos em duas vias, permanecendo uma via com a Vale e outra enviada para a
empresa contratada para destinação.
As notas fiscais dos resíduos enviados para destinação externa, também permanecem arquivadas
e controladas. Na destinação de resíduos perigosos (Classe I) são mantidos, além dos MTR’s e
respectivas notas fiscais, os Certificados de Destruição e toda a documentação de autorização e
licenciamento pertinente ao processo.
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− Controle de Estoque de Resíduos
O controle do estoque de resíduos nos Depósitos Intermediários de Resíduos é realizado por
meio de planilha específica, a qual faz um balanço entre a quantidade total de cada tipo de
resíduo gerado, a quantidade reutilizada dentro da própria operação, a quantidade enviada para
cada tipo de tratamento e disposição final e por fim a quantidade armazenada em cada DIR.
− Estruturas de Controle Ambiental
Inicialmente os resíduos são armazenados nos Depósitos Intermediários de Resíduos – DIR, que
configuram estruturas instaladas em cada unidade, destinadas ao armazenamento temporário dos
resíduos. Os resíduos são armazenados de forma seletiva em contenedores específicos para cada
tipo de resíduo.
O controle do estoque de resíduos nos DIR’s é realizado por meio de planilha específica, a qual
permite que se faça um balanço entre a quantidade total e cada tipo de resíduo gerado.
Após armazenados e inventariados nos DIR’s, os resíduos são encaminhados para a Central de
Material Descartável CMD de N5” (composto por várias unidades, de acordo com os tipos dos
resíduos, quais sejam, Galpão de Resíduos Perigosos, Pátio de Óleo Usado, Galpão de Resíduos
Recicláveis, Usina de Triagem e Compostagem e Pátio de Resíduos Industriais e célula de
resíduos inerte (CRI). Na entrada da CMD de N5, uma balança rodoviária e uma cabine de
controle faz a pesagem dos resíduos sólidos provenientes das áreas operacionais e do Núcleo
Urbano de Carajás, a fim de controlar o volume de resíduos armazenados, por tipo.
Por fim, os resíduos são encaminhados para disposição final, podendo ser dispostos no aterro
sanitário; ou nas células de resíduos inertes; ou serem comercializados; ou reutilizados no
próprio empreendimento; ou ainda, no caso de resíduos contaminados com óleo e graxa serem
destinados a co-processamento.
A seguir são listadas e descritas cada uma das estruturas citadas acima.

Pátio de Resíduos Industriais
O local é utilizado para armazenamento temporário de resíduos recicláveis de grande porte tais
como: sucata metálica em geral, filtros de ar, pedaços e tiras de borrachas, pedaços de correias
transportadoras, pneus de grande porte, tambores metálicos vazios, equipamentos de grande
porte desativados, entre outros.
Os resíduos estocados neste pátio são ofertados para o mercado, sendo encaminhados para
reciclagem.
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Pátio de Óleos Usados
Neste pátio é armazenado todo óleo usado gerado no Complexo Ferro Carajás, o qual permanece
estocado por curto período de tempo, aguardando a coleta por empresa especializada em rerefino de óleo.
Esta estrutura contempla 04 tanques aéreos com capacidade de 30 000 litros cada, em local
provido de contenção contra eventuais vazamentos e separador de água e óleo - SAO

Galpão de Resíduos Perigosos
Neste galpão são estocados temporariamente os resíduos perigosos (Classe I), os quais são
devidamente acondicionados em tambores de 200 litros lacrados e de cor laranja dispostos sobre
pallets de madeira aguardando o seu tratamento e/ou destinação final adequada, a ser realizada
somente por empresa especializada e homologada pela Vale, conforme procedimento específico
de transporte e destinação final de resíduos perigosos (Classe I).
Em 2006, toda a geração de resíduos perigosos contaminados com óleo e graxa e solventes foi
destinada para co-processamento no forno da empresa de cimentos Poty, localizada na cidade de
Sobral - CE.

Galpão de Resíduos Recicláveis
No local são recebidos, inventariados, prensados, acondicionados e estocados temporariamente
os resíduos recicláveis tais como: papel/papelão, plásticos PET e PEBD, latas de alumínio e de
aço, isopor, big bag´s, entre outros.

Usina de Triagem e Galpão para Compostagem
Na usina de triagem é realizada a separação de resíduos orgânicos, utilizando-se um funil para
recebimento de resíduos orgânicos, uma esteira para a segregação e de um triturador.
Aqueles gerados nos restaurantes são encaminhados para o galpão de compostagem, cujo
produto gerado, o composto orgânico, é encaminhado para a recuperação de áreas degradadas.
Esta unidade recebe os resíduos gerados no refeitório (bandejão), o qual atualmente serve cerca
de 6.000 refeições/dia, bem como aparas dos gramados e das folhas de varrição dos jardins.
Todo resíduo orgânico é encaminhado para compostagem.

Aterro Sanitário
Os resíduos Classe IIA, constituídos principalmente por resíduos sanitários (papel higiênico,
guardanapos usados, palito de dente), têm como destinação final o aterro sanitário.
Nos quatro primeiros meses deste ano, a média mensal de resíduos dispostos no aterro sanitário
foi de 12 toneladas de resíduos provenientes da área operacional e de 11 toneladas de resíduos

Golder Associates

Outubro, 2008

16

RT-001_089-515-5018_01-J

originados no Núcleo Urbano de Carajás, constituídos exclusivamente de resíduos sanitários. A
disposição final de resíduos no aterro foi reduzida sensivelmente com a efetiva implementação
da coleta seletiva no Núcleo Urbano, que excluiu deste grupo os resíduos recicláveis e
orgânicos.

Célula de Resíduos Inertes – CRI
A célula de resíduos inertes, atualmente localiza-se na pilha de estéril Norte I . A disposição dos
resíduos ocorre a granel sobre o solo, formando montes, os quais são posteriormente quebrados
e compactados por um trator de esteira (D6) e recobertos com material estéril durante o avanço e
formação da pilha.
Assim, considerando que os resíduos permanecem num curto espaço de tempo nas estruturas de
armazenamento temporário, que o aterro sanitário poderá ser afetado apenas com a redução do
seu tempo de vida útil e que as células de resíduos inertes podem ser implantadas nas pilhas de
estéril, conclui-se que o sistema de controle de resíduos atual opera com capacidade para atender
não só aos resíduos gerados no Complexo Ferro Carajás e Núcleo Urbano, assim como aqueles a
serem gerados pelo Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado.

2.4

Plano de Gestão da Qualidade do Ar

O Plano de Gestão da Qualidade do Ar implementado no Complexo Ferro Carajás compõem-se
de dois programas, sendo eles: Programa de Controle das Emissões Atmosféricas e Programa de
Monitoramento da Qualidade do Ar.
O objetivo deste plano é promover o controle e monitoramento dos aspectos ambientais da
emissão de material particulado, durante as etapas de implantação e operação, através de
procedimentos operacionais e ações específicas.

2.4.1

Programa de Controle das Emissões Atmosféricas

O objetivo deste programa é promover o controle dos aspectos ambientais da emissão de
material particulado, resultantes das atividades operacionais do Complexo Ferro Carajás.
O plano de controle das emissões atmosféricas da Vale em Carajás está baseado no “Plano de
Identificação e Ações de Melhoria para Controle de Emissões Atmosféricas das Atividades de
Extração e Beneficiamento de Minério de Ferro e Manganês em Carajás”, protocolado no
IBAMA em 09/03/2007.
Dentre as ações de controle atualmente adotadas pela Vale para a redução de poeira proveniente
das vias de tráfego não pavimentadas de transporte de minério, destacam-se: (1) umectação de
vias de tráfego e; (2) aplicação de cloreto de cálcio na superfície das vias.
A seguir são apresentadas ações aplicadas para o controle das emissões de poluentes
atmosféricos que já vem sendo aplicadas no Complexo Ferro Carajás e abrangerão o Projeto de
Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado:
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− Umectação das vias não pavimentadas com caminhões-pipa
− Revegetação de áreas expostas à ação do vento. Ações estas a serem desenvolvidas no
âmbito do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;
− Manutenção adequada da frota de veículos, evitando emissões excessivas de gases e
partículas (fumaça preta) provenientes dos motores de combustão interna dos veículos e
máquinas móveis.
Dado que as vias de tráfego são o grupo com maior responsabilidade pela degradação da
qualidade do ar na AID do empreendimento, os esforços para a implementação das ações de
controle vêm sendo dirigidas de forma prioritária para esse grupo de fontes emissoras.

2.4.2

Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar

A qualidade do ar de uma região é resultado de fenômenos complexos, envolvendo a geração e
emissão de poluentes ou seus precursores por fontes naturais e antropogênicas, interações físicas
e químicas desses poluentes na atmosfera, bem como a dispersão desses poluentes de acordo
com as condições meteorológicas do local.
Desta forma, a gestão moderna da qualidade do ar de uma região de interesse requer não
somente o monitoramento contínuo das concentrações de poluentes na atmosfera, mas também o
conhecimento das fontes emissoras de poluentes atmosféricos e a medição contínua das
condições meteorológicas. Todas estas informações devem ser obtidas, tratadas e analisadas de
forma sistêmica, incluindo ainda nesta lista informações características da região, como relevo,
rugosidade superficial, uso e ocupação do solo, dentre outras.
Atualmente, encontra-se em fase de implantação em Carajás, a Rede Automatizada de
Monitoramento da Qualidade do Ar e Meteorologia – RAMQAM-CA, que propiciará a
cobertura de praticamente toda a região passível de medição sob influência significativa das
principais fontes emissoras da Vale em Carajás (vide cronograma apresentado na Tabela 2.4).
Considerando o porte do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado, as
alterações dos cenários de qualidade do ar previstos para a ampliação da produção de 2 Mtpa são
consideradas desprezíveis. Especialmente levando-se em consideração a natureza do processo de
produção de Pellet adotada no Projeto. Assim, a RAMQAM-CA projetada para o Complexo
Carajás continuará a ter capacidade de monitorar adicionalmente as emissões atmosféricas de
MP e PM 10 provenientes das fontes emissoras para o novo cenário decorrente da operação do
projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado.
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Barragem do Gelado
(PTS,
PI, DV, VV, TA e UR)
Núcleo Urbano (PTS,
PI, DV, VV, TA e UR)

