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1. INTRODUÇÃO 
 
 
A Golder Associates Brasil Consultoria e Projetos Ltda. foi contratada pela Vale para a 
elaboração dos Estudos Ambientais para o Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem 
do Gelado do Complexo Minerador de Carajás, município de Parauapebas, estado do Pará. 
 
Desde o início da operação da usina de beneficiamento em 1986, por razões de mercado e de 
desenvolvimento tecnológico, parte do “pellet feed” gerado no beneficiamento do minério de 
ferro do Complexo Minerador de Carajás não pode ser aproveitado, tendo sido, ao longo dos 
anos, estocado na barragem do Gelado.  
 
O Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado caracteriza-se pela 
recuperação de pellet feed depositado na Barragem do Gelado, com a utilização de uma draga de 
sucção, adutora, uma unidade de ciclonagem, baias de secagem, espessamento e filtragem. O 
projeto será implantado em duas etapas: a primeira etapa contempla a dragagem do rejeito, e a 
secagem do produto que será obtido em baias de secagem; a segunda etapa consiste na 
implantação da filtragem e ciclonagem.  
 
 
2. DADOS DO EMPREENDEDOR E DA EMPRESA DE CONSULTORIA 
 
 
2.1 Dados de Identificação do Empreendedor 
 
 
Empreendedor:   Companhia Vale do Rio Doce – Vale  
CNPJ:     33.592.510/0370-74 
Endereço:    Rua Iriri, 07 - Núcleo Urbano Carajás - Parauapebas/PA - CEP: 
68516-000 
Telefone:    (94)3327- 4870  
Fax:     (94)3327- 5359 
Responsável:    Rubens Vargas Filho 
 
 
2.2 Dados de Identificação da Empresa de Consultoria 
 
 
Os dados para identificação da Golder são apresentados a seguir. 
Nome e Razão Social:   Golder Associates Brasil Consultoria e Projetos Ltda. 
CNPJ:     00.636.794/0001-84 
Inscrição Estadual:   62.110292-0052 
Inscrição Municipal:   116.876/001-9 
Cadastro Técnico Federal:  228.745 
Endereço:  Avenida Barão Homem de Melo, 4.484 – 2º/3º/4º/8º andares, 

Bairro Estoril Belo Horizonte – MG - CEP 30450-250 
Telefone:  (31) 2121-9800 
Fax:  (31) 2121- 9801 
Gerente do Projeto:  Adriana Jeber L. B. Marra 
Coordenador do Projeto:  Jackson Cleiton Ferreira Campos 
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3. LOCALIZAÇÃO E ACESSO 
 
 
As instalações projetadas para o Projeto Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado 
depositado na barragem do Gelado serão localizadas em área situada próxima ao braço 2 da 
referida estrutura de contenção de rejeitos. 
 
O acesso à área se faz pela Estrada Raymundo Mascarenhas até a portaria da Mina de Ferro N4, 
no sentido da Pêra Ferroviária de Carajás. A partir daí, toma-se a estrada em direção à Área de 
Proteção Ambiental (APA) do Igarapé do Gelado e ao maciço da barragem de contenção de 
rejeitos do Gelado. 
 
Na Figura 3.1 pode-se observar a localização do empreendimento e as vias de acesso. 
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4. OBJETIVO 
 
 
O presente Relatório de Controle Ambiental integra os procedimentos necessários para a 
obtenção de Licença Ambiental de Instalação para o Projeto de Reprocessamento do Rejeito da 
Barragem do Gelado. 
 
 
5. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 
 
O projeto “Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado” do Complexo Minerador de 
Carajás caracteriza-se pela recuperação de Pellet Feed depositado na Barragem do Gelado, com 
a utilização de uma draga de sucção, adutora, baias de secagem, peneiramento uma unidade de 
ciclonagem, espessamento e filtragem.  
 
O projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado do Complexo Minerador de 
Carajás prevê a recuperação de 2 Mtpa. Para tal serão dragados cerca de 4 Mtpa, sendo que 50% 
será devolvido como rejeito para o braço 4 da mesma barragem.  O projeto será desenvolvido 
em duas etapas descritas a seguir. 
 
-Etapa 1- Será composta da seguinte forma: 
− processos de dragagem,  
− peneiramento,  
− secagem em baias e transporte. 
 
Nesta etapa o produto será integralmente comercializado. Trata-se de um produto que não será 
submetido aos processos de beneficiamento existente no Complexo Minerador de Carajás.   
  
Etapa 2 –  Serão adicionados os seguintes passos: 
−  ciclonagem e filtragem,  
 
Tal incremento resultará na obtenção de um produto de melhor qualidade,  O rejeito deste 
processo será enviado por tubulação ao braço 4 da barragem.   
 
É importante destacar que as estruturas previstas para a etapa 1 serão preservadas após a 
conclusão da etapa 2, garantindo maior flexibilidade operacional para o projeto. Significa que a 
estrutura da etapa 1 poderá ser retomada para produção quando desejável, inclusive no caso de 
manutenções necessárias na estrutura de ciclonagem e filtragem. 
 
O desenho 100k-L-206 e 100K-T-204 (Anexo I) apresenta o arranjo geral e plano diretor das 
instalações do empreendimento. 
 
A Figura 5.1 apresenta a localização das estruturas do projeto Reprocessamento do Rejeito da 
Barragem do Gelado no Complexo Minerador de Carajás. 
 
A seguir é apresentada a descrição das atividades que serão desenvolvidas para implantação e 
durante a operação do referido projeto. 
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5.1 Etapa de Implantação 
 
 
Durante a etapa de implantação do empreendimento serão desenvolvidas as atividades de 
construção da infra-estrutura que englobam, as obras civis e montagem eletromecânica 
,necessária ao futuro empreendimento conforme se descreve a seguir.  
 
• Estruturas Principais 

− Draga de Sucção; 
− Tubulação Flutuante; 
− Estação de Bombeamento 
− Baias e estruturas de peneiramento de proteção 
− Unidade de Ciclonagem; 
− Unidade de Filtragem. 
− Tubulação de Rejeito. 
− Pátio de estocagem de produto 
− Transportes de correia 
 
 

• Estruturas Auxiliares 
− Canteiros de Obras; 
− Sistema de Fornecimento de Energia Elétrica; 
− Sistema de Fornecimento e Abastecimento de Água. 
− Casa de Compressores 
− Escritório 

 
• Estruturas de Controle Ambiental 

− Depósito Intermediário de Resíduos – DIR; 
− Separador Água e Óleo – SAO; 
− Banheiros Químicos; 
− Sistema de drenagem e de contenção de sedimentos; 
− Fossas Sépticas; 
− Barreiras de Geotêxtil. 

 
Ainda associado ao sistema de controle ambiental do empreendimento, prevê-se a adoção de 
procedimentos de aspersão de água e a estabilização de taludes com posterior plantio de espécies 
vegetais. 
 
Para a implantação das estruturas listadas anteriormente, serão realizadas as seguintes atividades 
e utilizadas as seguintes estruturas: 
− Supressão de Vegetação; 
− Abertura de acessos 
− Terraplanagem; 
− Estruturas de apoio 
− Mobilização e Desmobilização de Mão de Obra 
 
Estão abaixo listadas a descrição das atividades que serão desenvolvidas para a implantação das 
estruturas do projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado  
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5.1.1 Supressão de Vegetação 
 
Anteriormente à liberação das áreas para início da terraplenagem serão executadas as atividades 
preliminares de supressão da vegetação e o conseqüente destocamento e limpeza dos restos 
vegetais, mecanicamente, com utilização de equipamentos adequados, sendo complementados 
com emprego de serviços manuais. 
 
A madeira resultante da supressão será estocada a céu aberto, sob a forma de pilhas, até que seja 
dada destinação final adequada, conforme procedimentos a serem estabelecidos e acordados 
junto ao órgão ambiental competente. 
 
Durante a prática da supressão da vegetação, serão seguidos os procedimentos contidos na 
Instrução Normativa do IBAMA 152 de 17 de janeiro de 2007, entre eles destacam-se: 

− Retirar a madeira comercial antes da limpeza da área suprimida, obedecendo às tecnologias 
apropriadas; 

− Não queimar ou enterrar a madeira comercial e a lenha proveniente do desmate; 

− Empilhar por classe de diâmetro e por classe de fuste, toda a madeira comercial, em um 
pátio situado no interior da área autorizada para supressão da vegetação; 

− Aproveitar a madeira não comercial, bem como a lenha resultante da galhada das árvores 
como contenção nos processos erosivos ou como matéria orgânica na recuperação das áreas 
degradadas ou, ainda, para produção de energia. 

 
Para as obras necessárias para a etapa 1, o projeto prevê a supressão de vegetação de uma área 
de 9,58ha. 
 
Para as obras necessárias a etapa 2 e filtragem, a supressão de vegetação será de 3.89 ha.  
 
A supressão de vegetação necessária para o projeto será de 13,47 hectares 
 
A retirada da vegetação será realizada somente após solicitação e autorização do órgão oficial 
competente. 
 
Após o desmatamento, serão iniciados os trabalhos de destocamento. Este compreende a 
operação de remoção de tocos de árvores e raízes, na profundidade necessária. A limpeza 
consiste na operação de escavação e remoção da camada de solo ou material orgânico, bem 
como de quaisquer outros objetos e materiais indesejáveis que ainda subsistirem. 
 
O material proveniente do destocamento (vegetação rasteira, folhas, galhadas, material lenhoso) 
será armazenado nos locais previstos para disposição da madeira suprimida.  
 
Posterior ao destocamento, prevê-se a remoção da camada de solo orgânico, denominado “top 
soil”, que será armazenado em terrenos periféricos do pátio de construção das estruturas do 
empreendimento e será utilizado na recuperação das áreas dos taludes que serão conformados 
para instalação das edificações e delineamento do pátio de carregamento.  
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5.1.2 Abertura de Acessos 
 
O acesso principal às instalações projetadas é representado pela estrada existente que liga o pátio 
de carregamento e depósito de produtos do Complexo Ferro Carajás à Barragem de Rejeito do 
Gelado. O trecho correspondente ao acesso a ser construído, terá aproximadamente 950m de 
comprimento, 15m de largura e revestimento primário em cascalho laterítico e foi projetado para 
atender as instalações, ao tráfego de caminhões para retirada de produto. Este trecho inicia-se 
perpendicular à estrada de acesso à barragem do Gelado, em sua porção esquerda, poucos 
metros antes do prédio onde alojam-se as bombas para a captação de água do Complexo Ferro 
Carajás. 
 
A Figura 5.2 mostra com destaque o acesso existente e o trecho a ser construído. 
 
O material para o revestimento dos acessos será proveniente dos cortes da terraplenagem e do 
estéril da mina. 
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− Terraplenagem 
 
Para o desenvolvimento do projeto será inicialmente necessária a adequação topográfica do 
terreno, bem como a criação de trechos curtos de estradas para possibilitar o acesso aos pontos 
específicos do projeto 
 
Para a implantação da etapa 1 será necessária a realização de cortes que vão gerar cerca 
60.596,0m3 de materiais. Para a configuração dos aterros serão utilizados cerca de 18.735,0 m3 
deste montante. 
 
Durante as obras para implantação das estruturas para etapa 2, será movimentado um volume de 
62.804,0m3 de terra. Nos cortes de terreno estima-se a geração de cerca de 48.521,0m3 e para os 
aterros serão necessários 14.283,0m3.  
 
O material excedente será disposto nas pilhas de estéril em operação no Complexo Ferro Carajás 
e já licenciadas para este fim de forma controlada. 
 
 
5.1.3 Infra- estrtura do projeto segundo etapas de implantação 
 
Estão previstas duas etapas para a implantação das estruturas relativas ao projeto.  
 
Na etapa 1 serão instaladas as estruturas, através das obras civis e montagem eletromecânica, 
que possibilitarão a operação das baias. Estão abaixo listadas as estruturas do processo de 
beneficiamento a serem implantadas durante a etapa 1:  

− Draga de Sucção; 

− Tubulação Flutuante; 

− Estação de Bombeamento; 

− Baias e estruturas de peneiramento de proteção; 

− Subestação elétrica. 
 
Na etapa 1 serão instaladas as estruturas, através das obras civis e montagem eletromecânica, 
que possibilitarão a operação da ciclonagem e filtragem. Estão abaixo listadas as estruturas do 
processo de beneficiamento a serem implantadas durante a etapa 2:  

− Prédio da ciclonagem 

− Prédio da filtragem 

− Transportadores de correia 

− Pátio de estocagem de produtos 
 
As atividades de impla 
 
Apresenta-se, na seqüência, a descrição das estruturas que integrarão as duas etapas do projeto 
ora em licenciamento. 
 
 



Outubro, 2008  11 RT-002_089-515-5018_01-J 

Golder Associates 

 Etapa 1 
 
− Dragagem 
 
Será instalado um sistema completo de dragagem, composto de uma draga e da tubulação 
flutuante de bombeamento. A tubulação de bombeamento terá comprimento aproximado de 3.5 
kilômetros. A draga enviará o minério depositado na barragem para a peneira vibratória, para 
reter a matéria orgânica. 
 
A dragagem irá ocorrer onde já ocorreu a disposição do rejeito principalmente nos braços 1, 2 e 
3. Ressaltando que a dragagem quando realizada no braço 1 deverá prever a utilização de 
equipamentos específicos para contenção de sedimentos como incremento de barreiras 
flutuantes com borda livre e saia submersa e manta de bidin instalado no vertedouro da 
barragem do Gelado de forma a conter os sedimentos decorrentes do revolvimento provocado 
pela dragagem. Os sistemas de controle serão utilizados para dragagem em todos os braços. 
 
As especificações técnicas dos equipamentos que compõem o sistema de dragagem estão 
apresentadas na Tabela 5.1. 
 

TABELA 5.1 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS QUE  
COMPÕEM O SISTEMA DE DRAGAGEM 

 

Potência Peso 
Unitária Unitário Descrição 

Capacidade 
Unitária De 

Projeto 
Características 

cv t 

Bomba de polpa centrífuga horizontal 
para alimentação das baias 1800 m³/h 

Modelo 14" x 12" AH 
com inversor de 
frequência 

400 9,7 

Bomba de polpa centrífuga horizontal 
para alimentação das baias - Reserva 
Instalada 

1800 m³/h 
Modelo 14" x 12" AH 
com inversor de 
frequência 

400 9,7 

Draga 660 t/h Modelo Beaver 1600 - 
Acionamento a diesel   

Embarcação de apoio da draga 3 t 
Comprimento total: 10,0 
m 
Boca moldada: 4,0 m 

  

Peneira de proteção  
Peneira vibratória 
horizontal 10' x 20', Um 
Deck 

60 5,4 

 
− Baias 
 
As baias serão implantadas entre as elevações 222,224 e 225,848. O conjunto de baias será 
composto por 12 baias, serão instaladas em uma área aproximada de 3,7 ha. A plataforma das 
baias terá o fundo inclinado a 4% para promover o escoamento e decantação gradativa do 
material dragado. As condições geométricas para atender as instalações projetadas foram 
determinadas pelo arranjo mecânico e foram mantidas as condições de acesso para execução e 
manutenção das unidades.  
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Cada baia terá uma torre de filtragem em seu lado oposto à alimentação com 40m de largura. Na 
filtragem serão utilizadas mantas “bidin” que serão suportadas a jusante por tela metálica (arame 
3/8” e malha 7/8”) e fixadas lateralmente em guias, nas duas laterais de cada módulo de 
filtragem haverá painéis formados de decks de polietileno usados em peneiras (abertura de 
0,15mm) empilhados em guia metálica. Nas laterais de cada módulo haverá painéis de concreto 
armado que servirão de apoio para duas vigas metálicas, dispostas horizontalmente, uma a meia 
altura e a outra no topo da torre, onde se apoiarão a cada metro perfis metálicos que suportarão 
os elementos de filtragem.  
 
 
5.1.3.1 Etapa 2 
 
− Ciclonagem 
 
O prédio da ciclonagem será uma edificação com aproximadamente 22,0m de altura, sendo o 
vão dos pórticos de 8,3m e um comprimento total de 40,0m, em estrutura metálica. Na parte 
inferior do prédio, existirão áreas para sanitários, um vestiário, uma oficina e um almoxarifado. 
Acima do almoxarifado, já suportado pela estrutura do prédio, haverá um escritório. O acesso às 
plataformas será por meio de uma torre de escadas. A cobertura e o tapamento lateral do prédio 
serão com telhas trapezoidais galvanizadas. No prédio da ciclonagem haverá três baterias de 
ciclones, a bateria de ciclones Rougher terá 8 ciclones de 10", a bateria de ciclones Cleaner – 
terá 16 ciclones de 4" e a bateria de ciclones Scavenger – terá 20 ciclones de 4". As baterias de 
ciclones serão constituídas de estruturas metálicas para sustentação do corpo cilíndrico em 
caldeiraria, com bocais de entrada, saída e bomba centrífugas. 
 
A plataforma dos ciclones terá piso em chapa xadrez, já a plataforma abaixo dos ciclones será 
em laje com forma em steel deck.  
 
O espessador de rejeitos será construído em concreto armado e estrutura metálica com diâmetro 
26,0 m m.  
 
 
− Filtragem 
 
O prédio da Filtragem será uma edificação com aproximadamente 21,5m de altura, com o vão 
dos pórticos de 8,0 m em estrutura metálica. O comprimento longitudinal será de 9,0 m. O 
prédio terá uma ponte rolante com capacidade 7,5 toneladas para manutenção dos equipamentos. 
A plataforma do filtro terá piso em chapa xadrez e abaixo desta plataforma haverá um nível de 
laje steel deck que é composta por uma telha de aço galvanizado e uma camada de concreto. No 
vão anexo haverá um escritório e dois sanitários. O acesso à plataforma será por meio de uma 
torre de escadas.  
 
A cobertura e o tapamento lateral do prédio serão com telhas trapezoidais galvanizadas com 0,65 
mm de espessura, fixadas por ganchos de aço convencionais ou parafusos galvanizados auto-
atarraxantes ou auto-brocantes, sobre a estrutura metálica.  
 
O prédio possuirá compressor para suprir o ar para o sistema de Filtragem. 
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Será construída uma nova casa de transferência que terá fundações em concreto, prédio em 
estrutura metálica, com tapamento lateral de telhas trapezoidais de alumínio e com circulação de 
ar apropriada através de lanternim e coifas de exaustão natural. Terá aproximadamente 10,0 
metros de largura, 11,0 metros de comprimento e 26,80 metros de pé-direito, com talha elétrica 
para capacidade para 5,0 t. 
 
Serão implantados dois transportadores de correia com comprimento de 42,7 m e largura de 
1600 mm e o com comprimento de 33 m e largura de 1000 mm. A função dos transportadores é 
de mandar o minério para pilha e serão construídos em fundações de concreto, sendo adotadas as 
estruturas (ferro U e treliças em cantoneiras). 

 
 

5.1.4 Estruturas de apoio 
 
A seguir são apresentadas as estruturas de apoio do empreendimento, como o sistema de 
fornecimento de energia elétrica  (subestação e linha de transmissão), canteiro de obras, sistema 
de abastecimento de água, estruturas administrativas,  
 
 
5.1.4.1 Sistema de Fornecimento de Energia Elétrica 
 
Para desenvolvimento dos trabalhos correspondentes à etapa de instalação a energia utilizada 
será aquela disponibilizada pelo sistema já existente.  Será utilizada a capacidade de energia 
instalada no Complexo Minerador de Ferro de Carajás, proveniente das linhas de distribuição 
existentes. 
 
A energia a ser derivada da linha de distribuição existente, chegará ao site do projeto a partir da 
instalação de aproximadamente 100 metros de rede aérea convencional, através de uma linha 
com postes, chaves desligadoras, pára-raios, cabos de alumínio nu (em média tensão), sem rede 
secundária, interligando a linha existente à Subestação SE-140K-01. Contará com transformador 
34,5 kV / 0,22 kV, 150 kVA de potência, instalado em poste, alimentando um painel elétrico na 
obra. 
 
Para a etapa de operação será necessária a instalação de uma subestação. Será, inicialmente, 
instalada para atender as operações da etapa 1 e será ampliada para atender o acréscimo 
decorrente da operação das novas estruturas que compõem a etapa 2. 
 
 
Nova Subestação SE-140K-01  
 
A nova subestação terá as seguintes dimensões: 22,5 metros de comprimento por 6,0 metros de 
largura com um pavimento em instalações tipo “container”, incorporadas a sistemas de 
climatização e pressurização. Este “container” será apoiado sobre pilotis de concreto armado, à 
altura de 2,0 m da base, permitindo a passagem dos cabos pela parte inferior dos painéis.  
 
No entorno desta subestação serão instaladas as baias dos transformadores com dimensões de 
11,5 m de comprimento por 6,0 m de largura em estrutura de alvenaria com paredes corta fogo, 
tela frontal e cobertura. As baterias serão do tipo alcalina selada e serão abrigadas em 
compartimentos específicos dentro do container. 
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Esta subestação será provida de sistema de detecção de incêndio e alarmes na brigada de 
incêndio para efetivo combate. Está prevista a instalação de uma caixa de contenção para 
acumulação de possíveis efluentes oleosos gerados nesta estrutura. Tal efluente será 
encaminhado para tratamento no separador de água e óleo instalado próxmo aos prédios da 
cicloangem e filtragem. 
 
 
Somente a área dos transformadores será em alvenaria e possuíra cobertura metálica.  
 
 
Ampliação da Subestação SE-140K-01 
 
A Subestação SE-140K-01 será ampliada para atender a Etapa 2 (Ciclonagem e Filtragem). O 
eletrocentro será instalado acoplado ao existente, em desnível do terreno e na lateral do acesso 
para a filtragem. 
 
O eletrocentro será ser construído em vigas, perfis e chapas de aço soldado, formando uma 
estrutura rígida, suficientemente robusta para suportar os equipamentos a serem montados no 
seu interior, bem como os esforços provenientes de manobras e transporte. 
 
Esta ampliação será de aproximadamente 25,5 metros de comprimento por 6,0 metros de largura 
com um pavimento em instalações tipo “container”, incorporadas a sistemas de climatização e 
pressurização, composta de quadros de distribuição, transformador de força, centros de controle 
de motores, resistor de aterramento, painéis de inversores de freqüência de baixa e média tensão, 
grupo gerador de emergência em baixa tensão e equipamentos de controle e automação.  
 
As baias dos transformadores também serão ampliadas com dimensões de 8,5 m de 
comprimento por 6,0 m de largura em estrutura de alvenaria com paredes corta fogo, tela frontal 
e cobertura. As baterias serão do tipo alcalina selada e serão abrigadas em compartimentos 
específicos dentro do container. 
 
Esta subestação será provida de sistema de detecção de incêndio e alarmes na brigada de 
incêndio para efetivo combate. 
 
Esta subestação será alimentada pela SE-1810, já existente no Complexo Minerador de Carajás, 
em 34,5kV, através de uma derivação da rede aérea existente, que alimenta a SE-1830. 
 
 
5.1.4.2 Casa de Compressores 
 
Será instalada uma casa de compressores para atender os pontos consumidores de ar comprimido 
tanto da Ciclonagem quanto da Filtragem com aproximadamente 8,0 metros de largura, 18,5 
metros de comprimento e 4,70 metros de pé-direito, em estrutura metálica, com tapamento 
lateral de alvenaria e venezianas, cobertura de chapas de alumínio corrugada e com circulação 
de ar apropriada através de lanternim e coifas de exaustão natural.  
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Estão previstos três sistemas de ar comprimido. Dois para atender a rede de ar de instrumentos e 
serviço e um para atender a rede de ar de processo. Será instalada uma casa de compressores no 
prédio da Ciclonagem para atender os pontos consumidores de ar comprimido tanto da 
Ciclonagem quanto da Filtragem. Na região das baias será instalado, um sistema de ar 
comprimido para alimentar os instrumentos pneumáticos previstos. 
 
No prédio da Filtragem está prevista a instalação de dois compressores para geração de ar 
comprimido para processo de filtragem. 
 
Para garantir a estabilidade da pressão e conseqüentemente da vazão da rede de ar comprimido, 
nos momentos de pico de consumo, serão instalados vasos de pressão em pontos estratégicos da 
planta. 
 
 
5.1.4.3 Canteiros de obras  
 
O canteiro de obra será instalado próximo da Barragem do Gelado, mais especificamente entre a 
localização prevista para as baias e a subestação.  
 
Para as atividades relacionadas às obras civis, o respectivo canteiro disporá de áreas para 
disposição das máquinas, armazenamento de insumos e matérias primas, centrais de forma e de 
armação. Não haverá uma central de concreto, pois o mesmo será adquirido pronto. Já o canteiro 
que visa atender as montagens eletromecânicas disporá de locais protegidos para 
armazenamento dos materiais, ferramentas, máquinas e para desenvolvimento das atividades de 
montagem, soldagens, pintura, lubrificação, etc. 
 
Nas áreas das centrais de armação e de forma do canteiro de obras de apoio as obras civis serão 
montadas as armaduras metálicas e confeccionadas as formas necessárias à construção das 
estruturas de concreto. 
 
As estruturas de apoio dos canteiros de obras serão constituídas por: escritório, almoxarifado, 
refeitório, oficina de pequenos reparos, sistema de armazenamento e distribuição de água 
potável e sistema de energia elétrica. 
 
O sistema de controle ambiental dos canteiros será composto pelas seguintes estruturas: 
banheiros químicos, sistema separador óleo e água – SAO, DIR e sistema de drenagem e de 
contenção de sedimentos. 
 
 
A localização do canteiro de obras pode ser visualizada na Figura 5.3 
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5.1.4.4 Sistema de Fornecimento e Abastecimento de Água  
 
Estima-se que será de aproximadamente 10 m3/dia o volume médio de água bruta necessária 
durante a etapa de implantação do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do 
Gelado, a qual será utilizada diretamente para as atividades das obras civis, nos sanitários, 
refeitórios e limpeza em geral. 

Este volume de água será captado no reservatório de água bruta que alimenta a Estação de 
Tratamento de Água - ETA de N4 e será transportado por meio de caminhão-pipa até o local da 
obra, onde será armazenada em reservatórios para posterior consumo. Este reservatório será 
também utilizado na etapa de operação. 
 
A água potável para consumo humano será fornecida pela ETA, cujo consumo diário é estimado 
em 0,4 m3/dia e deverá ser acondicionada e transportada de acordo com a Portaria nº 518/2004 
da ANVISA. As empresas responsáveis pelas obras civis e eletromecânicas poderão, caso 
desejem, fornecer água mineral adquirida na região, através de galões, que serão transportados 
em caminhões até a frente de obras. 
 
 
5.1.4.5 Estruturas Administrativas de Apoio  
 
As estruturas administrativas de apoio à implantação do empreendimento, tais como: 
ambulatório médico, restaurante, laboratório, escritório administrativo, serão as mesmas 
existentes e em operação no Complexo Minerador de Ferro de Carajás. 
 
 
5.1.4.6 Posto de Abastecimento  
 
O abastecimento das máquinas e equipamentos a serem utilizados nas obras civis e de 
montagem eletromecânica será de responsabilidade das empresas contratadas e será realizado 
com a utilização de caminhões-comboio equipados com materiais de segurança e controle 
ambiental, tais como: extintor, placas de sinalização, ficha de emergência do produto, bandeja de 
contenção e outros. O abastecimento será realizado nas frentes de obras.  
 
O combustível será adquirido no posto de abastecimento da Pêra Ferroviária existente e 
licenciado. 
 
 
5.1.4.7 Sistema de Combate a Incêndio 
 
Na etapa 1 do projeto o Sistema de Combate a Incêndio será composto apenas por extintores 
com pó tipo ABC. 
 
Na etapa 2 do projeto além dos extintores com pó tipo ABC está prevista uma rede de hidrantes 
que será pressurizada por um sistema de bombeamento composto por uma bomba diesel e uma 
bomba jockey. 
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5.1.4.8 Barco Voadeira  
 
Para dar apoio à etapa de implantação, montagem da draga será utilizado um barco de pequeno 
porte tipo voadeira, que transportará os operadores, os materiais e insumo até o local da obra. Na 
etapa de operação, o mesmo será utilizado como auxílio nas manutenções. 
 
 
5.1.5 Aquisição de Equipamentos, Insumos e Serviços  
 
As matérias-primas, insumos e utilidades previstos para a fase de implantação, bem como o 
consumo, a origem, o meio de transporte, a forma de estocagem e a etapa relacionada são 
apresentados nos quadros a seguir.  
 