Canteiro de
Transporte
Mina/Pêra Manganês

Escritório Administrativo
do Manganês (PTS, PI, DV,
VV, PP, PA, RS, TA e UR)

Paiol de Explosivos (PTS, PI,
DV, VV, PP, PA, RS, TA e UR)

Legenda:
Estação de monitoramento da qualidade do ar e meteorologia
Parâmetros
PTS – Partículas Totais em Suspensão
VV – Velocidade do Vento
PI – Partículas Inaláveis (menor que 10 µm)
PP – Precipitação Pluviométrica
DV – Direção do Vento
PA – Pressão Atmosférica

RS – Radiação Solar Global
TA – Temperatura do Ar
UR – Umidade Relativa do Ar

FIGURA 2.4 - Projeto da Rede Automática de Monitoramento de Qualidade do Ar e Meteorologia da Vale em Carajás –
RAMQAM – CA.
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TABELA 2.4
COMPOSIÇÃO E CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA RAMQAM-CA
Estação de
Monitoramento
Parâmetro
Medido

Qualidade do Ar

Meteorologia

Partículas
Veloci- PrecipiRadiaÚmidaPartículas Inaláveis Direção
Pressão
Tempedade
tação
ção
de
Totais em (menor
do
Atmosratura
do
PluvioSolar
Relativa
Suspensão que 10
Vento
férica
do Ar
Vento métrica
Global
do Ar
µm)

Escritório
Administrativo do
1
1
1
Manganês
Paiol de
1
1
1
Explosivos (Mina
de Ferro)
Núcleo Urbano de
1
1
1
Carajás
Barragem do
1
1
1
Gelado
Canteiro de
Transporte
2
2
2
Mina/Pêra
Fonte: Ecosoft Consultoria e Softwares Ambientais Ltda.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

Legenda:
1
2

2.5

Implantação da 1ª Fase da RAMQAM-CA – concluído em Dezembro/2006
Implantação da 2ª Fase da RAMQAM-CA – Julho/2009

Plano de Gestão de Ruídos e Vibrações

Os processos e tarefas que irão ocorrer durante as etapas de implantação e operação do projeto
de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado irão acarretar a geração de ruídos que
deverão ser geridos de forma a atender a legislação vigente.
O Complexo Minerador de Carajás possui implementado um Plano de Gestão de Ruído onde
estão definidos os procedimentos para o monitoramento e controle dos níveis de ruído gerados
pela operação do empreendimento.
O Plano de Gestão de Ruídos e Vibrações proposto neste PCA é uma continuidade do programa
atualmente implementado pela Vale.

2.5.1

Ações de Monitoramento – Programa de Monitoramento de Ruído

Pontos de monitoramento
Para a detecção e caracterização de possíveis interferências nos níveis de ruído atuais causados
pela operação das estruturas do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado
deverão ser integrados novos pontos de monitoramento de ruído à rede operada atualmente.
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Os pontos de monitoramento a serem incrementados estão descritos na Tabela 2.5. Os pontos
propostos foram utilizados na medição dos níveis de ruído para o diagnóstico da área conforme
apresentado no Relatório de Controle Ambiental. O número de pontos propostos poderá ser
revisto após a primeira campanha de monitoramento.

TABELA 2.5
PONTOS DE MONITORAMENTO PROPOSTOS PARA A PRIMEIRA CAMPANHA
PONTOS
GL 1
GL 2
GL 4
GL 5
GL 6
GL 7
GL 8
GL 9
GL 11
GL 12
GL 13
GL 19
GL 20
GL 21
GL 22

Coordenadas
X
Y
596.176
9.337.980
591.292
9.340.144
591.056
9.339.970
591.172
9.339.686
592.280
9.338.981
593.406
9.338.898
592.026
9.339.834
592.245
9.339.670
592.280
9.338.981
593.406
9.338.898
593.516
9.339.224
591.852
9.338.070
592.667
9.338.130
594.241
9.337.740
593.858
9.337.574

Descrição do Ponto
Gleba rural dos colonos da APA do Gelado
Gleba rural dos colonos da APA do Gelado
Gleba rural dos colonos da APA do Gelado
Gleba rural dos colonos da APA do Gelado
Gleba rural dos colonos da APA do Gelado
Gleba rural dos colonos da APA do Gelado
Gleba rural dos colonos da APA do Gelado
Gleba rural dos colonos da APA do Gelado
Gleba rural dos colonos da APA do Gelado
Gleba rural dos colonos da APA do Gelado
Gleba rural dos colonos da APA do Gelado
Margem direita da barragem do Gelado – Área de floresta
Margem direita da barragem do Gelado – Área de floresta
Margem direita da barragem do Gelado – Área de floresta
Margem direita – Área de floresta

A Figura 2.5 apresenta a localização dos pontos propostos para o monitoramento de ruídos.
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Freqüência de monitoramento
O monitoramento deverá ser realizado após o início da operação do empreendimento. A
freqüência das campanhas de monitoramento deverá ser anual conforme o Plano de
Monitoramento já implementado no Complexo Minerador de Carajás.

Procedimentos de medição
Os níveis de pressão sonora deverão ser medidos em decibels (dB), utilizando-se a curva de
ponderação “A” com circuito de resposta rápida. O Leq (nível de ruído equivalente) foi
calculado automaticamente pelo próprio equipamento após o final da aquisição de dados.
O tempo de medição da pressão sonora em cada ponto deve ser de aproximadamente 10 minutos
e devem ser executadas de acordo com a Norma ABNT 10.151.

2.6

Ações de controle

As ações de controle, que podem ser aplicadas tanto na fase de implantação como de operação,
devem ser executadas na aquisição de um equipamento, quando os resultados obtidos no
monitoramento de ruídos apontarem a necessidade de redução dos níveis de pressão sonora e
seguindo um plano de manutenção periódica. As ações para o controle dos níveis de pressão
sonora são:
− Controle na Aquisição de Equipamentos
Selecionar e exigir dos fornecedores de novos equipamentos fixos e móveis, máquinas
acusticamente tratadas e que ofereçam reduzidos níveis de emissão.
− Programa de Manutenção de Fontes Fixas e Móveis em Operação
Deve ser elaborado um planejamento de manutenção e lubrificação periódica de veículos e
equipamentos e seus componentes, onde as condições mecânicas de máquinas e elementos
móveis devem ter prioridade. Devem ser eliminados atritos através de lubrificação, redução de
folgas de elementos realizando ajustes e troca de peças desgastadas.
− Elaboração de Projetos para Minimização e Enclausuramento de Fontes Geradoras de
Ruído
Quando necessário e possível, deverá ser realizado o ajuste das instalações e equipamentos.
Havendo a constatação de incômodos e indicadores que estejam sistematicamente em desacordo
com os referenciais comparativos, a Vale deverá adotará as medidas cabíveis para promover os
ajustes necessários.
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As ações de controle de ruído referentes aos trabalhadores durante as etapas implantação
operação são de natureza ocupacional, cujas ações são abordadas nos programas específicos de
conservação auditiva, em atendimento aos requisitos normativos vigentes, especificamente as
Normas Regulamentadoras (NR’s) da Portaria N.º 3.214/1978 do Ministério do Trabalho.

3.

MEIO BIÓTICO

3.1

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas deve integrar o Projeto de Instalação do
empreendimento desde a sua fase de planejamento, que deve prever a menor intervenção
possível na área atualmente preservada, otimizando o balanço de massas (relação de volumes de
corte e aterro) e com o menor volume de movimentação de solo possível, respeitando as
exigências técnicas da instalação quanto ao tamanho da área a ser ocupada pelas suas estruturas
e quanto à conformação do terreno necessária.
Dessa forma as orientações deste programa devem ser adotadas nas seguintes etapas de
implantação:
a) Remoção da cobertura florestal;
b) Terraplanagem;
c) Construção do empreendimento;
d) Reconformação do terreno;
e) Implantação do sistema de drenagem;
f) Recomposição da cobertura vegetal.

3.1.1

Remoção da cobertura florestal

A retirada da cobertura florestal que cobre a área do empreendimento deve ser iniciada, com o
corte de cipós, que dever ser feito pelo menos 10 dias antes de iniciar a derrubada. O corte das
árvores de maior porte deve ser feito com o uso de motosserra, e a limpeza do sub-bosque, assim
como a retirada de árvores de pequeno a médio porte poderá ser feita com auxílio de um trator, o
mesmo tipo que fará a delimitação da área e a abertura de caminhos de acesso. A retirada das
toras do local para áreas previamente escolhidas e licenciadas para tal, deve ser feita com o uso
de carregadeiras de pneus com garfos ou tratores de pneus com garras (Skiders)
Os serviços de derrubada deve ter o corte com queda direcionada das árvores para dentro da
ADA do empreendimento, para não impactar áreas não autorizadas/licenciadas pelos órgão
ambientais.Todo material e resíduo vegetal oriundos da supressão, deve ser estocado em locais
previamentes definidos e autorizados/licenciados, fora do raio de interferência dos serviços das
obras civis do empreendimento. Em hipótese alguma esses resíduos poderão ser enleirados nas
bordas da floresta de áreas não autorizadas/licenciadas
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Os restos lenhosos (inclusive provenientes do destocamento) devem separados do solo orgânico
(camada superficial do solo). Este material proveniente da raspagem do terreno, junto com a
serrapilheira deve ser separado e armazenado para uso posterior nas áreas a serem recuperadas,
aproveitando o alto teor de matéria orgânica, melhor fertilidade e o banco de sementes
disponíveis neste material.
O uso de fogo como forma de eliminar os restos vegetais deve ser terminantemente evitado.

3.1.2

Terraplanagem

Os trabalhos de terraplanagem devem considerar e respeitar o calendário climático, prevendo o
seu desenvolvimento em etapas durante a época da seca (meses de junho a setembro).
O avanço das frentes de corte / empréstimo de material e transporte / deposição nos aterros deve
ser simultâneo, evitando que haja necessidade do uso de bota-esperas.
A localização dos platôs para construção deve ser ajustada para que haja a menor movimentação
de solo possível.
O sentido de retirada do material de empréstimo (solo argiloso) deve ser feito sempre das cotas
mais altas em direção às cotas mais baixas, sendo formadas bermas a cada 5-8m de desnível do
terreno.
Não poderá haver acúmulo de material nas bordas do fragmento florestal.