 

TABELA 5.2 
 

MATÉRIAS E INSUMOS – ETAPA 1 
 

Matérias-Primas e Insumos 

Matéria Prima / Insumo Consumo Origem Meio de 
Transporte 

Forma de 
Estocagem Processo 

Ferragem 771,49 t Contratada Rodoviário 
Baias na 
Central de 
Concreto 

Obras Civis 

Oxigênio 3530 m3 Parauapebas Rodoviário Vaso de 
Pressão 

Montagem 
Eletromecânica 

Acetileno 5230 m³ Parauapebas Rodoviário Vaso de 
Pressão 

Montagem 
Eletromecânica 

Eletrodo 4650 kg Parauapebas Rodoviário Almoxarifado Montagem 
Eletromecânica 

Estruturas Metálicas: Perfis 
e chapas de piso 1826 t Minas Gerais Rodoviário 

Baias no 
Canteiro de 
Obras 

Obras Civis 

Concreto usinado 8.783 m3 Parauapebas Rodoviário Lançamento 
direto Obras Civis 

Madeira 5929 m² Parauapebas Rodoviário Almoxarifado Obras Civis 
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TABELA 5.3 
 

MATÉRIAS E INSUMOS - ETAPA 2 
 

Matérias-Primas e Insumos 

Matéria Prima / Insumo Consumo Origem Meio de 
Transporte 

Forma de 
Estocagem Processo 

Ferragem 154,17 t Contratada Rodoviário 
Baias na 
Central de 
Concreto 

Obras Civis 

Oxigênio 1657 m3 Parauapebas Rodoviário Vaso de 
Pressão 

Montagem 
Eletromecânica 

Acetileno 3312 m³ Parauapebas Rodoviário Vaso de 
Pressão 

Montagem 
Eletromecânica 

Eletrodo 3680 kg Parauapebas Rodoviário Almoxarifado Montagem 
Eletromecânica 

Estruturas Metálicas: Perfis 
chapas de piso 638 t Minas Gerais Rodoviário 

Baias no 
Canteiro de 
Obras 

Obras Civis 

Concreto usinado 2355 m3 Parauapebas Rodoviário Lançamento 
direto Obras Civis 

Madeira 5397 m² Parauapebas Rodoviário Almoxarifado Obras Civis 
 
 
5.1.6 Cronograma da Obra 
 
O cronograma de obra na fase de implantação, para as etapas 1 e 2 do projeto incluindo as obras 
civis, montagem eletromecânica, comissionamento e Ramp-up é apresentado na Tabela 5.4 a 
seguir.  
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TABELA 5.4 

 
CRONOGRAMA DE OBRAS DO PROJETO DE REPROCESSAMENTO DO REJEITO DA BARRAGEM DO GELADO 

 
CRONOGRAMA DO PROJETO – ETAPA 1 - BAIAS 

ATIVIDADE/Tempo (mês) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
OBRAS CIVIS                               
Instalações provisórias                               
Topografias/Sondagens                               
Terraplenagem                               
Obras Civis                               
Serviços 
Complementares/Urbanização 

                              

Desmobilização                               
MONTAGEM 
ELETROMECÂNICA 

                              

Mobilização                               
Montagem Eletromecânica                               
Desmobilização                               
COMISSIONAMENTO E 
RAMP-UP 

                              

Comissionamento e Ramp-Up                               
Continua...
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...continuação 

CRONOGRAMA DO PROJETO – ETAPA 2 – CICLONAGEM E FILTRAGEM 
ATIVIDADE/Tempo (mês) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

OBRAS CIVIS                               
Instalações provisórias                               
Topografias/Sondagens                               
Terraplenagem                               
Obras Civis                               
Serviços 
Complementares/Urbanização 

                              

Desmobilização                               
MONTAGEM 
ELETROMECÂNICA 

                              

Mobilização                               
Montagem Eletromecânica                               
Desmobilização                               
COMISSIONAMENTO E 
RAMP-UP 

                              

Comissionamento e Ramp-Up                               
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5.1.7 Mobilização e Desmobilização de Mão de Obra 
 
A mobilização e desmobilização de mão-de-obra temporária serão realizadas de acordo com as 
etapas do projeto.  
 
− Etapa 1 
 
A implantação das estruturas necessárias nesta etapa demandará a contratação de 
aproximadamente 40 empregados para as obras civis, podendo chegar no pico das obras a 45 
entre pedreiros, carpinteiros, armadores e ajudantes. 
 
Para as obras de montagem eletromecânica serão necessários aproximadamente 30 empregados, 
podendo chegar no pico das obras a 52, entre montadores, mecânicos montadores, soldadores, 
eletricistas, encanadores e ajudantes. 
 
Estes números terão um acréscimo de 12 funcionários de mão-de-obra indireta, constituídos por 
engenheiros, técnicos, encarregados e administradores. 
 
A Figura 5.4 a seguir apresenta o histograma de mão-de-obra para as obras da etapa 1. 
 p
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FIGURA 5.4 – Histograma de máo de obra – obras civis e montagem eletromecânica – 
Etapa 1 
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− Etapa 2  
 
A implantação da etapa 2 demandará a contratação de aproximadamente 40 empregados para as 
obras civis, podendo chegar ao pico das obras a 50 empregados, entre pedreiros, carpinteiros, 
armadores e ajudantes. 
 
Para as obras de montagem eletromecânica serão necessários, em média, 98 empregados, 
podendo chegar ao pico das obras a 140, entre montadores, mecânicos montadores, soldadores, 
eletricistas, encanadores e ajudantes. 
 
Estes números terão um acréscimo de 24 funcionários de mão-de-obra indireta, constituídos por 
engenheiros, técnicos, encarregados e administradores. 
 
A Figura 5.5 a seguir apresenta o histograma de mão-de-obra para a etapa 2. 
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FIGURA 5.5 – Histograma de mão de obras – obras civis e montagem eletromecânica – 
Etapa 2. 
 
 
Origem da mão-de-obra durante a implantação 
 
Esse projeto prevê a contratação do maior número possível da mão-de-obra direta e indireta no 
município de Parauapebas e região. 
 
 
Capacitação profissional  
 
Quanto ao nível de escolaridade é esperado que 70% do pessoal a ser contratado tenham até o 
primeiro grau, 11% tenha o segundo grau ou curso de formação profissional completo e que 4% 
tenham nível superior. 
 
 
Regime de trabalho 
 
O regime de trabalho será em 44 horas semanais. 
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Transporte de pessoal 
 
Estima-se que serão necessários aproximadamente 3 ônibus, para o transporte diário dos 
empregados ao longo das obras de implantação do empreendimento. O transporte dos 
funcionários ficará sob responsabilidade das empresas contratadas para a implantação do projeto 
e deverá ser realizado segundo as normas de segurança para transporte de passageiros.  
 
 
Desmobilização de pessoal 
 
Após o término da etapa de implantação, a mão-de-obra empregada será desmobilizada podendo 
ser aproveitada na implantação de outros empreendimentos da Vale na região. 
 
 
5.1.8 Operação de Rotina na Etapa de Implantação 
 
Durante a etapa de instalação de qualquer empreendimento, determinadas tarefas são comuns e 
apresentam aspectos ambientais semelhantes. Estas tarefas se caracterizam principalmente pela 
movimentação de veículos (caminhões basculantes, retroescavadeiras, tratores, pás-
carregadeiras, caminhões-betoneiras e outros) e operação de equipamentos (guindastes, moto-
serras, compressores, geradores, lixadeiras e outros) durante a supressão de vegetação, 
terraplanagem, escavações, obras civis e montagem eletromecânica.  
 
Entre essas tarefas, as obras civis e a montagem eletromecânica como as principais responsáveis 
pela geração de ruídos e gases de combustão. O controle destes aspectos será implementado pela 
manutenção e regulagem efetiva e periódica dos motores dos veículos e equipamentos, 
utilizados. 
 
 
5.1.9 Sistemas de Controle da Qualidade Ambiental 
 
Com o objetivo de propiciar o controle dos diversos aspectos ambientais gerados nas diferentes 
tarefas a serem desenvolvidas na etapa de implantação, serão implantadas estruturas de controle 
ambiental intrínsecas, que se caracterizam por atuar diretamente sobre os aspectos gerados. 
 
 
5.1.9.1 Sistema de Drenagem  
 
Ao início da etapa de implantação do empreendimento, serão construídas leiras e sumps para 
conter quaisquer sedimentos gerados durante as atividades de supressão da vegetação e 
terraplanagem, pela exposição do solo. 
 
A utilização de leiras visa direcionar os escoamentos superficiais não perenes decorrentes dos 
escoamentos pluviais.  
 
As leiras são pequenos anteparos com seção transversal triangular, construídos geralmente com 
solo. Via de regra, as leiras servirão para direcionar as águas pluviais para os sumps”. 
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Os sumps são bacias escavadas em terreno natural. Geralmente, suas dimensões são 
determinadas por disponibilidade de área e pela experiência das equipes responsáveis pela 
drenagem superficial.  
 
Após passagem pelos “sumps”, as águas serão conduzidas por canais e dispositivos de 
amortecimento de energia, para deságüe na Barragem do Gelado. 
 
A manutenção do sistema de drenagem superficial será realizada periodicamente com a 
reconstrução dos componentes que porventura sejam danificados ao longo do tempo e com o 
desassoreamento das leiras e “sumps”. 
 
 
5.1.9.2 Estabilização de Taludes 
 
De forma a minimizar a geração de sedimentos, serão implementadas ações para estabilização 
de taludes, com vistas a um posterior recobrimento do solo com espécies vegetais apropriadas.  
 
Estas ações se constituem na execução de uma conformação geométrica da superfície e o plantio 
de espécies vegetais adequadas. 
 
 
5.1.9.3 Depósitos Intermediários de Resíduos – DIR’s e Central de Materiais Descartáveis - 
CMD 
 
Os resíduos sólidos gerados na etapa de instalação do presente projeto serão armazenados em 
Depósitos Intermediários de Resíduos – DIR’s a serem instalados nos canteiros de obras e 
construídos de acordo com as normas técnicas aplicáveis. Os resíduos armazenados nos DIR’s 
serão posteriormente encaminhados a Central de Material Descartável – CMD da Mina de N5. 
 
Os principais resíduos cuja geração é esperada nesta etapa são: resíduos metálicos, plásticos, 
polímeros sintéticos, papéis, papelões, resíduos mistos, sucatas de PVC, madeiras, lâmpadas 
com mercúrio, sucatas metálicas de transformadores e capacitores, cabos elétricos, baterias, 
material isolante, bobinas, painéis elétricos e componentes eletro-eletrônicos, resíduos de solda, 
pneus. 
 
A CMD da Mina de N5 têm a finalidade de armazenar os resíduos de forma adequada, mantendo 
a segregação e devidamente acondicionados, para posterior disposição final adequada. Esta 
instalação proporciona ainda a formação de lotes econômicos de resíduos para transporte. 
 
 
5.1.9.4 Tratamento de Efluentes Sanitários 
 
Para o controle dos efluentes sanitários durante a fase de implantação serão instalados banheiros 
químicos no canteiro de obras. 
 
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. 
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A limpeza dos banheiros químicos será realizada por caminhões de limpeza (sugador) e os 
dejetos recolhidos serão encaminhados a ETE do Núcleo Urbano.  
 
 
5.1.9.5 Aspersão das Vias de Acesso 
 
As emissões de material particulado, provenientes das atividades de terraplenagem e da 
movimentação de veículos em vias não pavimentadas, serão controladas pela aspersão com 
água, por meio de caminhões-pipa. 
 
Os efluentes líquidos eventualmente gerados nessa umectação serão direcionados para o sistema 
de drenagem. 
 
 
5.2 Fase de Operação 
 
A seguir é apresentada uma descrição detalhada do processo do reprocessamento do rejeito da 
Barragem do Gelado. 
 
O desenho 100K-P-101 (Anexo I) apresenta um fluxograma geral do processo de recuperação do 
Pellet Feed. 
 
 
5.2.1 Etapa 1  
 
− Dragagem 
 
O minério depositado na Barragem do Gelado será retomado por uma draga a uma taxa máxima 
de 660 t/h de sólidos e enviados para uma peneira de proteção ou diretamente para as baias. A 
concentração de sólidos em peso da polpa proveniente da dragagem pode variar de 0% a 40% 
com média em torno de 30%. A concentração de sólidos na polpa ficará condicionada a 
operação da draga. 
 
 
− Peneiramento de proteção 
 
A polpa proveniente da dragagem será descarregada na peneira vibratória de proteção, que tem 
como objetivo reter possíveis matérias orgânicas e eventuais materiais grosseiros. A peneira será 
composta por um “deck” e tela com abertura de 1,0 mm. O “oversize” da peneira será recolhido 
em caçambas, que posteriormente serão levadas ao Pátio de Galhadas localizado nas Minas N4 e 
N5. 
 
O undersize da peneira vibratória, seguirá para uma caixa de bombas de onde será enviada para 
as baias de secagem. 
 
 



Outubro, 2008  27 RT-002_089-515-5018_01-J 

Golder Associates 

− Secagem Baias 
 
O processo de secagem será realizado através da estocagem do material em baias. A alimentação 
e a retomada das baias serão feitas individualmente, ou seja, enquanto uma baia estiver sendo 
alimentada, haverá outra sendo retomada e as demais estarão submetidas a secagem do material 
e/ou manutenção. Serão implantadas doze baias para atingir a produção prevista de 2,0 Mtpa.  
 
A fase líquida da polpa retornará a barragem por meio de uma tubulação de PAD de 10 
polegadas de diâmetro. 
 
As canaletas de cada baia direcionarão o fluxo até a barragem. 
 
Após a secagem, o minério será retomado por uma pá carregadeira e transferido para caminhões 
rodoviários com capacidade de 37 toneladas que farão o transporte até a área de embarque. 
Estima-se um fluxo de 5 (cinco) caminhões por dia. 
 
As baias terão as dimensões de 40 m de largura por 60 m de comprimento e inclinação do fundo 
de 4% em direção à torre de filtragem e 2% em direção ao centro. A área de filtragem ocupará 
toda a largura da baia e estará localizada no lado oposto ao da alimentação e retomada do 
minério.  
 
O sistema de filtragem das baias será construído com telas de aço cobertas por manta bidin, 
intercaladas de 4,0 m em 4,0 m por telas de peneira com abertura aproximada de 0,15 mm, para 
facilitar o desaguamento. As telas das peneiras serão colocadas em aberturas de 675 mm de 
largura e altura equivalente à altura total do sistema de filtragem. 
 
Ao término de cada retomada do minério contido na baia será feita a troca da manta bidin (meio 
filtrante) e a limpeza da tela, para evitar a obstrução da manta, o que aumenta o tempo de 
secagem da polpa. 
 
O tempo de ciclo estimado para cada baia será de sete dias. O tempo adotado para secagem do 
material será de cinco dias.  
 
 
5.2.2 Etapa 2  
 
− Ciclonagem 
 
A polpa proveniente do “undersize” da peneira será encaminhado para as baias e/ou para o 
tanque de alimentação da ciclonagem, cujo tempo de residência será de 15 (quinze) minutos de 
operação da planta. 
 
A partir do tanque, a polpa será alimentada em uma instalação de ciclonagem em três estágios, 
visando à retirada das lamas contidas no minério. Serão utilizadas 2 (duas) linhas, cada uma 
composta dos estágios “rougher”, “scavenger” e “cleaner”. 
 
A polpa estocada no tanque será diluída na sucção das bombas para atingir a concentração de 
22% de sólidos em peso e será alimentada ao estágio “rougher”, sendo alimentadas 2 (duas) 
baterias por bomba. 
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O estágio “rougher”  
 
Composto por 4 (quatro) baterias de hidrociclones, cada bateria será composta por 8 (oito) 
hidrociclones de 10”, sendo 7 (sete) operacionais e 1 (um) reserva. Serão instaladas 3 (três) 
válvulas automáticas em cada bateria para abertura ou fechamento da alimentação dos 
hidrociclones, de acordo com a pressão de alimentação. 
 
O “underflow” do estágio “rougher” seguirá por gravidade para as caixas de bombas, uma por 
linha, que também receberá o “underflow” do estágio “scavenger”, descrito a seguir, e adição de 
água para ajuste da concentração de sólidos em 38,7%. Destas caixas, as bombas alimentarão as 
baterias de hidrociclones “cleaner”, sendo alimentadas 2 (duas) baterias por bomba. Cada bateria 
será composta de 16 hidrociclones de 4 “sendo 14 (quatorze) operacionais e 2 (dois) reservas. 
Serão instaladas 6 (seis) válvulas automáticas em cada bateria para abertura e fechamento da 
alimentação dos hidrociclones de acordo com a pressão de alimentação.  
 
O “overflow” gerado nos estágios “rougher” e “cleaner” seguirá por gravidade para as caixas de 
bombas, de onde serão alimentados aos hidrociclones do estágio “scavenger”, através das 
bombas de polpa, sendo alimentadas 4 (quatro) baterias por bomba. Serão utilizadas 8 (oito) 
baterias de hidrociclones, cada bateria constituída de 20 hidrociclones de 4 “, sendo 18 (dezoito) 
operacionais e 2 (dois) reservas. Serão instaladas 7 (sete) válvulas automáticas em cada bateria 
para abertura e fechamento da alimentação dos hidrociclones de acordo com a pressão de 
alimentação.  
 
 
O estágio “scavenger”  
 
O “underflow” do estágio “scavenger” seguirá por gravidade às caixas de alimentação do estágio 
“cleaner”, enquanto o “overflow” rejeito final do circuito de deslamagem, será conduzido por 
gravidade para a caixa de alimentação do espessador de rejeitos CX-146K-06/ES-146K-01. 
 
 
O estágio “cleaner”  
 
O “underflow” do estágio “cleaner”, com cerca de 65% de sólidos em peso, será o produto do 
circuito de ciclonagem e seguirá por gravidade para uma caixa. Um amostrador primário de 
produto será instalado na transferência da polpa para uma caixa. O material coletado pelo 
amostrador será recebido pelo amostrador secundário rotativo, tipo vezin. O produto da 
amostragem secundária será recolhido em recipientes adequados para seguirem para o 
laboratório e o restante da polpa seguirá para a caixa de produto da ciclonagem. 
 
O espessador receberá o rejeito final da ciclonagem com 12,6% de sólidos em peso e vazão de 
1999 m3/h de polpa. O “overflow” do espessador será recolhido em um tanque para recuperação 
de água que será utilizada na diluição da polpa no circuito da ciclonagem e o excedente será 
encaminhado para a Barragem do Gelado. O “underflow” do espessador com cerca de 55% de 
sólidos em peso será bombeado para a barragem, por meio das bombas de polpa dispostas em 
série ou através das bombas de polpa, sendo estas últimas reservas. 
 
O produto da ciclonagem será bombeado para a filtragem. 
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− Filtragem  
 
A polpa estocada no tanque equipado com o agitador será alimentada ao filtro automático de 
pressão pela bomba de polpa O filtro automático de pressão trabalha em ciclos, sendo cada ciclo 
composto pelas etapas de alimentação, filtragem, descarga da torta e lavagem do meio filtrante. 
O tempo de ciclo varia de acordo com as características da polpa e da umidade requerida para a 
torta. 
 
O filtro é composto por câmaras que possuem correia (meio filtrante) e alimentação 
independentes. A alimentação do filtro é feita por bomba de polpa, a uma pressão de 6 bar na 
entrada inferior do "header" de alimentação das câmaras.  
 
A bomba de polpa que alimentará o filtro deverá trabalhará de forma contínua, com isto, após a 
etapa de alimentação do filtro a polpa será recirculada para o tanque de alimentação. Ao término 
de cada alimentação ocorre a drenagem do "header" de alimentação do filtro. A polpa contida no 
"header" retornará por gravidade para o tanque de alimentação. 
 
Em seguida inicia-se a injeção de ar comprimido nas câmaras para prensagem e secagem da 
torta, pela entrada superior do mesmo "header" de alimentação de polpa. O filtrado seguirá para 
o tanque, cujo volume útil será de 22m3, de onde seguirá por gravidade para o espessador. 
 
Ao final da etapa de filtragem as câmaras serão abertas e as correias serão acionadas para 
descarga da torta e lavagem do meio filtrante. Esta lavagem ocorrerá ao final de cada ciclo de 
filtragem, durante a descarga da torta e será feita por "sprays" localizados nas câmaras 
inferiores. A água de lavagem será recolhida e encaminhada por gravidade para o tanque de 
alimentação da filtragem, por uma tubulação independente. 
 
A torta da filtragem será recebida em uma moega de onde será retomada pelo transportador de 
correia. O transportador de correia reversível receberá o Pellet Feed e formará duas pilhas de 
material no pátio de estocagem. O material das pilhas será retomado por pá carregadeiras e 
descarregado em caminhões, que farão o transporte do material até o embarque. 
 
 
5.2.3 Estruturas de apoio 
 
Água Bruta 
 
O suprimento de água bruta será realizado através de uma derivação na adutora da Barragem do 
Gelado. O consumo de água bruta para o projeto será em torno de 100 m³/h será exclusivamente 
para a selagem de bombas de polpa e para o processo de Filtragem.  

Na etapa 1 do projeto, antes da implantação da Ciclonagem e Filtragem, haverá, também, 
consumo de água bruta para limpeza das telas de filtragem das baias de secagem (pontos de 
serviço). Após a implantação da Ciclonagem e Filtragem os tanques de água de serviço das baias 
e água recuperada dos espessadores serão interligados por uma tubulação a fim evitar o consumo 
de água bruta na limpeza industrial das baias. 
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Para reservar água bruta está prevista a construção de dois tanques, um metálico e outro de 
concreto, na área das baias. Essa água será utilizada para selagem de bombas de polpa e para 
limpeza industrial. Será também construído um tanque de concreto, para atender a demanda da 
Ciclonagem e Filtragem. Para evitar que o ramal a ser criado na adutora fique sempre abrindo e 
fechando, os três reservatórios foram dimensionados para uma autonomia mínima de 12 horas. 
Sempre lembrando que, após a implantação da Ciclonagem e Filtragem o tanque passará a 
reservar água recuperada. 
 
Os pontos de consumo de água bruta serão abastecidos por sistemas de bombeamento.  
 
 
Água Recuperada 
 
Nas baias a água resultante do processo de secagem do material será direcionada para a 
Barragem do Gelado. 
 
Na Ciclonagem e Filtragem serão recuperados cerca de 1.800 m³/h de água através do sistema de 
espessamento de lama. Todos os pontos de consumo de água onde não existe a obrigatoriedade 
de utilização de água limpa, como no caso de diluição de caixas de polpa e limpeza industrial 
serão abastecidos por sistemas de bombeamento de água recuperada a serem instalados no 
tanque que coletará o overflow do espessador de lamas.  
 
Entretanto, o consumo de água recuperada será significativamente menor do que o volume a ser 
recuperado. Desta forma, cerca de 1.000 m³/h da água recuperada no processo serão 
direcionados, de volta, para a Barragem do Gelado. 
 
 
Água Potável 
 
O suprimento de água potável para a condição de operação se dará através de caminhões-pipa 
que abastecerão os dois reservatórios tipo tulipa, de 5.000 litros cada, previstos para serem 
instalados próximos ao escritório de apoio e banheiros.  
 
Esta água terá origem da atual ETA – Estação de Tratamento de Água do Complexo Minerador. 
 
 
5.2.4 Mobilização de mão de obra 
 
Para a operação da etapa 1 prevê-se a utilização de 4 funcionários por turno, totalizando-se em 
16 contabilizando-se os funcionários em folga. 
 
Os funcionários se revezarão em 3 (três) turnos por dia, sendo os períodos de 00:00h às 6:00h; 
6:00h às 15:00 h e de 15:00h às 00:00 h. 
 
Para a operação da etapa 2 prevê-se a utilização de 8 funcionários por turno, totalizando-se 32 
funcionários (incluindo os funcionários em descanso).  
 
Os funcionários se revezarão em 3 (três) turnos por dia, sendo os períodos de 00:00 às 06:00h; 
06:00h às 15:00h e de 15:00h às 00:00h. 
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Não haverá contratação de mão-de-obra para a operação do empreendimento sendo que esta será 
deslocada de outras unidades da Usina de Beneficiamento do Complexo Minerador de Carajás.  
 
 
5.2.5 Operação de Rotina da Etapa de Operação 
 
A operação de rotina da operação refere-se, principalmente a operação dos veículos e 
equipamentos durante a operação do empreendimento, representadas operação de 
transportadores de correia; ciclonagem; filtragem; dragagem e nas demais etapas do processo. 
Este processo se caracteriza como a principal fonte de ruídos e de gases de combustão. 
 
De forma a minimizar estes aspectos, serão implementadas rotinas de manutenções preditivas e 
preventivas, que visam a manutenção dos componentes antes de seu desgaste, assegurando, 
desta forma, o bom funcionamento destes equipamentos com o menor nível de ruído e emissão 
de gases possível, além de menor consumo de energia e de água. 
 
 
5.2.6 Sistemas de controle da qualidade ambiental. 
 
5.2.6.1 Depósito Intermediário de Resíduos – DIR 
 
Na etapa de operação, os resíduos sólidos serão gerados principalmente nas atividades dos 
escritórios, vestiários e sanitários, manutenção dos equipamentos operacionais e de apoio, bem 
como dos Sistemas de Controle da Qualidade Ambiental. Os resíduos gerados, serão segregados 
e acondicionados em recipientes adequados, de acordo com as suas características e 
procedimentos determinados no Programa de Gestão de Resíduos. 
 
Os resíduos da Classe I, tais como, borras oleosas, óleos e graxas e resíduos contaminados com 
óleo e graxa, serão acondicionados em tambores metálicos, em boas condições de uso, 
identificados e lacrados.  
 
Os resíduos sanitários ou não recicláveis serão encaminhados para o Aterro Sanitário de Carajás. 
 
Depois de acondicionados adequadamente, os resíduos serão armazenados temporariamente nos 
DIRs, localizados próximo das áreas geradoras. 
 
Periodicamente, também de acordo com procedimentos do Programa de Gestão de Resíduos, os 
resíduos serão transportados e armazenados na Central de Materiais Descartáveis, em operação 
no Complexo Minerador de Ferro de Carajás, na mina de N5. O armazenamento no local visa a 
formação de lotes econômicos para o transporte, necessário em função da distância até os locais 
de disposição final dos resíduos. 
 
 
5.2.6.2 Sistema de Drenagem e Sistema de Contenção de Sedimentos 
 
Na etapa de operação do empreendimento, os sistemas de drenagem superficial e de contenção 
de sedimentos necessários à correta condução e tratamento das águas pluviais já estarão 
totalmente implantados e operando. 
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O sistema de drenagem será composto 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. Em toda a plataforma terraplenada e respectivos taludes, serão construídas canaletas 
com a finalidade de escoar as águas pluviais de forma adequada, conduzindo-as para o sistema 
de drenagem existente. 
 
Na área da ciclonagem, os eventuais transbordos da polpa serão direcionados por canaletas para 
uma caixa coletora, de onde serão bombeados para a caixa de rejeito da ciclonagem e em 
seguida, encaminhados pela tubulação de rejeito para barragem. Na área da filtragem os 
eventuais transbordos serão recolhidos por canaletas e encaminhados, por gravidade, para o 
espessador existente. 
 
De acordo com os procedimentos da Gestão de Recursos Hídricos e Efluentes Líquidos serão 
realizadas limpezas e manutenções periódicas dos sistemas de drenagem, visando retirar os 
sedimentos retidos e mantê-los com eficiência máxima. 
 
O fluxo proveniente do sistema de drenagem pluvial será direcionado para a Barragem do 
Gelado. 
 
A Barragem do Gelado foi projetada visando à formação de um reservatório com finalidades 
múltiplas, descritas a seguir: 

− Regularização das vazões naturais do Igarapé Gelado para obtenção de água de 
abastecimento para as instalações industriais; 

− Acumulação de rejeitos do processo de beneficiamento de minério, provenientes das 
instalações industriais da Mina de Ferro; 

− Contenção de materiais carreados das pilhas de estéril e dos acessos internos, bem como das 
áreas que sofreram intervenções decorrentes da dinâmica do processo de mineração. 

 
A obra hidráulica da Barragem do Gelado foi outorgada pela Agência Nacional de Águas – 
ANA em 20/06/2005 através da Resolução nº 242/2005, pelo prazo de 20 anos. O volume 
máximo de acumulação de água no reservatório é de 90.000.000 m3. 
 