3.1.3

Construção do Emprendimento

A instalação do projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado deve ser feita
seguindo todas as normas e especificações técnicas inerentes às estruturas e equipamentos
projetados para o local.
Restos de materiais diversos oriundos da construção civil deverão ser adequadamente dispostos
e posteriormente encaminhados ao seu destino.
A equipe de gestão ambiental do empreendimento deverá se responsabilizar pela verificação do
respeito às normas ambientais durante toda a fase de implantação da obra.

3.1.4

Reconformação do Terreno

Logo após o término da construção, o terreno circundante incluindo os acessos internos, deve ter
seu relevo suavizado.
Os taludes de corte deverão apresentar uma inclinação de 1:1 (H:V), enquanto os taludes de
aterro serão finalizados na proporção de 3:1 (H:V) como forma de assegurar uma melhor
estabilidade dos mesmos.
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Deve ser considerado que no entorno imediato da obra, não se pretende restabelecer nenhuma
cobertura florestal, sendo necessário apenas conter e prevenir qualquer problema de conservação
de solo.
Após a reconformação do terreno, recomenda-se o espalhamento da camada de solo orgânico,
oriundo da supressão vegetal do local antes do início das obras, para funcionar como substrato
de melhor qualidade para a camada vegetal a ser implantada no local.

3.1.5

Sistema de Drenagem

Imediatamente após a conclusão dos trabalhos de reconformação topográfica do terreno, ou até
mesmo de forma concomitante, deverá ser implantado um sistema de drenagem corretamente
dimensionado considerando um índice de pluviosidade com tempo de recorrência de pelo menos
30 anos, sendo que a velocidade d’água não deverá ultrapassar a 2 m/s e a lâmina d’água
máxima não deverá ser superior a 10 cm.
Esse sistema deverá prever a colocação de canaletas nas cristas e nas saias dos taludes de corte e
aterro que devem descarregar em canais de maiores dimensões situados na parte mais baixa da
ADA. Esses canais, por sua vez, irão conduzir as águas pluviais de forma disciplinada para
dentro da Barragem do Gelado

3.1.6

Recomposição da Cobertura Vegetal

Como já foi dito anteriormente neste programa, não há nenhuma área no entorno imediato do
empreendimento em que se planeje a implantação de qualquer projeto de restauração da floresta
que cobria originalmente o local.
A introdução de uma cobertura vegetal nas áreas com solo exposto após o término da construção
do empreendimento têm por função principal, a proteção do solo contra os processos erosivos.
Dessa forma recomenda-se a utilização de um coquetel de leguminosas e de gramíneas de
grande rusticidade, porém sem grande capacidade de infestação, sendo sugerido o uso de
Crotalaria spp., Stylozanthes spp., Arachis spp., Indigofera spp.e Aeschynomene spp. como
leguminosas (recomendadas principalmente para as áreas de menor fertilidade) associadas ou
não a gramíneas como grama-batatais (Paspalum notatum).
Eventualmente podem-se inserir outras espécies com finalidades ornamentais de acordo com um
projeto paisagístico a ser detalhado.

3.2

Programa de Aproveitamento de Resíduos Vegetais e da Serrapilheira

A necessidade da recuperação efetiva de áreas degradadas requer a recriação das condições
ambientais necessárias à continuidade da sucessão ecológica. As características físicas e
químicas adequadas dos solos apresentam-se como as condições iniciais mais necessárias ao
sucesso de qualquer iniciativa de recuperação de áreas degradadas.
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Áreas degradadas geralmente se caracterizam pela perda da fração orgânica do solo, com a
conseqüente perda de nutrientes, da capacidade de retenção de umidade, perda da biota do solo,
fazendo com que todos os processos biológicos sejam alterados, propiciando também a
desagregação do solo, gerando perda efetiva das camadas superficiais com a erosão.
A abertura de novas áreas para a instalação de empreendimentos requer a retirada da vegetação e
das camadas superficiais do solo. Com a retirada da vegetação, a serrapilheira, composta por
folhas, sementes e galhos finos, compõe-se de excelente fonte de matéria orgânica, nutrientes e
propágulos, necessários à recuperação de áreas degradadas.

3.2.1 Justificativa
Durante as fases de remoção da vegetação (desmatamento) para implantação do Projeto de
Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado, após a retirada da madeira com
possibilidade de uso comercial ou com dimensões maiores, as folhas, sementes e galhos finos
resultantes das etapas anteriores, terminam por se depositarem sobre o solo orgânico das áreas a
serem ocupadas por estruturas do empreendimento, adicionadas à serrapilheira pré-existente no
local. Esse material depositado é composto basicamente por biomassa vegetal, sendo importante
fonte de matéria orgânica e nutrientes para o solo e de propágulos necessários à continuidade
dos processos de regeneração das áreas a serem recuperadas. Essa matéria orgânica favorece o
desenvolvimento da pedofauna, retém umidade, melhora as condições de aeração do solo, além
de disponibilizar nutrientes para o sistema solo-planta.
A necessidade da recuperação de áreas impactadas requer a melhoria das condições do solo nas
áreas a serem recuperadas, bem como a criação de condições favoráveis à continuidade do
processo de recuperação pela própria natureza, favorecendo assim o retorno da resiliência do
ambiente, entendida como o potencial ou a capacidade do ambiente em se recuperar após
impactos. Os resíduos vegetais e a serrapilheira resultantes das atividades de supressão de
vegetação se tornam fontes de propágulos, alimento e refúgio para a fauna ocorrente nas regiões
onde é produzido, além de fornecer nutrientes, à medida que se decompõem, ao solo,
melhorando sua condição química e física necessária à continuidade do processo de recuperação
das áreas onde forem utilizados com esse intuito.

3.2.2

Objetivo

Aproveitar a biomassa vegetal e contribuir para a reabilitação das áreas degradadas.

3.2.3

Ações

A retirada, armazenamento e utilização dos resíduos vegetais e serrapilheira provenientes das
áreas de desmate deverão seguir as orientações apresentadas adiante.
− Preparação da Área para Retirada de Resíduos Vegetais e da Serrapilheira
Após a retirada da madeira aproveitável, conforme orientações do Plano de Desmate e do
Procedimento Operacional - PRO0022-GAMIN/VALE, inicia-se o processo de preparação da
área para retirada dos resíduos vegetais e da serrapilheira. Toda a madeira, galhos e material
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proveniente da destoca deverá ser previamente retirada da área. Considerar-se-á como madeira e
galhos a serem retirados previamente, todo material lenhoso com Diâmetro >10cm e
comprimento >1,0 metro. Todo material proveniente dessa limpeza será depositado em área
próxima aos depósitos de solo orgânico, a exemplo do material proveniente da destoca da área.
− Retirada de Resíduos Vegetais e da Serrapilheira
O material restante na área, após as atividades de preparo serão então amontoados, juntamente
com o solo orgânico. Esses materiais serão produzidos através da raspagem, por tratores de
esteira providos de lâminas, da camada de solo com aproximadamente 30 cm nas áreas de
floresta. A etapa de raspagem e posterior enleiramento do material deverá promover a máxima
homogeneização de todo o material produzido. Com o auxílio de tratores providos de páscarregadeiras e caminhões tipo caçamba basculante o material será transportado aos pátios de
estocagem de solo orgânico. Caso existam áreas a serem recuperadas imediatamente e que
necessitem desse material no processo de recuperação, o mesmo será imediatamente enviado ao
uso direto, sem passar pelo pátio de estocagem.
− Estocagem de Resíduos Vegetais e da Serrapilheira
O armazenamento deste material é de fundamental importância no reaproveitamento posterior,
como adubo orgânico, substrato revitalizante (micro e macrofauna edafologicamente
importante) e fonte de propágulos. Deverão ser feitos montes de material, com altura máxima de
4 metros, devendo esses montes serem cobertos para evitar sua exposição excessiva ao sol e à
chuva. Uma vez amontoado, este material, rico em massa orgânica verde, tende a acidular
(ácidos húmicos). Para garantir um bom arejamento, bem como o equilíbrio químico no interior
destas leiras, as mesmas não serão compactadas e receberão a aplicação de calcário dolomítico
sobre toda sua superfície, na base de 3 kg/m². Assim, quando da reutilização deste material para
revegetação, o mesmo terá sofrido reações internas de enriquecimento e disponibilização de
nutrientes.
Preferencialmente deve ser dada destinação final adequada imediata ao material, evitando-se que
permaneça por mais de dois anos sem uso.
− Utilização de Resíduos Vegetais e da Serrapilheira
Os resíduos vegetais e serrapilheira deverão ser lançados, juntamente com o solo orgânico, em
camadas de 10-20 cm de espessura de material não compactado, medida após o nivelamento do
material lançado, nas posições de máxima espessura solta. As espessuras das camadas de
lançamento poderão variar até 25 cm, a critério da fiscalização, em função dos equipamentos de
nivelamento a serem usados e dos locais a serem lançados.
Em áreas onde for necessário a compactação com equipamentos, o material deverá ser lançado e
espalhado em camadas que não excedam a 10 cm de material não compactado.
As superfícies em recuperação deverão ser permanentemente preservadas quanto ao trânsito dos
equipamentos. Tanto quanto possível, os equipamentos de transporte deverão ser dirigidos de
maneira que se evite passar por estas áreas. Quando esta operação se tornar impraticável deverão
ser construídos aterros provisórios de material solto com espessura não inferior a 0,60 m, que
serão posteriormente removidos. Todo material deve ser lançado e espalhado previamente até
que todo o material esteja homogeneizado.
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A fração de resíduos vegetais, composta por galhos e material proveniente da destoca poderão
ser distribuídos sobre as áreas que receberão top-soil, preferencialmente em curvas de nível,
diminuindo o arraste de material pela erosão e favorecendo o aparecimento de abrigos para a
fauna.

3.2.4

Equipe de profissionais envolvida

A equipe de profissionais envolvida está listada a seguir. A quantidade desses profissionais
ficará a critério do empreendedor/executor, a fim de se otimizar/acelerar o processo de
aproveitamento de resíduos vegetais e da serrapilheira.
− Técnico florestal coordenador do programa
− Tratoristas
− Motoristas de caminhão
− Ajudantes

3.2.5

Cronograma

O cronograma de aproveitamento de resíduos vegetais e da serrapilheira é apresentado na
Tabela 3.4.