A Tabela 5.5 a seguir apresenta as principais características da Barragem do Gelado. 
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TABELA 5.5 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS – BARRAGEM DO GELADO 
 

Características da Bacia Hidrográfica 
Área da Bacia Hidrográfica (km²) 128 
Curso de Água Igarapé Gelado 
Coordenada Leste 595.226 
Coordenada Norte 9.339.296 
Vazão Média de Longo Termo (m³/h) 9.856 
Vazão Residual Mínima para Jusante da Barragem 
(m³/h) 

102 m³/h (28 l/s) conforme estudos hidráulicos e 
hidrológicos de 2002 

Características da Barragem e do Reservatório 
Tipo Terra 
Altura Máxima (m) 35 
Cota de Coroamento (m) 217,5 
N.A. Máximo Normal (m³) 214 
Comprimento do Coroamento (m) 920 
Largura da Crista (m) 6 
Vida Útil 2º Alteamento (anos) 8 
Área do Espelho d'água (106 m³) 4,6 
Volume Útil (106 m³) 43,4 
Volume Total do Reservatório (106 m³) 45 

Características do Sistema Extravasor 
Tipo Superfície Livre 
Seção Transversal Retangular 
Largura Interna (m) 15,0 
Altura (m) 3,4 
Cota da Soleira 2º Alteamento (m) 214,00 

Características do Sistema de Bombeamento 
Quantidade de Bombas 2 
Capacidade Nominal Bomba (m³/h) 2.600 
Vazão Média de Captação Projeto (m³/h) 2.390 
 
A vazão média de captação é 2.390 m3/h ou 664 l/s, 24 horas todos os dias do ano, perfazendo 
um volume anual médio de captação de 20.936.400 m3. 
 
 
5.2.6.3 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 às barreiras descritas acima, serão instaladas barreiras de manta geotêxtil (bidin), 
para minimizar o aporte de sedimentos finos ao vertedouro da Barragem do Gelado. 
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5.2.6.4 Tratamento de Efluentes Sanitários 
 
O tratamento dos efluentes sanitários gerados pela utilização bos banheiros e vestiários será 
encaminhado para tratamento em fossa séptica com filtro anaeróbio, a ser instalada na área do 
projeto, tendo em vista a impossibilidade de envio deste efluente para a ETE. 
 
As fossas serão construídas segundo normas específicas ABNT 7229 e 13629, de forma que seus 
efluentes, depois de tratados, estejam de acordo com as legislações aplicáveis. A limpeza das 
fossas e filtros será realizada periodicamente, com a retirada do lodo em caminhão sugador para 
disposição na ETE do Núcleo. 
 
 
5.2.6.5 Sistemas de Controle dos Efluentes Líquidos Oleosos 
 
Será instalado um sistema separador de água e óleo para a e para os prédios da Ciclonagem e 
Filtragem e para o tratamento de possíveis efluentes oleosos gerados na subestação SE-140K-01, 
conforme descrito abaixo. 
 
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 localizar na área da ciclonagem. Desta estrutura, os resíduos oleosos serão encaminhados 
para a Central de Material Descartável – CMD  de N5, para disposição final adequada. 
 
 
6. REQUISITOS LEGAIS APLICÁVEIS 
 
 
6.1 Introdução 
 
 
Os recursos minerais constituem em bens da União e sua exploração só pode ser efetuada 
mediante autorização ou concessão do Poder Público Federal, no interesse nacional, como prevê 
o artigo 176 da Constituição Federal. 
 
Ao outorgar a concessão de lavra, a União considera que a atividade minerária atende ao 
interesse nacional e reveste-se, portanto, das características de utilidade pública prevista na letra 
"f" do art. 5º do Decreto Lei nº 3365/41. 
 
A lavra e o beneficiamento mineral constituem em atividades modificadoras do meio ambiente 
e, por esta razão, devem se subordinar às exigências e obrigações decorrentes do ordenamento 
jurídico vigente no país que dispõe sobre a proteção do meio ambiente e sobre a utilização 
racional dos recursos naturais. 
 
Além desta análise institucional e legal, consta do presente trabalho o levantamento da 
legislação aplicável, em forma de planilha que contém a indicação dos respectivos textos legais 
(vide Tabela 6.1). 
 
Para este fim, foi utilizado como metodologia a organização político-administrativa do Brasil, 
dividida nas três esferas do Poder (Federal, Estadual e Municipal) e na distribuição de suas 
competências para legislar fixadas na Constituição Federal. 
 
Em decorrência desta sistematização e em razão da sua localização, incidirá sobre as atividades 
do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado a legislação ambiental 
vigente oriunda da União Federal e do Estado do Pará. 
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Pelo fato do empreendimento do referido Projeto estar localizado na área da Floresta Nacional 
de Carajás, sofre ainda as restrições impostas pelo Decreto nº 2.486, de fevereiro de 1998 que 
criou a Floresta Nacional de Carajás, no Estado do Pará. 
 

 
TABELA 6.1 

 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO PROJETO DE REPROCESSAMENTO DO  

REJEITO DA BARRAGEM DO GELADO 
 
Nº Origem Documento Tema Assunto/Obrigação 

1 Federal 

Constituição da 
República 
Federativa do 
Brasil  

Meio Ambiente 

Estabelece a forma do Estado , do governo, o modo 
de aquisição e o exercício do poder, seus órgãos e os 
limites de sua ação/ Contém Capítulo sobre o Meio 
Ambiente 

2 Federal Lei 3.924/61 Arqueologia Dispõe sobre os Monumentos Arqueológicos e Pré-
Históricos 

3 Federal Lei 4.771/65 Código Florestal 
Institui o Código Florestal / Proíbe a execução de 
desmates nas áreas de preservação permanente sem 
autorização do IBAMA/Institui a Reserva Legal 

4 Federal Lei 5.197/67 Fauna Dispõe sobre a proteção à fauna / Proíbe a utilização, 
perseguição, destruição, caça e apanha. 

5 Federal Lei 6.902/81 Unidades de 
Conservação 

Dispõe sobre as Estações Ecológicas e as Áreas de 
Proteção Ambiental - APA's 

6 Federal Lei 6.938/81 Política Nacional do 
Meio Ambiente 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente 
/Proíbe a poluição e obriga o licenciamento/ 
Determina a utilização adequada dos recursos 
ambientais 

7 Federal Lei 7.347/85 Danos e crimes 
ambientais 

Disciplina a Ação Civil Pública de responsabilidade 
por danos causados ao meio ambiente 

8 Federal Lei 7.805/89 Permissão de lavra 
garimpeira 

Altera o Decreto-Lei n° 227, de 28 de Fevereiro de 
1967, Cria o Regime de Permissão de Lavra 
Garimpeira, Extingue o regime de Matrícula, e dá 
outras providências 

9 Federal Lei 6.567/78 Aproveitamento das 
Substâncias Minerais 

Dispõe sobre Regime Especial para Exploração e o 
Aproveitamento das Substâncias Minerais que 
Especifica e dá outras Providências. 

10 Federal Lei 9.784/99 Processo 
administrativo 

Regula o processo administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal 

11 Federal Lei 9.433/97 Política Nacional de 
Recursos Hídricos 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos / 
Exige a anuência do órgão competente para a 
captação de águas públicas  

12 Federal Lei 9.605/98  Crime Ambiental  
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao Meio 
Ambiente 

13 Federal Lei 9.795/99 Educação Ambiental 
Dispõe sobre educação ambiental/ Atribui às 
empresas, o dever de promover programas 
destinados à capacitação dos trabalhadores. 

14 Federal Lei 9.984/00 Gestão de Recursos 
Hídricos 

Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de 
Águas - ANA 

Continua...
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...continuação 

Nº Origem Documento Tema Assunto/Obrigação 

15 Federal Lei 9.985/00 Unidades de 
Conservação 

Dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza - SNUC 

16 Federal Lei 10.165/00 Taxa de Controle e 
Fiscalização Ambiental 

Altera a Lei 6.938/81, institui a Taxa de Controle e 
Fiscalização Ambiental- TCFA 

17 Federal Lei 10.295/01 Energia Dispõe sobre a política nacional de Conservação e Uso 
Racional de Energia 

18 Federal Lei 10.650/03 
Sistema Nacional de 
Informações 
Ambientais 

Dispõe sobre o acesso público aos dados e informações 
ambientais existentes nos órgãos e entidades 
integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 
SISNAMA 

19 Federal Decreto- Lei 
7.841/45 

Código de Águas 
Minerais Dispõe sobre o código de Águas Minerais 

20 Federal Decreto- Lei 
227/67 Código de Mineração 

Institui o Código de Mineração/ Exige a anuência da 
União para o exercício das atividades minerárias/ 
Proíbe a poluição do ar e da água 

21 Federal Decreto 
62.934/68 Mineração 

Aprova o regulamento do Código de Mineração/ Exige 
a anuência da União para o exercício das atividades 
minerárias/ Proíbe a poluição do ar e da água 

22 Federal 

Decreto 
96.044/88, 
alterado pelo 
Decreto 4.097/02 

Transporte 
Produtos Perigosos 

Aprova o Regulamento do Transporte Rodoviário de 
Produtos Perigosos 

23 Federal Decreto 
97.632/89 PRAD Dispõe sobre o Plano de Recuperação de Áreas 

Degradadas - PRAD 

24 Federal Decreto 2.486/89 FLONA Carajás Cria a Floresta Nacional de Carajás, no Estado do Pará, 
e dá outras providências. 

25 Federal Decreto 
97.718/89 

APA do Igarapé 
Gelado 

Cria a Área de Preservação Ambiental do Igarapé 
Gelado, no Estado do Pará, e dá outras providências. 

26 Federal Decreto 
97.719/89 

Reserva Biológica do 
Tapirapé 

Cria a Reserva Biológica do Tapirapé, no Estado do 
Pará, e dá outras providências. 

27 Federal Decreto 
97.720/89 

FLONA Tapirapé-
Aquiri 

Cria a Floresta Nacional do Tapirapé-Aquiri, no Estado 
do Pará, e dá outras providências. 

28 Federal 

Decreto 
99.274/90, 
alterado pelo 
Decreto 3942/01 

Licenciamento 
Poluição 
Punições 

Regulamenta as Leis nºs 6.902/81 e 6.938/81/ Obriga o 
licenciamento e proíbe a poluição 

29 Federal Decreto 
99.280/90 Atmosfera 

Promulga a Convenção de Viena sobre a Proteção da 
Camada de Ozônio e o Protocolo de Montreal sobre 
substâncias que destroem a Camada de Ozônio  

30 Federal Decreto 
99.556/90 Espeleologia 

Dispõe sobre a proteção das cavidades naturais 
subterrâneas existentes no Território Nacional e dá 
outras providências. 

31 Federal Decreto 1.282/94 Flora / Exploração 
Florestal 

Dispõe sobre as Exploração Florestal na Região 
Amazônica 

32 Federal Decreto 2.480/98 FLONA Itacaiúnas Cria a Floresta Nacional do Itacaiúnas, no Estado do 
Pará, e dá outras providências. 

33 Federal 

Decreto 2.612/98  
Alterado pelo 
Decreto 3.978/01 
e 4.174/02 

Gestão de Recursos 
Hídricos 

Regulamenta, parcialmente, a Lei 9.433/97, no que se 
refere ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

Continua...
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...continuação 

Nº Origem Documento Tema Assunto/Obrigação 

34 Federal Decreto 
2.661/98 

Flora 
Incêndio 

Estabelece normas de precaução ao emprego do fogo 
em práticas agropastoris e florestais  

35 Federal 

Decreto 
3.179/99, 
alterado pelo 
Decreto 
4.592/03 

Crime Ambiental  
Regulamenta a Lei 9.605/98, que dispõe sobre as 
sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao Meio Ambiente 

36 Federal Decreto 
4.059/01 Energia 

Institui o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de 
Eficiência Energética- CGIEE, encarregado de  
implementar a aplicação da Lei nº 10.295/01, que 
dispõe sobre a Política Nacional de Conservação de 
Energia    

37 Federal Decreto  
4.136/02 

Água 
Poluição 

Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis 
pro poluição causada por lançamento de óleo e outras 
substâncias nocivas ou perigosas em águas sob 
jurisdição nacional, prevista na Lei  9.966/00/  

38 Federal Decreto 
4.281/02  Educação Ambiental 

Regulamenta, parcialmente, a Lei nº 9.795/99, que 
institui a Política Nacional de Educação 
Ambiental/Atribui aos Ministérios do Meio Ambiente 
e da Educação a competência para definir, até fev/03 
as diretrizes para implementação da Política Nacional 
de Educação Ambiental 

39 Federal Decreto 
4.297/02 

ZEE Zoneamento 
Econômico 
Ecológico 

Estabelece os critérios para o Zoneamento Ecológico-
Econômico do Brasil - ZEE, instrumento de 
organização do território previsto na Política 
Nacional do Meio Ambiente, a ser obrigatoriamente 
seguido na implantação de planos, obras e atividades 

40 Federal Decreto 
4.340/02 

Unidades de 
Conservação 

Regulamenta, parcialmente, a Lei 9.985/00, que 
dispõe sobre a criação das Unidades de Conservação, 
planos de manejo, formas de fixação das medidas 
compensatórias e autorização para a exploração de 
produtos, sub-produtos ou serviços delas  inerentes  

41 Federal Decreto 
4.339/02 Biodiversidade Institui princípios e diretrizes para a implementação 

da Política Nacional da Biodiversidade 

42 Federal Decreto 
4.340/02 

Meio Ambiente - 
Unidades de 
Conservação 

Determina os procedimentos para criação das 
Unidades de Conservação 

43 Federal Decreto 
4.541/02 Energia 

Regulamenta, parcialmente, a Lei 10.438/02, que 
dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica 
emergencial/ Cria o Programa de Incentivo às Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA 

44 Federal 
Emenda 
Constitucional 
06/95 

Aproveitamento de 
recursos minerais 

Altera o inciso IX do art. 170, o art. 171 e o § 
1º do art. 176 da Constituição Federal. 

45 Federal 
Emenda 
Constitucional 
46/05 

Bens da União Altera o inciso IV do art. 20 da Constituição Federal. 