TABELA 3.4
CRONOGRAMA DE APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS
VEGETAIS E DA SERRAPILHEIRA
MESES

ATIVIDADE
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Preparação da Área para Retirada de Resíduos Vegetais
e Serrapilheira
Retirada de Resíduos Vegetais e Serrapilheira
Estocagem de Resíduos Vegetais e de Serrapilheira
Utilização de Resíduos Vegetais e Serrapilheira

3.3

Programa de Aproveitamento da Biomassa Lenhosa

A implantação de empreendimentos minerários requer o preparo da área para que essas
atividades possam ocorrer. Para a implantação propriamente dita, as atividades de preparo do
terreno são as primeiras a ocorrer e nesta atividade específica, a retirada da vegetação é a que
ocorre primeiramente. A retirada dessa vegetação, como se espera, gera como resultado,
produtos florestais madeiráveis, comercializáveis ou não.
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Por se tratar de uma atividade paralela à atividade de mineração, a retirada de vegetação deve ser
efetuada de forma a se minimizar seus efeitos negativos, aproveitando-se as possibilidades por
ela geradas. Entre essas possibilidades, destacam-se a não queima da vegetação suprimida, como
ocorre normalmente em outros empreendimentos não minerários na região, além da
possibilidade de comercialização da madeira produzida e/ou utilização de resíduos na
recuperação de áreas degradadas.

3.3.1 Justificativa
O aproveitamento da biomassa lenhosa produzida quando da supressão da vegetação para a
implantação do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado torna-se
importante para minimizar os impactos negativos advindos da atividade de desmate.. A demanda
por madeiras de grande valor comercial no mercado regional favorece a destinação dessas
madeiras ao comércio existente. Por outro lado, as madeiras consideradas menos nobres
necessitam de estratégias diferenciadas de destinação, sendo para isso necessária sua destinação
para a utilização na confecção de piquetes para demarcações durante a implantação do
empreendimento e estradas, fabricação de laminados de madeira, compensados e caixaria para
transporte de produtos agrícolas, além da doação à comunidade do entorno para uso como lenha,
para uso doméstico. Espécies aromáticas ou com possibilidades de uso medicinal, caso haja
demanda, deverão ter sua destinação direcionada para esses fins.Toda a madeira oriunda da
supressão vegetal com DAP comercial, ou seja, acima de 30 cm, independente do seu valor
econômico (pois isso varia de região para região) são romaneadas e estocadas para futura
utilização, que no caso da Vale será para venda ou doação para instituições governamentais. As
toras e a lenha com DAP abaixo disso (irregualres, ocas,), também será estocada para venda,
para outros fins, como para guseiras.

3.3.2

Objetivo

Dar aproveitamento adequado à biomassa lenhosa gerada no desmate.

3.3.3

Operacionalização

O Plano de Aproveitamento da Biomassa Lenhosa será executado em etapas, conforme
apresentada a seguir.
− Identificação das Espécies e Volume de Material
Esta etapa do Plano de Aproveitamento da Biomassa Lenhosa inicia-se antes da etapa de
desmate. Durante a identificação e marcação das espécies a serem aproveitadas e abertura de
acessos para o desmate, deverá ser feito um levantamento para a estimativa de volume de
madeiras, nas diversas categorias a serem definidas, devendo-se considerar as espécies
madeiráveis e comercializáveis com altos valores de mercado, espécies de baixo valor de
mercado, com uso provável em caixarias, laminados e compensados, espécies aromáticas e/ou
medicinais e espécies para lenha.
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− Retirada, Transporte e Estocagem dos Produtos
A retirada dos produtos deverá ser feita, durante a etapa de desmate, seguindo-se procedimentos
que potencializem seus usos, conforme definidos no item anterior. O transporte deverá ser
realizado por caminhões até os pátios de estocagem previamente preparados.
Todas as madeiras comercializáveis deverão ser identificadas individualmente, podendo ser
estocadas em lotes com características comuns. Apenas o material a ser destinado como lenha ou
aromáticas/medicinais poderão ser identificadas por lotes. As toras de maior porte, que estejam
ocas ou impróprias para os usos já citados, deverão ser destinadas à criação de atrativos para a
fauna ou recuperação de áreas degradadas. Toras de castanheira (Bertholletia excelsa) serão
estocadas em pilha separada, identificadas individualmente e controladas de forma a se impedir
sua saída para usos não permitidos por lei.
− Destinação da Biomassa Lenhosa
Os destinos possíveis para a madeira gerada no desmate para implantação do Projeto de
Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado, a critério da Vale são definidos abaixo:
• Doação, para comunidades carentes ou entidades, desde que estejam legalmente habilitadas a
utilizarem a madeira recebida. O material a ser doado não poderá ser comercializado com o
intuito de gerar lucros pessoais, para a produção de carvão ou venda para terceiros. Apenas
instituições filantrópicas sem fins lucrativos, a critério do empreendedor poderão
comercializar os produtos recebidos, seguindo as normas ambientais e tributárias vigentes.
Não poderão ser doadas madeiras de castanheira (Bertholletia excelsa).
• Utilização no próprio empreendimento, de madeira bruta ou beneficiada, na forma de tábuas,
caibros, batentes, mourões para cerca, dentre outros usos.
Em nenhuma hipótese a biomassa lenhosa proveniente dos desmates para implantação do
empreendimento poderá ser queimada ou enterrada.

3.3.4

Equipe de Profissionais Envolvida

A equipe de profissionais envolvidas está listada a seguir. A quantidade de profissionais
envolvida a critério do empreendedor/executor poderá ser alterada, a fim de se otimizar/acelerar
o processo de desmate.
− Engenheiro Florestal coordenador do programa;
− Profissional de Nível Superior de Relações com Comunidades, responsável pela
identificação e seleção dos beneficiados com o programa de doações;não existe na pratica
− Técnico Florestal;
− Identificador botânico;
− Auxiliares de campo.
− Equipe de topografia
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Cronograma de Destinação da Biomassa Lenhosa

A organização da seqüência de exploração das áreas (Tabela 3.5) foi feita de acordo com o
cronograma de implantação das estruturas previstas para o empreendimento, devendo ocorrer de
forma escalonada, seguindo a demanda para abertura de novas áreas.

TABELA 3.5
CRONOGRAMA DE DESTINAÇÃO DA BIOMASSA LENHOSA
MESES

ATIVIDADE
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Identificação das Espécies e Volume de Material
Identificação e seleção dos beneficiados com o programa de
doações
Retirada, Transporte e Estocagem dos Produtos
Destinação da Biomassa Lenhosa

3.4

Plano Operacional de Supressão Vegetal - P.O.S.

3.4.1

Planejamento e Construção da Infra-estrutura

Todas as atividades descritas neste planejamento serão executadas no campo, na ordem em que
estão sendo previstas neste plano.

3.4.2

Delimitação do Polígono

Esta atividade consiste em definir no campo, com precisão, o perímetro do polígono da área a
ser suprimida. Inicialmente os limites deverão ser demarcados pelo serviço de topografia. Em
seguida a empresa responsável pela supressão deverá deslocar um trator para definir os limites
no campo. Durante a abertura dos limites, deve-se ter bastante cuidado para não ultrapassar os
limites da área autorizada pelo IBAMA (ver Figura 3.1).
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FIGURA 3.1 - Delimitação da Área com o Trator.
A área a ser suprimida deverá ser subdividida primeiramente em blocos de desmate que poderão
ser subdivididos em pequenos blocos de acordo com as características fisionômicas da área. O
objetivo principal da divisão dos blocos é determinar que o desmate seja realizado de forma
simultânea e sistemática (intercalada), permitindo assim, a fuga da fauna para as áreas
adjacentes que não sofrerão supressão. Com isso, obtém-se um maior controle das atividades
exploratórias. Este procedimento proporciona uma distância ideal e segura entre as equipes de
corte.
Para o planejamento da alocação dos blocos, serão usadas como base, cartas planialtimétricas e
imagens de satélite. Portanto, esta localização poderá sofrer pequenas alterações, de forma que
venha facilitar o andamento das atividades no campo. O limite entre os blocos será sinalizado,
com fitas plásticas, de modo que possam ser facilmente visualizadas no campo.

3.4.3

Pátios

Os pátios de estocagem são estruturas localizadas no interior da área autorizada para supressão,
utilizadas para o armazenamento temporário de toras até que se defina o destino das madeiras.
O pátio de estocagem deverá ser construído nas áreas planas contidas dentro do perímetro que
será utilizado pelo empreendimento, como terrenos localizados nas proximidades do pátio de
estocagem de minério. O pátio deverá ter uma dimensão de 50m x 50m equivalente a 0,25 ha.
Dependendo do volume de toras a ser empilhada, este pátio poderá ser ampliado. O
planejamento prevê a construção de somente um pátio. A construção do pátio em áreas planas
facilitará o empilhamento das toras e o carregamento dos caminhões. Esta área disporá de 02
pilhas para alocar toda a madeira e lenha extraída durante a supressão da vegetação.
Antes da construção é necessário fazer a sinalização de seus limites com fitas de plástico. A
equipe necessária para a construção do pátio é formada por 01 operador de trator esteiras, 01
ajudante e 01 operador de motosserra para cortar as árvores mais grossas. Durante a construção
do pátio, as equipes desmatamento (motosserristas) devem ser mantidas fora dos limites,
visando, evitar acidentes.
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Fase Exploratória

3.4.4.1 Corte seletivo
Nesta operação será dada preferência para as árvores com diâmetro a altura do peito (DAP) ≥ 30
cm, tanto para espécies comerciais quanto não-comerciais. A derruba deve ser realizada
utilizando técnicas de corte que favoreçam o direcionamento da queda. Estas técnicas visam
minimizar os danos ao fuste, facilitar o arraste e proporcionar segurança ao operador. Para as
espécies com DAP maior ou igual a 10 cm, o corte será realizado com motosserra ou derrubado
com trator quando este estiver executando a delimitação do terreno ou limpeza do sub-bosque,
neste caso deve-se ter o cuidado de se aproveitar o máximo da madeira para que não haja
desvalorização no momento da destinação final da mesma.
Para garantir a segurança das equipes de corte serão tomadas algumas medidas obrigatórias:
abrir 02 (dois) caminhos de fuga (45º entre eles), que ficam ao redor da árvore, no sentido
contrário da direção de queda natural (ver Figura 3.2).