46 Federal 

Portaria 
Normativa 
IBAMA 
149/92 

Flora / Exploração 
Florestal 

Dispõe sobre o registro no IBAMA dos comerciantes 
e proprietários de moto-serras 

Continua...
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...continuação 

Nº Origem Documento Tema Assunto/Obrigação 

47 Federal Portaria IBAMA 
85/96 Ar / Veículos Dispõe sobre o Programa Interno de Auto 

fiscalização e Correta Manutenção da Frota 

48 Federal 
Portaria 
IBAMA/PA 
03/00 

Flora / Exploração 
Florestal 

Dispõe sobre a formalização de processos 
administrativos de exploração florestal  

49 Federal 
Instrução 
Normativa 
IBAMA 06/01 

Água 
Poluição 

Divulga a lista de substâncias nocivas ou perigosas 
às águas sob jurisdição nacional mencionadas na Lei 
9.966/00 

50 Federal 

Instrução 
Normativa 
IBAMA 10/01, 
Alterada pela 
Instrução 
Normativa 
IBAMA 16/01 

Cadastro Técnico 
Federal de Atividades 
Poluidoras 

Dispõe sobre o registro no cadastro técnico federal 
de atividades potencialmente poluidoras ou 
utilizadoras de recursos ambientais, e sobre a 
apresentação do relatório anual de atividades. 
Revoga a Portaria IBAMA 113/97 

51 Federal 
Instrução 
Normativa 
MMA 03/02 

Flora / Desmate 
Define procedimentos de conversão de uso do solo 
através de autorização de desmatamento nos imóveis 
e propriedades rurais na Amazônia Legal; 

52 Federal 
Instrução 
Normativa 
MMA 04/02 

Flora 
Manejo Florestal 

Define os procedimentos relativos às atividades de 
Manejo Florestal Sustentável de Uso Múltiplo na 
Amazônia Legal 

53 Federal 

Instrução 
Normativa 
IBAMA 07/02 
Alterada pela IN 
IBAMA 23/02 

Infrações/ Processo  
Administrativo 

Regulamenta o processo administrativo para 
apuração das infrações e aplicação das penalidades, 
estabelece prazos e condições para apresentação de 
Defesas e Recursos 

54 Federal 

Portaria 
Ministério 
Transportes 
254/01 

Transporte 
Produtos Perigosos 

Dispõe sobre o Transporte Rodoviário e Ferroviário 
de Produtos Perigosos 

55 Federal Portaria MT  
349/02 

Fiscalização do 
Transporte de 
Produtos Perigosos 

Aprova as Instruções para a Fiscalização do 
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos no 
Âmbito Nacional. 

56 Federal 
Portaria Agência 
Nacional do 
Petróleo 80/99 

Ar Proíbe a utilização de óleos combustíveis com teores 
de enxofre acima dos que estabelece 

57 Federal 
Portaria Agência 
Nacional do 
Petróleo 127/99 

Resíduos/ Óleo 
Lubrificante 

Regulamenta a coleta do óleo lubrificante usado ou 
contaminado 

58 Federal 
Portaria Agência 
Nacional do 
Petróleo 128/99 

Resíduos/ Óleo 
Lubrificante 

Regulamenta a atividade de refino do óleo 
lubrificante usado ou contaminado 

59 Federal Portaria IPHAN 
230 de 17/12/02 

Licenciamento 
Ambiental de 
Monumentos 
Arqueológicos e Pré-
Históricos Nacionais 

Estabelece procedimento para obtenção das licenças 
prévia, de instalação e de operação para 
empreendimentos capazes de afetar o patrimônio 
arqueológico. 

Continua...



Outubro, 2008  40 RT-002_089-515-5018_01-J 

Golder Associates 

...continuação 

Nº Origem Documento Tema Assunto/Obrigação 

60 Federal 
Portaria 
SPHAN 07 de 
01/12/1988 

Arqueologia 

Estabelecer os procedimentos necessários à 
comunicação prévia, às permissões e às autorizações 
para pesquisas e escavações arqueológicas em sítios 
arqueológicos previstas na Lei n.º 3.924, de 26 de 
julho de 1961. 

61 Federal 
Resolução 
CONAMA 
06/86 

Licenciamento Padroniza o modelo para a publicação dos 
requerimentos de licenças ambientais  

62 Federal 
Resolução 
CONAMA 
01/90 

Ruídos Dispõe sobre critérios e padrões de emissão de 
ruídos, das atividades industriais 

63 Federal 
Resolução 
CONAMA 
03/90 

Ar 
Estabelece padrões de qualidade do ar, previstas no 
Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar 
- PRONAR 

64 Federal 
Resolução 
CONAMA 
05/89 

Ar Dispõe sobre o Programa Nacional da Qualidade do 
Ar - PRONAR 

65 Federal 
Resolução 
CONAMA 
08/90 

Ar 
Estabelece os limites máximos de emissão de 
poluentes para processos de combustão externa em 
fontes novas fixas 

66 Federal 
Resolução 
CONAMA 
09/90 

Licenciamento 
Ambiental de 
Extração Mineral 

Procedimentos para Habilitação ao Licenciamento 
Ambiental (LOP, LP, LI e LO). 

67 Federal 
Resolução 
CONAMA 
13/90 

Unidade de 
Conservação 

Dispõe sobre o entorno das Unidades de 
Conservação 

68 Federal 
Resolução 
CONAMA 
02/96 

Licenciamento Dispõe sobre a criação de Unidades de Conservação 
em empreendimentos de relevante impacto ambiental 

69 Federal 
Resolução 
CONAMA 
237/97 

Licenciamento 

Dispõe sobre Licenciamento Ambiental / Estabelece 
prazo para concessão e validade das licenças 
ambientais/Estabelece quais são as atividades 
passíveis de licenciamento ambiental 

70 Federal 
Resolução 
CONAMA 
257/99 

Resíduos Sólidos 

Dispõe sobre o descarte de pilhas e baterias/ 
Determina aos usuários, a devolução do produto, 
após o seu esgotamento energético, aos 
comerciantes, fabricantes, importadores ou 
distribuidores  

71 Federal 
Resolução 
CONAMA 
258/99 

Resíduos Sólidos 

Proíbe a destinação final inadequada de pneus 
inservíveis e veda a queima a céu aberto e a 
disposição em aterros sanitários, mar, rios, lagos ou 
riachos e terrenos baldios ou alagadiços  

72 Federal 
Resolução 
CONAMA   
267/00 

Poluição Atmosférica 

Regulamenta a importação, a produção, a 
comercialização e uso das substâncias que destroem 
a Camada de Ozônio/Determina o cadastramento no 
IBAMA dos consumidores de mais de 200kg/ano de 
CFC 

73 Federal 

Resolução 
CONAMA 
273/00, alterada 
pela Resolução 
CONAMA  
319/02 

Licenciamento 
Obriga ao prévio licenciamento do órgão ambiental 
competente, a instalação e operação, de instalações 
de abastecimento de combustíveis. 

Continua...
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Nº Origem Documento Tema Assunto/Obrigação 

74 Federal 
Resolução 
CONAMA 
275/01 

Resíduos 
Coleta Seletiva 
Cores 

Estabelece o código de cores para os diferentes tipos 
de resíduos, e recomenda sua adoção na 
identificação de coletores e transportadores 

75 Federal 
Resolução 
CONAMA 
281/01 

Licenciamento Determina a publicação dos requerimentos de 
licenças ambientais  

76 Federal 
Resolução 
CONAMA  
293/01 

Água 
Poluição 

Dispõe sobre o conteúdo mínimo do Plano de 
Emergência Individual para incidentes de poluição 
por óleo originados em portos organizados, 
instalações portuárias ou terminais, dutos, 
plataformas e de suas respectivas instalações de 
apoio 

77 Federal 
Resolução 
CONAMA  
303/02  

Áreas de Preservação 
Permanente 

Estabelece parâmetros, definições e limites 
referentes às Áreas de Preservação Permanente 
Revoga a Resolução CONAMA 04/85  

78 Federal 
Resolução 
CONAMA  
313/02  

Resíduos/Inventário 

Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos e 
aprova o novo modelo a ser apresentado ao órgão 
estadual de meio ambiente até 22.11.03/ Relaciona 
as empresas obrigadas à apresentação do Inventário/ 
Estabelece, a partir de 22.01.03, a obrigação de 
registrar mensalmente dados sobre a geração e 
destinação dos resíduos 
Revoga a Resolução CONAMA 06/88 

79 Federal 

Resolução 
CONAMA 
357/05 alterada 
pela Resolução 
397/08 

Qualidade de Água 
Efluentes Líquidos 

 Estabelece Normas e Padrões de Classificação de 
Águas e de Lançamento de Efluentes Líquidos 

80 Federal 
Resolução 
CONAMA 
358/2005 

Resíduos Lixo 
Hospitalar 

Define procedimentos para o gerenciamento e 
tratamento de resíduos sólidos oriundos de Serviços 
de Saúde 

81 Federal 
Resolução 
CONAMA 
362/05 

Resíduos 
Óleos Lubrificantes 

Dispõe sobre os óleos lubrificantes usados ou 
contaminados 

82 Federal Resolução CNRH 
16/01 

Recursos Hídricos / 
Outorgas 

Estabelece condições e procedimentos para 
concessão de outorga de direito de usos de recursos 
hídricos federais. 

83 Federal Resolução CNRH 
17/01 

Gestão de Recursos 
Hídricos          

Dispõe sobre a elaboração dos Planos de Recursos 
Hídricos das Bacias Hidrográficas. 

84 Federal Resolução CNRH 
029/02 

Outorga de uso dos 
recursos hídricos 

Define diretrizes para a outorga de uso dos recursos 
hídricos para o aproveitamento dos recursos 
minerais.  

85 Federal Resolução CNRH 
037/04 

Outorga de recursos 
hídricos 

Estabelece diretrizes para a outorga de recursos 
hídricos para a implantação de barragens em corpos 
de água de domínio dos Estados, do Distrito Federal 
ou da União. 

86 Federal Resolução 
CONCLA  06/02  

Inventário Nacional 
de Resíduos 

Aprova e divulga a estrutura da Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas - CNAE , que é 
a referência  utilizada pela  Resolução CONAMA 
313/02  para indicar as atividades sujeitas à 
elaboração do Inventário Nacional de Resíduos 

Continua...
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87 Federal 
Resolução 
ANVISA RDC 
306/04 

Resíduos/ 
Serviço de Saúde 

 Aprova o Regulamento Técnico para o 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde/ Estabelece prazo, até 05.03.04, para a 
adequação do gerenciamento dos resíduos de 
serviços de saúde às exigências do referido 
Regulamento  

88 Federal NBR 11174/90 Resíduos Armazenamento de resíduos classe II - Não 
inertes e III - inertes. 

89 Federal NBR 12235/92 Resíduos Armazenamento de resíduos sólidos 

90 Federal NBR 12244/92  Poços para Captação 
de Água Subterrânea 

Construção de Poço para Captação de Água 
Subterrânea 

91 Federal NBR 13028/93 Rejeitos 
Elaboração e apresentação de projeto e disposição 
de rejeitos de beneficiamento em barramento, em 
mineração 

92 Federal NBR 13463/95 Resíduos Coleta de Resíduos Sólidos 

93 Federal NBR 14063/98 Óleos e Graxas Processo de tratamento em efluentes de mineração 

94 Federal NBR 13030/99 Recuperação de 
Áreas Degradadas 

Elaboração e apresentação de projeto de 
reabilitação de áreas degradadas pela mineração 

95 Federal NBR 
10151/2000 Ruídos Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o 

conforto da comunidade - Procedimento 

96 Federal NBR 15113/04 Resíduos 
Resíduos Sólidos na Construção Civil e resíduos 
inertes - Aterros - Diretrizes - Para projeto 
implantação e operação 

97 Federal NBR 9653/05 
Explosivos - 
vibrações e pressão 
acústica 

Guia para avaliação dos efeitos provocados pelo 
uso de explosivos nas minerações em áreas 
urbanas.  

98 Federal NBR 10004/05 Resíduos Dispõe sobre a classificação de resíduos sólidos 

99 Estadual - 
Pará 

Constituição do 
Estado do Pará Meio Ambiente 

Dispõe sobre a organização político-
administrativa do Estado do Pará/ Contém 
Capítulo sobre o Meio Ambiente 

100 Estadual - 
Pará Lei 5.088/83 Incêndio Estabelece normas de proteção e prevenção contra 

incêndio 

101 Estadual - 
Pará Lei 5.630/90 Gestão de Recursos 

Hídricos 
Estabelece normas para a preservação de áreas 
dos corpos aquáticos 

102 Estadual - 
Pará Lei 5.864/94 

Flora / Áreas de 
Preservação 
Permanente 

Regulamenta o inciso II do art. 255, da 
Constituição do Estado do Pará, no que se refere à 
definição de áreas de preservação permanente 

Continua...
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103 Estadual 
Pará Lei 5.887/95 

Poluição 
Licenciamento 
Recursos Ambientais 

Dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente 
/Proíbe a poluição e obriga o licenciamento 

104 Estadual - 
Pará Lei 5.977/96 Fauna Dispõe sobre a proteção à fauna silvestre 

105 Estadual - 
Pará Lei 6.251/99 

Certificação 
Ambiental de 
Produtos 

Institui o “Selo Ecológico” com o objetivo de 
identificar produtos fabricados , produzidos e 
comercializados, no Estado do Pará, que não causem 
danos ao meio ambiente 

106 Estadual - 
Pará Lei 6.381/01 Política Estadual de 

Recursos Hídricos 

Dispõe sobre a Política Estadual dos Recursos 
Hídricos, Institui o Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. Revoga a Lei 
nº 6.105/98 

107 Estadual - 
Pará Lei 6.462/02 Política estadual de 

Florestas 
Dispõe sobre a Política Estadual de Florestas e 
demais Formas de Vegetação do Estado do Pará 

108 Estadual 
Pará Lei 6.517/02 Resíduos/ 

Serviço de Saúde 

Dispõe sobre o acondicionamento, coleta e 
tratamento dos Resíduos de Serviços de Saúde/ 
Estabelece, para o gerador do resíduo e para o 
prestador de serviços de coleta, a obrigação de 
cadastrar-se na SEMA  e de preparar o local de 
acondicionamento para coleta dos referidos resíduos  

109 Estadual 
Pará 

Lei 
Complementar 
18/94 

Mineração 

Institui o Programa Especial de Mineração do Estado 
do Pará, estabelece normas para a utilização da 
participação do resultado da Exploração dos Minerais 
do Estado e dá outras providências; 

110 Estadual 
Pará Lei 5.793/94 Mineração 

Define a política Minerária e hídrica do Estado do 
Pará, seus objetivos, diretrizes; instrumentos e dá 
outras providências. 

111 Estadual 
Pará Lei 6.710/05 Mineração 

Dispões sobre a competência o Estado do Pará para 
acompanhar e fiscalizar a exploração de recursos 
hídricos e minerais e as receitas não-tributárias 
geradas pelas respectivas explorações. 