FIGURA 3.2 - Caminhos de Fuga e Direção de Queda.
As equipes de motosserristas devem ser distribuídas na área em uma proporção de 01
motosserrista para cada 5 ou 6,25 hectares, de forma sistemática, ou seja, uma equipe não poderá
estar ao lado da outra como pode ser visto na Figura 3.3.

FIGURA 3.3 - Distribuição de Equipes de Motosserras.
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3.4.4.2 Aplicação das técnicas de corte
Serão adotadas 03 (três) técnicas principais de corte de árvores:
− Corte para árvores com o fuste reto
Para as árvores de tronco retilíneo e cilíndrico, deverá ser utilizado utiliza-se a técnica do "corte
básico". Ela se inicia com o corte de entalho direcional, mais conhecido como “boca”.
O entalhe direcional é feito na mesma direção onde se quer que a árvore caia. Primeiro é
realizado um corte horizontal até 1/3 do tronco, em seguida vem o corte inclinado, que forma
45º com o corte horizontal.
O último corte de abate é feito no lado contrário ao da "boca". Ele se inicia a 10 cm acima do
entalho direcional, ou boca. A profundidade deve alcançar a metade do tronco, sendo que a parte
que sobra do miolo do tronco é chamada de “filete de segurança” ou “dobradiça” (ver Figura
3.4).

Corte de abate

Durante a queda, a dobradiça serve para puxar a árvore na direção planejada. Na medida em que
a dobradiça for cortada a árvore vai perdendo sustentação. Ela acaba caindo na direção do que
sobrou da dobradiça. Essa sobra provoca uma torção que leva o tronco a cair na direção de
queda planejada.

10 cm

Boca

20 cm

FIGURA 3.4 - Corte Básico.
− Corte para árvores que racham
Para as árvores que racham com facilidade, como maçaranduba e cupiúba, as técnicas de corte
são diferentes. Neste caso o corte de boca recebe, na sua parte inferior, um entalho na forma de
escadinha. Em seguida executa-se o corte de abate (Figura 3.5).
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FIGURA 3.5 - Corte para Árvores que racham.
− Corte de árvores que possuem sapopemas
As árvores com raízes tabulares recebem outros tipos de corte. Primeiramente são retiradas as
sapopemas por intermédio de cortes horizontais e verticais, procedidos dos corte direcional e de
abate. O uso de cunhas se faz necessário para facilitar a queda direcional.
Toda vez que um operador efetuar a derruba de uma árvore, o mesmo deve logo executar o
desgalhamento, separando o tronco da copa. Este procedimento vai ajudar na coleta de animais
que possam estar alojados no tronco e na copa da árvore.

3.4.4.3 Aplicação Traçamento e Desgalhamento
Esta atividade tem por objetivo livrar o fuste da porção do sistema radicular eventualmente
remanescente, e da copa. Após a queda da árvore, dependendo do seu tamanho, é necessário
dividir o tronco e seções, de forma a facilitar o arraste (ver Figura 3.6).
Esta operação é feita logo após a execução do corte, pelo mesmo operador, que deve pelo
menos, executar o desgalhamento.
O traçamento deve estar de acordo com o uso da tora na indústria. Por exemplo, se a tora for
usada na serraria deve ser traçada a cada 04 m. Se for usada para a laminação, dever ser traçada
a partir de 05 m.

FIGURA 3.6 - Traçamento e Desgalhamento.
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3.4.4.5 Manejo do Material Lenhoso
Todas as árvores que possuírem diâmetro entre 10 a 30 cm de DAP deverão ser traçadas em
pedaços de 80 cm a 1m de comprimento. O procedimento deverá ser aplicado nas galhadas de
algumas árvores de grande porte (Figura 3.7). O motivo destas dimensões é a utilização deste
material para fins energéticos. A lenha estando nestas dimensões, também poderá ser facilmente
consumida por picador industrial de resíduos florestais.
Dependendo da urgência para uso da área suprimida, tanto a madeira quanto o material lenhoso
deverão ser transferidas para uma nova área (permanente), para não correr o risco de ser
sobreposta por outros materiais.

FIGURA 3.7 - Formação de Leiras do Material Lenhoso.

3.4.4.6 Arraste
É a condução da tora da floresta até o pátio de estocagem. Esta atividade pode ser realizada com
skidders (tratores florestais) ou com trator de esteira (D6), desde que tenham acessórios
apropriados para acoplar a tora ao trator. A distância máxima para o arraste das toras é de 250 m
do pátio. Nesta atividade devem ser arrastadas todas as toras com diâmetro a altura do peito
(DAP) ≥ 30 cm (Figura 3.8).

FIGURA 3.8 - Trator Skidders, apropriado para atividade florestal.
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3.4.4.7 Romaneio
É uma medição dendrométrica efetuado na tora, com a finalidade de se obter o volume da tora.
Está atividade deve ser realizada antes da tora ser empilhada. Para esta atividade é necessário 01
técnico e 01 ajudante. A ficha usada no romaneio deve ser a mesma que está constante do Anexo
II da Instrução Normativa nº152 de 17 de janeiro de 2007 do IBAMA. Deverão ser romaneadas
todas as toras com DAP ≥ 30 cm. Durante o romaneio deverá estar presente um identificador
botânico de toras que vai classificar e identificar as espécies comerciais e não-comerciais (ver
Figura 3.9).

FIGURA 3.9 – Romaneio.
No contexto da área optou-se por utilizar o método de Smalian (Geométrico) para se calcular o
volume das toras de acordo com a seguinte fórmula:
− V = (A1 + A2 )/2 * L
− A1 e A2 = áreas das seções transversais das extremidades da tora
− L = comprimento da tora
− Vol. m³ = 3,1416 x DAP2 ÷ 4 x Comprimento

3.4.4.8 Empilhamento
As toras deverão ser empilhadas por classe de diâmetro (comerciais e não-comerciais) nas
laterais do pátio, sendo que uma lateral deverá ficar sempre livre para a realização do
carregamento. As pilhas não deverão ultrapassar os limites do pátio, e nem a altura máxima de 4
m.
O empilhamento deve ser feito com uma carregadeira, equipada com garfo e mandíbula. O
operador deve escolher sempre as toras mais grossas como base da pilha.

3.4.4.9 Transporte
O transporte deve ser realizado das áreas em supressão até um pátio geral de armazenamento. As
primeiras toras a serem transportadas são as de "madeira branca", devido a sua fragilidade aos
agentes biológicos causadores de danos à madeira.
Os caminhões que forem efetuar o transporte deverão dispor de carroceria apropriada para
comportar as toras, de forma que não ofereça riscos de escorregamento das mesmas. O tipo de
estrutura mais indicado para as carrocerias e o "cambão". A Figura 3.10 apresenta o modelo
ideal de caminhão para transporte de madeiras.
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FIGURA 3.10 - Modelo Ideal de Caminhão para o Transporte de Madeiras.
A Figura 3.11 apresenta o fluxograma do Plano Operacional de Supressão Vegetal - P.O.S.
PLANO PRÉVIO

VISITA AO CAMPO

PLANEJAMENTO E SINALIZAÇÃO

CONSTRUÇÃO INFRA-ESTRUTURA

FASE EXPLORATÓRIA

LIMPEZA DE SUB-BOSQUE

CORTE SELETIVO

ARRASTE

TRAÇAMENTO E DESGALHAMENTO

ARRASTE

EMPILHAMENTO

FIGURA 3.11 - Fluxograma do Plano Operacional de Supressão Vegetal - P.O.S.
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O objetivo principal deste Programa é compensar os impactos não mitigáveis a serem gerados
sobre a flora e sobre a supressão da castanheira-do-pará, Bertholletia excelsa, presente na área
de estudo e protegida por lei.
3.5.2 Justificativa
A implantação e operação do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado
irão causar impactos irreversíveis sobre a flora da área de ocupação efetiva uma vez que não
apresentarão após a operação do empreendimento o estado original de suas fitofisionomias.
Neste mesmo raciocínio, a supressão vegetal de espécies protegidas por lei e caracterizadas
como de preservação permanente, de interesse comum e imune ao corte também será
irreversível. Esses impactos, não mitigáveis, são representados por uma redução das populações
de espécies vegetais, incluindo as espécies vulneráveis e presumivelmente ameaçadas de
extinção, como a castanheira-do-pará (Bertholletia excelsa), gonçaleiro (Astronium
fraxinbifolium) e a Itaúba (Mezilaurus itauba).
Embora algumas medidas a serem implantadas visem à minimização de parte dos impactos
sobre a flora, tais como as indicadas a seguir, a maior parte desses impactos é de alta magnitude
e não mitigável, cabendo a indicação de medida de caráter compensatório. Essa medida deve ser
representada pelo replantio da B. excelsa protegida por lei, de acordo com a Lei da Assembléia
Legislativa do Estado do Pará (LEI No 6.895, DE 01 DE AGOSTO DE 2006), que em seu artigo
2, estabelece, dentre outras obrigações, que os empreendimentos ou proprietários que
executarem a supressão total ou parcial da castanheira-do-pará deverão fornecer:
i) “..imediato replantio do número de árvores igual ao triplo das abatidas....”
Quando se considera a inserção do empreendimento no bioma Amazônico, os impactos sobre a
flora assumem maior importância, posto que parte de suas áreas diretamente afetada e de
influência direta estão inserida em área definida como de importância para a conservação da
biodiversidade no estado do Pará (Zoneamento Ecológico e Econômico do Estado do Pará, Lei
6745/2005 e PROBIO).
Como caráter compensatório, na maioria das situações se sugere que sejam criadas e
implantadas Unidades de Conservação de Proteção Integral, observando as determinações do
SNUC (LEI No 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000). Entretanto, o Complexo Minerário de
Carajás já destinou recursos financeiros para criação e manutenção de uma Unidade de
Conservação na categoria de Floresta Nacional, conhecida como FLONA de Carajás. Mas para
compensar os impactos irreversíveis sobre a flora da área efetivamente ocupada, bem como da
supressão total dos indivíduos de B. excelsa, pede-se que sejam plantadas no entorno da área a
ser diretamente atingida, o triplo do número de indivíduos de castanheira-do-pará que forem
identificados durante a etapa de supressão de vegetação.
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Plano de Trabalho e Metodologia

Na primeira etapa deste projeto, deverão ser adquiridas as mudas de B. excelsa. Sugere-se o
replantio por mudas, uma vez que o sucesso de sobrevivência e de crescimento se mostra mais
eficiente quando comparado com o replantio por sementes. Numa segunda etapa, pede-se que
seja feita uma seleção das áreas que receberão as mudas. A seleção da área deverá considerar os
seguintes critérios:
− Estarem no município de Parauapebas, na área influência do empreendimento, buscando
realizar a compensação no município que será diretamente afetado;
− Serem próximas ao empreendimento, buscando manter, mesmo que artificialmente, a
presença destes indivíduos na área;
− As áreas que receberão o replantio não poderão ser futuramente suprimidas, de forma a
garantir o desenvolvimento completo das B. excelsa, que a título de esclarecimento é lento.