112 Estadual - 
Pará 

Decreto  
5.565/02  Gestão Ambiental 

Define a Secretaria  de Estado  de Meio Ambiente - 
SEMA como órgão Gestor da Política Estadual de 
Recursos Hídricos e da Política Estadual de Florestas 
e demais Formas de Vegetação  

113 Estadual-
Pará Decreto 855/04 

Cadastro Técnico 
Estadual de 
Atividades 
Poluidoras 

Regulamenta o Cadastro Técnico de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 
Recursos Ambientais 

114 Estadual-
Pará 

Decreto 
2.141/06 

Política Estadual de 
Florestas 

Regulamenta dispositivos da Lei nº 6.462/02, que 
dispõe sobre a Política Estadual de Florestas e demais 
Formas de Vegetação. 

115 Estadual-
Pará 

Instrução 
Normativa 
SEMA 01/06 

Recuperação de 
Áreas Alteradas 

Estabelece critérios de recuperação, recomposição e 
reabilitação de áreas alteradas ou degradadas. 

116 Estadual-
Pará 

Portaria SEMA 
39/92 

Licenciamento 
Ambiental 

Dispõe sobre audiências públicas como parte do 
processo de licenciamento ambiental empresas 
sujeitas à apresentação de EIA/RIMA 

Continua...
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117 Estadual-
Pará 

Portaria Corpo 
de Bombeiros 
231/01 

Incêndio Regulamenta a aplicação das normas de proteção 
e prevenção contra incêndio 

118 Estadual-
Pará 

Resolução 
COEMA 22/02 Licenciamento 

Aprova Termos de Referência para licenciamento 
ambiental de Projetos de: Aterro Sanitário; 
Incineração de Lixo Doméstico e/ou Hospitalar; 
Abertura/Melhoria de Estradas; Drenagem de 
Águas Pluviais; Cais de Arrimo; Atividades 
Agroflorestais ou Industriais e Centrais de 
Carbonização. 

119 Estadual-
Pará 

Resolução 
COEMA 23/02 Gestão Ambiental 

Estabelece para a SECTAN competência para 
exercício de Poder de Polícia para as atividades 
que especifica 

120 Estadual-
Pará 

Resolução 
COEMA 24/02 Gestão Ambiental 

Estabelece para a SECTAN competência para 
exercício de Poder de Polícia para as atividades 
que especifica 

121 Estadual-
Pará 

Resolução 
COEMA 27/02 Gestão Ambiental Altera a Resolução COEMA 23/02 

 
 
6.2 Competência para Legislar sobre Meio Ambiente 
 
 
De acordo com o artigo 18 da Carta Constitucional de 1988, a organização político-
administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, todos autônomos. 
 
Ainda, de acordo com o texto constitucional, a União Federal reserva para si a competência 
privativa de legislar sobre algumas matérias, inclusive, "jazidas, minas, outros recursos minerais 
e metalurgia" (CF, art. 22, XII). Dentro, ainda, da distribuição da competência, foi atribuída à 
União, aos Estados e ao Distrito Federal, com exclusão do Município, a competência para 
legislar sobre algumas matérias, dentre as quais se destacam: florestas, caça, pesca, fauna, 
conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e 
controle da poluição; proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; 
responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico. 
 
No âmbito da legislação concorrente, hipótese esta do artigo supra mencionado, a competência 
da União limita-se a estabelecer normas gerais, podendo os Estados legislar 
complementarmente. Caso não existam normas federais sobre essas matérias, os Estados 
exercem a competência legislativa plena. 
 
Além dessa repartição constitucional de competências, foram atribuídas pelo artigo 23 da 
Constituição Federal algumas obrigações em comum entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, das quais se destacam: proteger os documentos, as obras e outros bens 
de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 
arqueológicos; proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer das suas formas; 
preservar as florestas, a fauna e a flora; registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de 
direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. 
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Em decorrência desta norma constitucional, o Município possui o dever de proteger o meio 
ambiente e como somente pode impor aos munícipes normas de conduta através de lei, decorre 
sua competência para legislar sobre essa matéria. 
 
 
6.3 Legislação Federal 
 
 
No quadro da Legislação Federal sobre o Meio Ambiente, surge em primeiro plano a 
Constituição Federal e, em segundo, a legislação infraconstitucional composta por leis ordinárias 
e legislação complementar (Decretos, Resoluções, Portarias). 
 
 
6.3.1 Constituição Federal 
 
O ordenamento jurídico do país está fundamentalmente consubstanciado na Constituição 
Federal, promulgada em 1988. 
 
Por esse ordenamento foi instituído como uma das pedras angulares do direito, o princípio da 
supremacia do interesse público sobre o privado. O exercício dos direitos individuais é 
condicionado ao bem estar social. Não só a propriedade como a liberdade individual sofre 
limitações, tendo em vista os interesses públicos. 
 
Assim, a estrutura jurídica da proteção do meio ambiente no Brasil decorre do princípio 
consagrado no artigo 225 da Constituição Federal, pelo qual "todos têm direito ao Meio 
Ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações". 
 
Após definir o meio ambiente como de interesse público, o texto constitucional determina ao 
Poder Público a obrigatoriedade de exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de 
impacto ambiental, a que se dará publicidade". (CF, art. 225, IV). 
 
Essa exigência incide diretamente sobre a atividade de mineração, considerada, nos termos da 
legislação ordinária como "atividade causadora de significativa degradação do meio ambiente". 
 
No mesmo artigo 225, parágrafo 2º, a Carta Constitucional estabelece obrigação que "aquele que 
explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com 
solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei". 
 
Com relação às sanções administrativas e penais, o parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição 
Federal estabeleceu que "as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da 
obrigação de reparar os danos causados". 
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Ressalte-se que o exercício da atividade de mineração está sujeita, também, a outras limitações 
impostas pela Carta Constitucional, relacionadas ou não com a proteção ambiental. Dessa forma, 
o artigo 20, em seus incisos IX e X, estabelece que são bens da União os recursos minerais, 
inclusive os do subsolo, além das cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-
históricos e o artigo 23, em seu inciso III, esclarece que é competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, proteger os documentos, as obras e outros bens 
de valor artístico, histórico, cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 
arqueológicos. 
 
O artigo 176 determina que as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os 
potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de 
exploração ou aproveitamento e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade 
do produto da lavra. 
 
 
6.3.2 Política Nacional do Meio Ambiente – Licenciamento Ambiental 
 
A Política Nacional do Meio Ambiente é definida pela Lei nº 6.938, de 31/08/81 e pelo Decreto 
nº 99.274/90, sendo que o segundo regulamenta a primeira. 
 
As normas dessa legislação contêm os instrumentos básicos da Política Nacional do Meio 
Ambiente, tendo como um de seus objetivos compatibilizar desenvolvimento econômico-social 
com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. 
 
Os principais instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente foram fixados nesse texto 
legal e constituem os alicerces dessa política destacando-se entre estes o estabelecimento de 
padrões de qualidade ambiental, o zoneamento ambiental, a avaliação dos impactos ambientais, 
o licenciamento e a revisão das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras e o Cadastro 
Técnico Federal de Atividades. 
 
O conceito de meio ambiente é definido, de acordo com o artigo 3º da Lei nº 6.938/81, como o 
"conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas". E a poluição é definida como 
“degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente possam 
prejudicar a saúde, a segurança e o bem estar da população; criem condições adversas às 
atividades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições 
estéticas ou sanitárias do meio ambiente; lancem matérias ou energia em desacordo com os 
padrões ambientais estabelecidos". 
 
Os recursos ambientais, por sua vez, são definidos legalmente como sendo compostos pela 
atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, 
o subsolo e os elementos da biosfera. 
 
A Lei nº 6.938/81 e seu Regulamento consagram como um dos instrumentos da Política 
Nacional do Meio Ambiente o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras. Foi 
estabelecida nessa legislação a obrigatoriedade de prévio licenciamento para a construção, 
instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluiores, bem como os capazes, sob 
qualquer forma, de causar degradação ambiental. 
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Da mesma forma, a avaliação de impacto ambiental se constitui um dos instrumentos da Política 
Nacional do Meio Ambiente e foi previsto nessa legislação que o licenciamento das atividades 
consideradas potencialmente poluidoras dependeria da elaboração de estudos de impacto 
ambiental, de acordo com critérios a serem estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMA.  
 
A estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente encontra-se detalhada no artigo 3º do 
Decreto nº 99.274, de 06/06/90, dentro dessa estrutura o Conselho Nacional do Meio Ambiente 
– CONAMA foi intitulado como Órgão Consultivo e Deliberativo que compõe o Sistema. O 
Órgão Executor das decisões do CONAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. O artigo 7º, II, do referido Decreto atribuia ao 
CONAMA, dentre outras tarefas a de "baixar as normas de sua competência necessárias à 
execução e implementação da Política Nacional do Meio Ambiente". Esse artigo foi revogado 
pelo Decreto nº 1.205, de 01/08/94 e teve sua redação vigorada pelo artigo 1º do Decreto nº 
3.942, de 27/09/01 De acordo com o último compete ao CONAMA estabelecer mediante 
proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras; determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das 
alternativas e das possíveis conseqüências ambientais de projetos públicos ou privados, 
requisitando as informações indispensáveis para apreciação dos estudos de impacto ambiental, e 
respectivos relatórios; estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à 
manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais; 
deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida; propor sistemática 
de monitoramento, avaliação e cumprimento das normas ambientais; dentre outras 
competências.  
 
Complementando a legislação ambiental sobre o licenciamento, a Lei nº 9.985, de 18/07/2000, 
que trata do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, em seu artigo nº 36 determina que 
nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, 
assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto 
ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação 
e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o 
disposto neste artigo e no regulamento desta Lei. 
 
O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não pode ser 
inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, 
sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto 
ambiental causado pelo empreendimento. 
 
Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a serem 
beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, 
podendo inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de conservação.  
 
Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de 
amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser concedido 
mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade afetada, mesmo 
que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da 
compensação definida neste artigo. 
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Através dessa legislação foram previstas, ainda, as penalidades administrativas aplicáveis por 
descumprimento de seus dispositivos. 
 
Regulamentando artigos da referida Lei nº 9.985, o Decreto 4340 de 22 de agosto de 2002 
determina os procedimentos para a criação de unidades de conservação, bem como o mosaico - 
que tem a função de atuar como instância de gestão integrada das UC’s que o compõem - os 
limites, o plano de manejo, a compensação por significativo impacto ambiental, o 
reassentamento das populações tradicionais, dentre outros. 
 
Na data de 28 de fevereiro de 1998 foi sancionada a Lei 9.605 que trata de crimes ambientais 
inovando a possibilidade da criminalização da pessoa jurídica e física. 
 
De acordo com o art. 3º desta Lei existe previsão quanto à responsabilidade das pessoas 
jurídicas, no sentido de que estas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente nos 
casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou 
de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. No parágrafo único deste 
artigo está previsto, ainda, que a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas 
físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato. 
 
Quanto à atividade de mineração, o artigo 55 e o seu § único desta Lei, caracterizam como crime 
ambiental “Executar Pesquisa, Lavra ou Extração de Recursos Minerais sem a competente 
autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida”, e “Deixar de 
recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, 
concessão ou determinação do órgão competente”. 
 
 
6.3.3 Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 
 
Para a regulamentação e implementação da Política Nacional do Meio Ambiente, o Conselho 
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA aprova normas sob a forma de Resoluções. 
A implantação das atividades potencialmente poluidoras submete-se a normas expedidas por 
esse Conselho, devendo ser ressaltadas as que se seguem. 
 
 
6.3.3.1 Resolução CONAMA nº 357, de 17/03/05  
 
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. 
Alguns desses padrões foram alterados pela Resolução nº 397, de 03/04/08, os quais se referem 
à temperatura dos efluentes e dos corpos receptores e aos parâmetros inorgânicos cianeto total, 
cianeto livre, cromo hexavalente e cromo trivalente. 
 
As águas doces, salobras e salinas do Território Nacional são classificadas segundo a qualidade 
requerida para os seus usos preponderantes, em treze classes. Os padrões de qualidade das águas 
estabelecem limites individuais para cada substância em cada classe. 
 
O enquadramento dos corpos de água dar-se-á de acordo com as normas e procedimentos 
definidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH e Conselhos Estaduais de 
Recursos Hídricos. 
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Estabelece ainda que, enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces 
serão consideradas classe 2, as salinas e salobras classe 1, exceto se as condições de qualidade 
atuais forem melhores, o que determinará a aplicação da classe mais rigorosa correspondente. 
 
Os padrões de qualidade indicam as condições de normalidade da água, do ar e do solo, 
enquanto os padrões de emissão fornecem os valores máximos de lançamento poluentes 
permitidos. 
 
 
6.3.3.2 Resolução CONAMA nº 09, de 06/12/90 
 
Esta resolução dispõe sobre normas específicas do licenciamento ambiental pelo órgão 
competente, dos empreendimentos de Extração Mineral Classes I, III a IX (Decreto-Lei nº 227, 
28 de fevereiro de 1967). 
 
Para a pesquisa mineral que envolver o emprego de guia de utilização, o empreendedor deverá 
requerer ao órgão ambiental competente a Licença de Operação para Pesquisa Mineral, 
apresentando o plano de pesquisa mineral, com a avaliação do impacto ambiental e as medidas 
mitigadoras a serem adotadas. 
 
A Licença Prévia (LP) deverá ser requerida ao órgão ambiental competente, ocasião em que o 
empreendedor deverá apresentar os Estudos de Impacto Ambiental com o respectivo Relatório 
de Impacto Ambiental, e demais documentos necessários. O órgão ambiental após a análise da 
documentação pertinente decidirá sobre a concessão da LP. 
 
A Licença de Instalação (LI) deverá ser requerida ao órgão ambiental competente, devendo ser 
apresentado o Plano de Controle Ambiental - PCA, que conterá os projetos executivos de 
minimização dos impactos ambientais avaliados na fase da LP, acompanhado dos demais 
documentos necessários. Caberá ao órgão ambiental, após a análise do PCA e da documentação 
pertinente, decidir sobre a concessão da LI. 
 
Após a obtenção da Portaria de lavra pelo DNPM e a implantação dos projetos constantes do 
PCA, aprovados quando da concessão da Licença de Instalação, o empreendedor deverá 
requerer a Licença de Operação (LO), apresentando a documentação necessária. O órgão 
ambiental competente, após a verificação da implantação dos projetos constantes do PCA e a 
análise da documentação pertinente, decidirá sobre a concessão da LO. 
 