3.5.4

Cronograma

As atividades previstas para o Programa de Compensação Ambiental deverão ocorrer durante a
etapa de implantação. A duração para a execução das atividades está estimada em 1 mês.

3.5.5 Avaliação e Acompanhamento
Logo após a obtenção da Licença de Instalação, deverá ser apresentado um relatório indicando
as áreas que receberam o replantio das mudas e sementes. Essas áreas deveram ser mapeadas,
mostrando suas localizações na área de entorno do empreendimento. Após três anos, um novo
relatório deverá ser entregue para se avaliar o sucesso do replantio, e caso aplicar indicar o
replantio de novas mudas em novas áreas.

3.6

Programa de Salvamento Dirigido da Fauna

3.6.1

Objetivo

O Programa de Salvamento Dirigido de Fauna tem como objetivo geral minimizar a
interferência direta sobre a fauna durante a supressão vegetal, contemplando os pressupostos
estabelecidos pela Vale, através do Instituto Ambiental Vale (PRO-DIAT, 2007), e as diretrizes
da a Instrução Normativa IBAMA Nº 146/07.
Como objetivos específicos o Programa de Resgate apresenta:
− Estabelecer as diretrizes para acompanhamento da fauna durante as ações de desmate;
− Apresentar as ações de resgate, triagem e destinação da fauna;
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3.6.2 Justificativa
Apesar de certa descaracterização da cobertura vegetal original do entorno, proveniente das
atividades presentes no Complexo Minerador de Carajás o principal impacto da implantação do
empreendimento sobre a fauna é aquele decorrente da supressão vegetal com a conseqüente
perda de hábitat. Elementos faunísticos associados às formações florestais características da área
tendem a sofrer com essa súbita supressão. No entanto, ações de desmatamento, executadas de
maneira organizada e direcionada, podem funcionar como ferramenta efetiva para o
deslocamento passivo de grande parte dos animais para as áreas em conectividade. Além disso,
algumas espécies podem apresentar dificuldade de se deslocar devido à variedade de hábitos, ou
mesmo se machucar durante o processo. Desse modo, a implantação de um projeto que inclua o
acompanhamento das ações de desmate, visando o afugentamento dirigido, o monitoramento e o
resgate da fauna que apresentar dificuldade em se deslocar para áreas adjacentes, apresenta-se de
grande importância para a minimização da perda de espécimes.
A retirada de vegetação, independentemente de sua magnitude, provoca impactos sobre a flora e
na estrutura e composição da fauna local (STOUFFER & BIERREGAARD JUNIOR, 1995).
Uma alternativa para minimizar esses impactos é que seja realizado o acompanhamento e a
orientação do sentido no qual será realizada a supressão da vegetação e, quando necessário,
concomitantemente a este procedimento, o resgate da fauna.

3.6.3

Plano de Trabalho e Metodologia

A primeira ação do presente programa será o contato com instituições de ensino e pesquisa para
o recebimento de material proveniente das ações de resgate, como carcaças, ovos e animais que
eventualmente vierem ao óbito. Deverão ser solicitadas cartas de aceite às diferentes instituições
(universidades, museus, zoológicos, criatórios, entre outras) visando formalizar o interesse das
mesmas em receber esse material.
Antes do início das ações de supressão, sugere-se que seja realizado um treinamento ou uma
palestra com os funcionários responsáveis pelas ações de supressão visando abordar temas
importantes para o correto andamento e entendimento efetivo do programa de Salvamento
Dirigido de Fauna. Sendo assim, deverão ser apresentados temas como: a fauna com ocorrência
para o local, resgates de fauna, procedimentos a serem adotados no caso de encontro com
animais durante as ações de desmate, como evitar e como se portar em caso de acidentes com
animais peçonhentos, dentre outros.
Para a operacionalização do projeto, terá um Biólogo especialista em manejo de fauna, que
acompanhará o processo de supressão e anotarão em caderneta de campo, as espécies
encontradas e outros dados que achar pertinentes. Antes que as ações de supressão ocorram,
sugere-se que seja feita uma apresentação do biólogo aos funcionários da empresa visando
assim, uma maior colaboração dos funcionários para com o Programa em questão.
Basicamente, o Programa de Salvamento Dirigido de Fauna se baseará no procedimento da
PRO-Diat – Salvamento Dirigido de Fauna - SDF (Vale, 2007), que consiste no
acompanhamento, afugentamento e eventuais resgates com relocação. Entende-se, pelo mesmo
procedimento que o biólogo responsável acompanhará o desmatamento, monitorando o
afugentamento passivo dos animais induzido pelo ruído das máquinas e pela presença dos
trabalhadores. Quando uma espécie apresentar dificuldade de se deslocar para as áreas
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adjacentes, o biólogo responsável deverá efetuar o afugentamento direto se aproximando do
animal ou induzindo sua fuga. Caso sua atuação não for respondida far-se-á necessária a captura
e a relocação da espécie capturada para a área adjacente. Deve se atentar para o mínimo de
contato com a espécie alvo, buscando-se assim evitar maiores estresse. Neste raciocínio, serão
necessários pinça para ofídios, gancho, puçá, cambão e caixas de madeira, para auxiliarem no
manejo em campo.

3.6.4

Cronograma
Atividades

Meses
1

Palestras com os funcionários e apresentação do biólogo à equipe de supressão

X

Acompanhamento, resgate e relocação do Salvamento Dirigido de Fauna

X

2

Entrega do relatório

X

Encaminhamento do material coletado

X

3.6.5 Avaliação e Acompanhamento
Logo após a supressão da vegetação, deverá ser apresentado um relatório indicando as espécies
ocorrentes na área afetada e relatando os procedimentos realizados, bem como a necessidade ou
não de resgate e relocação. Uma lista de espécie deverá ser gerada e fotos dos animais
registrados farão parte do relatório. As espécies que por ventura vierem ao óbito deverão ser
condicionadas de maneira apropriada e encaminhadas à instituição de pesquisa contactada.

4.

MEIO SOCIOECONÔMICO

Os programas propostos neste item se inserem dentro do Plano Integrado de Gestão em
Socioeconomia para os Empreendimentos da Vale no Estado do Pará, em desenvolvimento
desde dezembro/05, que tem o objetivo de orientar a atuação da empresa nas áreas de influência
de seus projetos, promovendo uma visão global do território, buscando a compreensão dos
efeitos da sinergia gerada pela grande concentração de empreendimentos e a possibilidade de
potencializar seus investimentos na área social, dentro de uma visão de processo do
desenvolvimento regional sustentado.
Os programas relativos ao meio socioeconômico, já em andamento no Complexo Minerador de
Carajás, terão continuidade no domínio do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem
do Gelado visando proporcionar crescimento e geração de valor em sua área de influência. As
ações também terão continuidade com o intuito de controlar e mitigar os impactos negativos
que podem ser gerados durante as etapas de implantação e operação do Projeto de
Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado.
Deve-se considerar que o Plano de Comunicação Social indicado deve ser implementado
especificamente para o Projeto em questão. Os demais programas propostos são existentes e já
em desenvolvimento no Complexo Minerador Ferro Carajás, sendo que sua indicação visa o
incremento de ações já empreendidas pela Companhia e uma maior integração do conjunto das
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atividades da empresa na região, procurando evitar, dessa forma, a dispersão e sobreposição de
ações que poderiam ser geradas por ações isoladas.
Assim, considerando o cenário de inserção do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da
Barragem do Gelado, são indicados os seguintes programas:
− Ações de Controle
•

Programa de Comunicação Social.

− Ações de Monitoramento
•

Programa de Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos.

− Ações de Mitigação
•
•
•
•

4.1

Programa de Educação Ambiental – PEA;
Programa de Fomento ao Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável do Território;
Programa de Programa de Recrutamento e Capacitação de Mão-de-Obra;
Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do estado do Pará – PDF;

Plano de Comunicação Social

a) Justificativa
A veiculação indiscriminada de informações a respeito do processo de instalação do
empreendimento pode gerar notícias equivocadas e expectativas infundadas, além de dúvidas e
questionamentos por parte da população. O Plano de Comunicação visa minimizar impactos
desta natureza, estabelecendo um canal oficial de informação entre a Vale e seus diversos
públicos, imprimindo clareza ao processo a ser instalado e assegurando a participação dos
segmentos envolvidos.
O Plano de Comunicação reforça o compromisso da Vale de estabelecer uma comunicação
permanente, pró-ativa e transparente com os públicos afetados por suas atividades.

b) Objetivo
O principal objetivo do Plano de Comunicação do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da
Barragem do Gelado é inserir, nos fluxos de comunicação e oportunidades de relacionamento já
existentes entre o empreendedor e os diferentes públicos da região, informações relativas à
implantação e operação do projeto, de maneira a consolidar os processos e canais de interação
com a sociedade, garantindo formas cada vez mais efetivas de participação e aprofundando seus
conhecimentos sobre as iniciativas da empresa.
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c) Público-Alvo
− Moradores da APA do Gelado;
− Empregados da Vale;
− Órgãos Governamentais;
− Órgãos de fiscalização;
− Parceiros;
− Entidades de classe;
− ONGs;
− Lideranças comunitárias;
− Igrejas;
− Meio Acadêmico;
− Imprensa;
− Empresas parceiras no projeto;
− Equipes de empresas contratadas.

d) Diretrizes
A metodologia a ser empregada baseia-se em abastecer, regularmente, com informações
relativas ao projeto, os veículos de comunicação das áreas de influência do empreendimento,
evitando, assim, o surgimento de notícias equivocadas e expectativas infundadas acerca do
processo a ser instalado, prevendo e antecipando situações que possam conduzir a posições
irreconciliáveis em torno do empreendimento.
A premissa básica do Plano de Comunicação é o envolvimento dos diversos públicos de
interesse do projeto, através da divulgação de informações sobre o empreendimento. O
programa deve ser parte integrante de um movimento mais amplo e integrado de construção de
relacionamentos entre o empreendedor, o poder público e a sociedade.
Além disto, a comunicação deve ser utilizada como instrumento de socialização e participação,
favorecendo a emergência de novos processos de interação e relacionamento, a eleição de
objetivos comuns, o amadurecimento na discussão e encaminhamentos de contenciosos e
enfrentamento de crises e no estabelecimento de redes de confiança recíprocas.
Outras diretrizes do programa são:
− Estreitar relacionamento com os moradores da APA do Gelado, buscando o entendimento
das ações da Vale na região, a construção de relação de confiança com a empresa bem como
conscientização quanto à possibilidade concreta de exploração comercial sustentável da
floresta;
− Realizar o atendimento da demanda interna de informações sobre o projeto – público interno
e trabalhadores das obras – valendo-se dos meios de comunicação já existentes, como Jornal
Mural, Vale@Informar, BIS, Noturno, Portal Vale, Boletim Gerencial e Boletim do
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Supervisor. Deverão ser abordadas informações sobre andamento das obras, questões de
segurança, aspectos ambientais, entre outros;
− Participar em sintonia com os programas de educação ambiental existentes, ressaltando
aspectos como conhecimento do ambiente natural, tratamento de resíduos e outros e
acrescentando informações específicas sobre aspectos relacionados ao projeto, quando for o
caso;
− Difundir as rotinas e procedimentos do Plano de Controle de Riscos Ambientais, em suas
vertentes interna e externa, bem como o treinamento das equipes de monitoramento e
intervenção em caso de acidentes ambientais;
− Esclarecer sobre os aspectos de fornecimento de serviços, produtos e mão de obra,
contribuindo para a gestão adequada de expectativas, bem como apoiando iniciativas do
Programa de Desenvolvimento de Fornecedores que visa a priorizar a contratação local divulgação das normas e procedimentos de contratação em todos os canais de comunicação e
relacionamento já em operação;
Abordar esse projeto dentro do contexto mais amplo de empreendimentos Vale na região,
reforçando a confiabilidade e transparência do empreendedor, alinhando e integrando esse plano
de comunicação com a iniciativa de um programa de gestão integrada no estado do Pará.

e)

Duração do Programa

O Programa de Comunicação deverá ser implementado em todas as etapas do projeto por meio
de oportunidades de relacionamento e canais de comunicação já existentes e utilizados de forma
contínua. Novas iniciativas integradas poderão ser consideradas a partir dos inputs recebidos
sistematicamente pelo Plano de Gestão Integrada de Socioeconomia.
O monitoramento do plano também será realizado continuamente durante a implantação de
todas as atividades por meio das ferramentas já utilizadas pelo empreendedor.

f) Responsabilidade pela Execução do Programa
Este programa é de responsabilidade do departamento de comunicação do empreendedor, em
interface direta e estreita articulação com outras áreas da empresa, responsáveis ou envolvidas
no relacionamento com os públicos.

4.2

Programa de Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos

As ações do programa de Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos já implementadas
do Complexo Minerador terão continuidade para o âmbito do Projeto de Reprocessamento do
Rejeito da Barragem do Gelado.

Golder Associates

Outubro, 2008

46

RT-001_089-515-5018_01-J

a) Justificativa
O monitoramento de indicadores socioeconômicos é um instrumento essencial para subsidiar o
conhecimento da realidade regional, bem como para o acompanhamento de suas transformações,
sejam elas positivas ou negativas.
O Programa de Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos funda-se na elaboração de
instrumentos necessários à avaliação das transformações passíveis de ocorrência nos referidos
espaços, os quais servirão de suporte tanto para a proposição de ações corretivas dos eventuais
efeitos adversos, quanto para a potencialização daqueles positivos.

b) Objetivo
O Programa de Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos tem por objetivo avaliar o
grau de interferência provocado pelo empreendimento sobre a infra-estrutura instalada de sua
área de influência através da implementação de ações de monitoramento.

c) Diretrizes
A meta a ser alcançada é verificar o grau de interferência provocado pelo Projeto de
Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado sobre a infra-estrutura atualmente instalada
nas áreas de influência do projeto. Este monitoramento será realizado por meio da continuidade
do acompanhamento, iniciado em projetos anteriores da Vale, de indicadores sociais e
econômicos relacionados à saúde; saneamento básico; habitação; segurança social; educação;
energia; geração de emprego; variação da receita municipal; entre outros.
A partir do resultado do monitoramento, deverão ser discutidas ações corretivas dos eventuais
efeitos adversos e ações para a potencialização dos positivos.
Além disto, o programa também deve reforçar o papel desempenhado por organismos como as
Agências de Desenvolvimento, os movimentos sociais que congreguem os vários segmentos da
sociedade civil organizada, o Poder Público e os demais investidores locais, que têm como
objetivo estabelecer políticas de desenvolvimento sustentável e criar mecanismos de gestão dos
recursos oriundos das atividades econômicas instaladas em seu território, visando à melhoria da
qualidade de vida de suas populações.

d) Duração do Programa
Para o Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado, as ações já adotadas no
Complexo Minerador, terão continuidade nas fases de planejamento, instalação e operação.

e) Responsabilidade pela Execução do Programa
Este Programa é de responsabilidade do empreendedor, que deverá estabelecer os convênios
necessários para a execução dos treinamentos, acompanhamento e avaliação, bem como pelo
monitoramento de seus resultados.
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Programa de Educação Ambiental – PEA

Este item destaca as ações referentes ao Programa de Educação Ambiental – PEA já
implementadas no Complexo Minerador de Carajás, que terão continuidade na esfera do Projeto
de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado.
a) Justificativa
O Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado será implantado próximo à
Área de Proteção Ambiental do Igarapé Gelado, que constitui uma unidade de conservação
voltada para a proteção de riquezas naturais inseridas em um contexto de ocupação humana.
Assim, torna-se necessário sensibilizar os diversos grupos de interesse envolvidos com o
empreendimento supracitado com relação à proteção e utilização sustentável da fauna e flora
silvestres por meio de um Plano de Educação Ambiental.

b) Objetivos
Este programa tem por objetivo sensibilizar os diversos grupos de interesse, direta e
indiretamente envolvidos no empreendimento, pela implementação de ações educativas
relacionadas à utilização econômica sustentável dos recursos naturais da região, tendo como
base suas necessidades econômicas, sua organização social e suas tradições culturais; estimular e
potencializar a capacidade dos diversos grupos de interesse a planejar e implementar planos que
contribuam para o desenvolvimento de uma sociedade justa e ecologicamente equilibrada.

c) Público Alvo
Os grupos de interesse deverão se tornar sujeitos e atores, assumindo as decisões e delineando os
caminhos a serem tomados, desde que fundamentados em fatores ambientalmente sustentáveis.
Considerando a importância da adequação da linguagem e dos temas a serem abordados para
cada público-alvo, distinguem-se, nas áreas do projeto, os seguintes grupos de interesse:
− Trabalhadores de Empreiteiras;
− População residente na APA do Gelado.

d) Diretrizes
As ações do presente programa deverão estar em consonância com as diretrizes do Programa
Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) do Ministério do Meio Ambiente e com avanços
observados no processo de gestão ambiental nos anos mais recentes.
Para se alcançar os objetivos propostos, é importante que toda a comunidade envolvida com o
projeto, tanto em sua fase de implantação, de operação e de desativação, seja reconhecida como
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parte interessada e tenham os espaços de participação garantidos. Para tanto, são propostas as
seguintes estratégias de execução:
− Identificação de todos os grupos de interesse, por intermédio de amplo levantamento,
caracterizando seu papel perante a comunidade e perante o empreendimento;
− Implementação de parcerias, por meio de apoio técnico e logístico, com as instituições
representativas dos grupos de interesse envolvidos, assim como com aquelas cujas atuações
estão relacionadas aos temas a serem abordados;
− Articulação das ações de Educação Ambiental com a Gerência de Meio Ambiente da Vale e
com o poder público municipal;
− Articulação do Programa de Educação Ambiental com os demais programas e projetos
ambientais propostos, considerando especialmente os planos de manejo existentes.
Devem ser programadas ações com resultados de curto prazo, que procurem reduzir o impacto
ambiental potencial de suas atividades e aqueles pertinentes à própria presença humana,
principalmente ligados à produção e descarte de resíduos.
As ações ambientais que já são rotina do empreendedor devem ser estendidas a todas as
empreiteiras e cobradas na forma de contrato. Deverão ser repassadas aos funcionários das
empreiteiras, não apenas as normas do controle dos resíduos e de sua destinação, mas também a
compreensão do motivo que gera tal ação. O conhecimento das conseqüências de negligências,
assim como a destinação dos resíduos, deve ser de domínio de todos.

e) Duração do Programa
Para o Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado, as ações já adotadas no
Complexo Minerador, terão continuidade nas fases de instalação e deverá se estender até a fase
de operação, em apoio aos demais programas e ações do empreendimento.

f) Responsabilidade pela execução do programa
Este Programa é de responsabilidade do empreendedor, que deverá estabelecer os convênios
necessários para sua execução, bem como pelo monitoramento de seus resultados.

4.4

Programa de Fomento ao Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável do
Território

A Vale já desenvolve ações de fomento ao desenvolvimento socioeconômico sustentável na área
de proteção ambiental – APA do igarapé Gelado, ADA do projeto em estudo, que é parte do
Complexo Minerador de Carajás. Tais ações serão desenvolvidas a partir da construção de
arranjos produtivos integrados com ações ambientais, com uma matriz tecnológica
agrosustentável respeitando a vocação da terra e dos moradores da área. Tais ações serão
estendidas para o Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado.
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a) Justificativa
A Vale possui inserção regional e presença relevante no contexto econômico e social de sua área
de atuação. Assim, é importante que a empresa propicie uma conjuntura favorável à realização
de investimentos, promovendo benefícios que venham a ser percebidos, e efetivamente
apropriados, pelo conjunto da sociedade, visto que as conseqüências permanecerão no município
e na relação que se estabelece com o empreendedor.

b) Objetivo
O Programa de Fomento ao Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável do Território visa
induzir o desenvolvimento econômico,social e ambiental local, por meio da integração dos
investimentos e das iniciativas de relacionamento sociais, econômicos e ambientais a serem
definidos e implantados na área de influência do empreendimento.

c) Público Alvo
Moradores da APA do Gelado.

d) Diretrizes
A rede de relacionamentos estabelecida propicia uma condição essencial para se alcançar o
desenvolvimento sustentável de sua área de influência. Assim, para responder positivamente às
questões concernentes ao desenvolvimento sustentável, as linhas estratégicas a serem propostas
devem considerar as seguintes diretrizes:
− Da mesma forma que o Programa de Educação Ambiental, este também deverá alinhar-se
aos programas existentes voltados para a proteção e utilização sustentável da fauna e flora
silvestres.
− O fomento ao desenvolvimento socioeconômico sustentável deve considerar os macroobjetivos de desenvolvimento planejados pelos governos federal, estadual e municipal;
− As ações adotadas devem induzir ao empreendedorismo e à otimização dos ativos locais,
estimulando iniciativas geradas pelas oportunidades econômicas que o empreendimento
propiciará;
− A gestão do desenvolvimento socioeconômico sustentável deve criar oportunidades para a
participação de todos os setores da sociedade local, promovendo o fortalecimento da
sociedade civil e os processos de gestão pública.
− A promoção de ações de comunicação, durante todas as fases do empreendimento, deve
estabelecer a transparência da postura institucional do empreendedor, consolidar a sua
credibilidade e induzir a co-responsabilidade por parte de todos os envolvidos.

e) Duração do Programa
Para o Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado, as ações já adotadasno
Complexo Minerador, atenderão as fases de instalação e operação.
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f) Responsabilidade pela Execução do Programa
Este Programa é de responsabilidade do empreendedor, que executará as ações necessárias para
o atendimento das diretrizes estabelecidas, tais como convênios para a realização de
treinamentos, bem como o acompanhamento e avaliação dos resultados. Entretanto,
considerando que o desenvolvimento socioeconômico sustentável é, fundamentalmente, um
processo participativo, outros atores podem compartilhar a responsabilidade pela execução do
programa.

4.5

Programa de Recrutamento e Capacitação de Mão-de-Obra

a) Justificativa
A implantação do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado e de suas
instalações de apoio demandará um efetivo médio de 300 funcionários entre mão de obra para as
obras civis e para montagem eletromecânica. Já para a operação e manutenção do projeto, será
necessária a contratação de aproximadamente 32 funcionários.
Pelas características mineradoras da região em que o Projeto se insere, é esperado que exista um
contingente de mão-de-obra no mercado de trabalho local, com experiência adquirida nos
diversos empreendimentos do Complexo Minerador de Carajás e em regiões vizinhas, para
assumir atividades na fase de implantação.
Conforme política adotada pela Vale, a empresa priorizará a ocupação dos postos de trabalho,
durante a fase de implantação, por pessoal recrutado na região do empreendimento, como forma
de internalizar os efeitos positivos da geração de emprego.
Sob essa ótica, é que se torna necessária a implantação de mecanismos que criem oportunidades
para a profissionalização e a habilitação dos trabalhadores na região do empreendimento, de
modo a viabilizar sua efetiva absorção e aproveitamento.

b) Objetivo
O principal objetivo da implementação do Plano de Recrutamento e Capacitação de Mão-deObra para o Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado é estabelecer
mecanismos para se proceder à mobilização e habilitação da mão-de-obra regional, visando seu
aproveitamento nas atividades inerentes à implantação do Projeto.

c) Público Alvo
O público prioritário deste Programa são os moradores dos municípios da área de influência do
empreendimento.
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d) Diretrizes
O projeto prevê a contratação do maior número possível da mão de obra, direta e indireta, no
município de Parauapebas e municípios vizinhos, visando o aproveitamento e incorporação da
mão-de-obra disponível na região, garantindo continuidade aos Programas de Recrutamento e
Capacitação de Mão-de-obra implementados no âmbito de outros projetos na região.
A Vale fornecerá a todos os trabalhadores contratados pelas empresas responsáveis pela
implantação do empreendimento, treinamentos específicos em saúde e segurança do trabalhador
e em meio ambiente.
Os procedimentos de recrutamento e seleção da equipe para o Projeto deverão envolver
entidades como os SINES e as Agências de Desenvolvimento dos municípios. Para
implementação do programa, a Vale deverá manter convênios com diversas instituições de
capacitação tais como: universidades, Escolas Técnicas, SENAI, SESI, Fundação Bradesco,
Fundação Roberto Marinho, entre outras. Estes convênios contemplam inclusive a formação de
futuros candidatos a empregos na companhia, nos ensinos fundamental e médio.
Por intermédio do Programa de Comunicação Social e utilizando-se dos meios de comunicação
disponíveis localmente, deverá ser promovida a divulgação da qualificação, do perfil e da
quantidade de mão-de-obra a ser contratada na fase de implantação do empreendimento,
observando o tempo necessário à qualificação dos selecionados. Tais competências deverão
integrar o convênio a ser estabelecido entre o empreendedor e as agências de desenvolvimento
municipais para capacitação de profissionais.

e) Duração do programa
As obras civis e de montagem eletromecânica para implantação do empreendimento acontecerão
no período aproximado de 16 meses.
Em função das ações seqüenciais pertinentes ao Programa de Recrutamento e Qualificação da
Mão-de-Obra, sua abrangência temporal é iniciada no período anterior ao início das obras e
continuada no curso da fase de implantação e operação.
.Ao final das obras, a mão-de-obra utilizada para a implantação do empreendimento será
desmobilizada e poderá vir a ser aproveitada na implantação de outros empreendimentos da Vale
na região.

f) Responsabilidade pela Execução do Programa
Este Programa é de responsabilidade do empreendedor, que deverá estabelecer os convênios
necessários para a execução dos treinamentos, acompanhamento e avaliação, bem como pelo
monitoramento de seus resultados. Toda contratação de mão-de-obra será realizada pelas
empresas responsáveis pela implantação do empreendimento.
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Programa de Desenvolvimento de Fornecedores e de Regionalização da Compra de
Insumos e de Serviços do Estado do Pará - PDF

a) Justificativa
A implantação e operação do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado irá
requerer a contratação de bens e serviços em diversos setores, exigindo, em determinadas
tarefas, qualificações específicas.
Assim, o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores e de Regionalização da Compra de
Insumos e de Serviços, já em execução no Complexo Minerador de Carajás, tem como diretriz a
capacitação da cadeia produtiva regional para o fornecimento de insumos e serviços nas fases de
implantação e operação do empreendimento.
Por intermédio desse Programa, a Vale incentiva o aproveitamento da mão-de-obra e empresas
locais para dar oportunidades ao empresariado paraense de se inserir no mercado, especialmente
as empresas da região de Parauapebas e Marabá.

b) Objetivo
O Programa tem como objetivo contribuir para o aquecimento da economia na área de
influência, criando condições de competitividade, fortalecendo os grupos empresariais para que
estes possibilitem a geração de empregos diretos e indiretos e renda à população local,
adequando e capacitando o empresariado.
Essas ações facilitam a participação mais efetiva nos grandes investimentos que estão sendo
realizados no Estado do Pará, proporcionando assim, igualdade de oportunidades para que os
fornecedores locais e regionais possam atender às demandas do mercado.

c) Público Alvo
O público prioritário deste programa é constituído pelo empresariado que atua na área de
influência do projeto, dentro dos diferentes setores da economia.

d) Diretrizes
As ações do Programa em questão, já adotadas no Complexo Minerador de Carajás,
permanecerão em execução ao longo de toda a implantação e operação do Projeto de
Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado, devendo ser adaptado de acordo com as
novas tendências do mercado.
O PDF deverá dar continuidade às ações e diretrizes definidas em etapas anteriores do programa,
implementadas no âmbito de outros projetos da Vale na região, desenvolvendo a capacitação,
certificação e promoção dos fornecedores locais; melhorando a logística de abastecimento;
reduzindo os custos para clientes; propiciando a geração de empregos e renda.
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Dentre as ações de capacitação de fornecedores e empresários, estão incluídas a realização de
workshops, cursos técnicos, cursos gerenciais, reuniões com compradores, fornecedores e
entidades do Pará, monitores e palestras técnicas.
As empresas cadastradas têm seus nomes divulgados no site do PDF e no Informativo do
Programa, distribuído gratuitamente. Assim, tanto a Vale quanto outros interessados em
contratações de serviços têm acesso a informações sobre as empresas e oportunidade de realizar
negócios.
Em relação ao empreendimento objeto desse licenciamento, a Vale realizará:
− Levantamento das necessidades quanto à compra de insumos, contratação de serviços e
locação de equipamentos;
− Formatação das especificações de cada item constatado no levantamento, e as exigências
quanto à contratação;
− Encaminhamento das demandas à Coordenação do Programa para que esta faça a coleta do
número de empresas, perfil e referências para o atendimento das exigências;
− Consulta às empresas cadastradas nos processo de contratação, obedecendo ao perfil
necessário para cada caso.
A Vale, por meio do seu Setor de Suprimentos, deverá elaborar relatórios mensais de
divulgação, de acordo com os padrões estabelecidos no PDF, informando a situação dos
investimentos que serão realizados e sua alocação nos diversos segmentos da economia.
A partir deste relatório, o PDF, por intermédio da Comissão de Acompanhamento, constituída
por representantes das empresas conveniadas, realiza reuniões de apresentação de seus
resultados e discussão de possíveis melhorias.

e) Duração do Programa
O Programa será desenvolvido ao longo da implantação e operação do Projeto de
Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado, devendo ser adaptado às alterações de
demanda do mercado.

f) Responsabilidade pela Execução do Programa
Idealizado pela Vale e articulado pelo Governo do Estado do Pará, representado pela Secretaria
Especial de Produção e Secretaria Executiva de Indústria, Comércio e Mineração – SEICOM, o
programa tem a FIEPA (Federação das Indústrias do Estado do Pará) como Coordenação
Executiva. O PDF foi formalizado em 2001, por meio de um convênio com 25 órgãos e
empresas, entre as quais participam a SECTAM, CIP, SIMEPA, SINDUSCON,
FECOMÉRCIO, FACIAPA, ACIP, ACIM, ACP, ACS, ACBA, FCDL, SEBRAE/PA, VALE,
ALBRÁS, ALUNORTE, MRN, MSS e PARÁ PIGMENTOS.
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ANEXO I
ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ARTs
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ANEXO II
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTF
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