O órgão ambiental competente, ao negar a concessão da Licença, em qualquer de suas 
modalidades, comunicará o fato ao empreendedor e ao DNPM, informando os motivos do 
indeferimento.  
 
 
6.3.3.3 Resolução CONAMA nº 03, de 28/06/90 
 
Define e estabelece os padrões de qualidade do ar determinando as concentrações de poluentes 
atmosféricos que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, 
bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral. 
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6.3.3.4 Resolução CONAMA nº 08, de 06/12/90 
 
Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes no ar (padrões de emissão) para 
processos de combustão externa  em fontes fixas de poluição com potências nominais totais até 
70 MW (setenta megawatts) e superiores. Trata-se de legislação complementar à Resolução 
CONAMA nº 05, de 15/06/89, que instituiu o Programa Nacional de Controle da Qualidade do 
Ar - PRONAR. 
 
Esse processo de combustão foi definido como toda a queima de substâncias combustíveis 
realizadas nos seguintes equipamentos: caldeiras; geradores de vapor; centrais para a geração de 
energia elétrica; fornos; fornalhas; estufas e secadores para a geração de energia térmica; 
incineradores e gaseificadores. 
 
 
6.3.3.5 Resolução CONAMA nº 237 de 19/12/97  
 
Estabelece procedimentos para o licenciamento ambiental, definindo o objeto das Licenças 
Prévia, de Instalação e de Operação e relaciona em seu Anexo I, as atividades sujeitas a este 
licenciamento. 
 
Determina que a licença ambiental para empreendimentos e atividades considerados efetiva ou 
potencialmente causadores de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo de 
impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao 
qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de 
acordo com a regulamentação.  
 
Atribui competência ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA, órgão executor do SISNAMA, o licenciamento ambiental, a que se refere 
o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, de empreendimentos e atividades com 
significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, inclusive as localizadas ou 
desenvolvidas em Unidades de Conservação de domínio da União.  
 
 
6.3.4 Legislação Especial de Proteção aos Recursos Naturais 
 
Ao lado da legislação específica sobre a proteção do Meio Ambiente, o ordenamento jurídico do 
país ainda convive com legislação esparsa sobre o uso de alguns dos recursos naturais. 
Trata-se de leis especiais que disciplinam de maneira compartimentada o uso dos recursos 
naturais, desconhecendo que na natureza os seres bióticos e abióticos convivem interligados e 
interdependentes. 
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6.3.4.1 Proteção à Flora 
 
A proteção à flora foi estabelecida especialmente pela Lei nº 4.771, de 15/09/65, que instituiu o 
Código Florestal. Essa legislação estabelece restrições ao direito de propriedade sobre as árvores 
e a vegetação em geral, condicionando seu uso ao interesse público e delimita áreas onde a 
vegetação não pode ser suprimida. 
 
O Código Florestal introduziu a categoria da vegetação de preservação permanente, em virtude 
da qual as florestas e demais formas de vegetação situadas em determinados locais não podem 
ser suprimidas. Nos termos do artigo 2º desta lei são consideradas como de preservação 
permanente as florestas e demais formas de vegetação situadas ao longo dos rios, córregos, ao 
redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais, nas nascentes permanentes 
ou temporárias, incluindo os olhos d'água e veredas, no topo de morros, montes e montanhas, 
nas linhas de cumeada, nas encostas ou parte destas, com declividade superior a cem por cento 
ou quarenta e cinco graus na sua linha de maior declive, nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, 
a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a cem metros em projeções 
horizontais e em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a sua 
vegetação.  
 
A supressão de vegetação considerada como de preservação permanente é admitida, de acordo 
com o parágrafo primeiro do artigo 3º da Lei 4.771/65, quando necessária à execução de obras, 
planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social, com prévia autorização do 
Poder Executivo Federal, atualmente representado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. 
 
Em 24 de agosto de 2001, a Lei 4.771/65 foi alterada pela Medida Provisória nº 2.166-67, e 
acrescida de dispositivos que institui o Código Florestal. Nos termos do artigo 1o considera-se a 
aplicação de procedimento sumário previsto no artigo 275 do Código de Processo Civil às ações 
ou omissões contrárias às disposições deste Código na exploração das florestas e demais formas 
de vegetação. Os termos do artigo 4o condicionam a supressão de vegetação em APP à 
autorização do órgão ambiental competente. O artigo 14o considera de interesse público não só a 
proibição ou limitação do corte das espécies vegetais em via de extinção, consideradas na Lei 
4.771/65, como também as espécies raras, endêmicas, em perigo ou ameaçadas de extinção e as 
espécies necessárias à subsistência das populações extrativistas. Os termos do artigo 16o 
determinam a condição de se manter um percentual da propriedade rural como reserva legal, 
frente à necessidade de suprimir florestas e outras formas de vegetação nativa. O artigo 44 trata 
também, do assunto de reserva legal, condicionando os proprietários de imóveis rurais a 
regenerar as vegetações nativas, caso não possuam o percentual mínimo determinado no artigo 
16. 
 
 
6.3.4.2 Florestas Nacionais 
 
A Lei nº 9.985, de 18/07/2000, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza e dividiu estas em dois grupos, com características específicas: Unidades de Proteção 
Integral e Unidades de Uso Sustentável. 
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Dentro do Grupo das Unidades de Uso Sustentável foi incluída a “Floresta Nacional” sendo 
considera como “uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem 
como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, 
com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas”. 
 
Estabelece, ainda, esta Lei que a “Floresta Nacional” disporá de um Conselho Consultivo, 
presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de 
órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e, quando for o caso, das populações 
tradicionais residentes”. 
 
 
Floresta Nacional de Carajás 
 
O Decreto nº 2.486, de fevereiro de 1989 criou a Floresta Nacional de Carajás, no Estado do 
Pará, em cuja área se encontra as atividades extrativas do Complexo Minerador de Carajás. 
 
Está previsto neste Decreto que considerada as peculiaridades geológicas da área da Floresta 
Nacional de Carajás, incluem-se dentre seus objetivos de manejo a pesquisa, a lavra, o 
beneficiamento, o transporte e a comercialização de recursos minerais e que para efeito do 
zoneamento ecológico-econômico da Floresta Nacional de Carajás, a superfície das áreas 
correspondentes aos direitos de pesquisa e lavra de depósitos minerais e a área necessária à 
infra-estrutura serão consideradas zonas de mineração, às quais deverá ser permitido o acesso 
por estrada de ferro ou de rodagem, respeitadas as disposições legais pertinentes. 
 
 
6.3.4.3 Proteção à Fauna e à Pesca 
 
A proteção à fauna encontra-se estabelecida na Lei nº 5.197, de 03/01/67. Trata-se de lei 
especial que tem por objetivo proteger a fauna silvestre, bem como os seus ninhos, abrigos e 
criadouros naturais, considerados como propriedades do Estado, sendo expressamente proibida a 
sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. 
 
De maneira geral, o habitat do animal silvestre é constituído por formações fitogeográficas do 
país e a destruição desses ecossistemas pelo desmatamento somente poderá ocorrer caso haja 
licenciamento do próprio Poder Público, à vista do caráter de utilidade pública ou interesse 
social da atividade do empreendimento. 
 
As normas de proteção à pesca estão previstas no Decreto nº 221, de 28/02/67, que condiciona o 
exercício da pesca ao atendimento das determinações emanadas do órgão federal competente, ou 
seja, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. 
 
 
6.3.4.4 Recursos Minerais 
 
De acordo com o Decreto-Lei nº 227, de 28/02/67, que instituiu o Código de Mineração, 
compete à União administrar os recursos minerais, a indústria de produção mineral e a 
distribuição, o comércio e o consumo de produtos minerais. O Código de Mineração regula os 
direitos sobre as massas individualizadas de substâncias minerais ou fósseis, encontradas na 
superfície ou no interior da terra, formando os recursos minerais do país. 
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O exercício da atividade minerária, nos termos do Código de Mineração, está sujeito à adoção, 
pelo titular, de limitações necessárias à salvaguarda dos interesses públicos, tais como: 

− A pesquisa em leitos de rios navegáveis e flutuáveis, nos lagos e na plataforma submarina 
não pode prejudicar os interesses da navegação ou flutuação e seu exercício fica sujeito à 
adoção das exigências que, nesse sentido, forem impostas pela autoridade competente; 

− A pesquisa na faixa das fortificações, das estradas de ferro, das rodovias, dos mananciais de 
água potável, das vias ou logradouros públicos, depende do assentimento das autoridades 
sob cuja jurisdição as mesmas estiverem; 

− A lavra não será autorizada quando, a juízo do governo, for considerada prejudicial ao bem 
público ou comprometer interesses que superem a utilidade da exploração industrial; 

− O titular da concessão é obrigado a evitar o extravio das águas e drenar as que possam 
ocasionar danos e prejuízos aos vizinhos e, ainda, evitar a poluição do ar ou da água, que 
possa resultar dos trabalhos de mineração. 

 
A obrigação de recuperar áreas degradadas constitui um dos princípios da Política Nacional do 
Meio Ambiente e encontra-se estabelecida na Lei nº 6.938/81, artigo 2º, inciso VIII. Em 1989 
foi publicado o Decreto nº 97.632, de 10 de abril, que dispõe sobre o Plano de Recuperação de 
Áreas Degradadas - PRAD. 
 
Esse Decreto estabelece que os empreendimentos que se destinam à exploração de recursos 
minerais deverão apresentar ao órgão ambiental competente o plano de recuperação de áreas 
degradadas, quando da apresentação do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e do Relatório de 
Impacto Ambiental - RIMA. 
 
Para os empreendimentos já existentes à data da publicação do referido Decreto foi estabelecida 
a obrigatoriedade de apresentar, ao órgão ambiental competente, em 180 dias, o respectivo 
PRAD. 
 
O referido Decreto conceitua o que é considerado como degradação, definindo como processos 
resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se reduzem algumas de suas 
propriedades e estabelece que a recuperação deverá ter por objetivo o retorno do sítio degradado 
a uma forma de utilização, visando a obtenção da estabilidade do meio ambiente, de acordo com 
plano preestabelecido para o uso do solo. 
 
 
6.3.4.5 Recursos Hídricos 
 
A Lei nº 9.433, de 08/01/1997, instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Essa política baseia-se nos 
fundamentos de que a água é um bem de domínio público; a água é um recurso natural limitado, 
dotado de valor econômico; em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o 
consumo humano e a dessedentação de animais e que a gestão dos recursos hídricos deve 
sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. São ainda instrumentos desta política o 
enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água; a 
outorga dos direitos de uso de recursos hídricos e a cobrança pelo uso de recursos hídricos. 
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A Lei 9984/00 cria a Agência Nacional de Águas - ANA, entidade federal de implementação da 
Política Nacional de Recursos Hídricos, integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, estabelecendo regras para a sua atuação, sua estrutura administrativa e suas 
fontes de recursos. 
 
A atuação da ANA obedece aos fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos da Política 
Nacional de Recursos Hídricos e é desenvolvida em articulação com órgãos e entidades públicas 
e privadas integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, cabendo-
lhe: 

“I - supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do cumprimento da 
legislação federal pertinente aos recursos hídricos; 

II - disciplinar, em caráter normativo, a implementação, a operacionalização, o controle e a 
avaliação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos nos casos de bacias 
hidrográficas compartilhadas com outros países; 

III – (VETADO) 

IV - outorgar, por intermédio de autorização, o direito de uso de recursos hídricos em corpos de 
água de domínio da União,  

V - fiscalizar os usos de recursos hídricos nos corpos de água de domínio da União; 

VI - elaborar estudos técnicos para subsidiar a definição, pelo Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos, dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, com 
base nos mecanismos e quantitativos sugeridos pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, na forma 
do inciso VI do art. 38 da Lei no 6.433, de 1997; 

VII - estimular e apoiar as iniciativas voltadas para a criação de Comitês de Bacia Hidrográfica; 

VIII - implementar, em articulação com os Comitês de Bacia Hidrográfica, a cobrança pelo uso 
de recursos hídricos de domínio da União; 

IX - arrecadar, distribuir e aplicar receitas auferidas por intermédio da cobrança pelo uso de 
recursos hídricos de domínio da União, na forma do disposto no art. 22 da Lei no 6.433, de 
1997; 

X - planejar e promover ações destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos de secas e 
inundações, no âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, em 
articulação com o órgão central do Sistema Nacional de Defesa Civil, em apoio aos Estados e 
Municípios; 

XI - promover a elaboração de estudos para subsidiar a aplicação de recursos financeiros da 
União em obras e serviços de regularização de cursos de água, de alocação e distribuição de 
água, e de controle da poluição hídrica, em consonância com o estabelecido nos planos de 
recursos hídricos; 

XII - definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por agentes públicos e 
privados, visando a garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos, conforme estabelecido nos 
planos de recursos hídricos das respectivas bacias hidrográficas; 

XIII - promover a coordenação das atividades desenvolvidas no âmbito da rede 
hidrometeorológica nacional, em articulação com órgãos e entidades públicas ou privadas que a 
integram, ou que dela sejam usuárias; 

XIV - organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos;  
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XV - estimular a pesquisa e a capacitação de recursos humanos para a gestão de recursos 
hídricos; 

XVI - prestar apoio aos Estados na criação de órgãos gestores de recursos hídricos; 

XVII - propor ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos o estabelecimento de incentivos, 
inclusive financeiros, à conservação qualitativa e quantitativa de recursos hídricos”. 
 
 
6.3.5 Monumentos Arqueológicos e Pré-Históricos Nacionais 
 
Considerando a necessidade de compatibilizar as fases de obtenção de licenças ambientais com 
os estudos de arqueologia e objetivando o licenciamento de empreendimentos potencialmente 
capazes de afetar o patrimônio arqueológico, o IPHAN estabeleceu na Portaria no 230 de 17 de 
dezembro de 2002, procedimentos para obtenção das licenças ambientais prévia, de instalação e 
de operação. 
 
Para a fase de obtenção de licença prévia (LP), o empreendimento deverá apresentar um 
EIA/RIMA procedendo quanto à contextualização arqueológica e etnohistórica da área de 
influência do empreendimento, por meio de levantamento de dados secundários e levantamento 
arqueológico de campo. O resultado final esperado é um relatório de caracterização e avaliação 
da situação atual do patrimônio arqueológico da área de estudo, sob a rubrica do diagnóstico.  
 
A avaliação dos impactos do empreendimento do patrimônio arqueológico regional será 
realizada com base no diagnóstico elaborado, na análise das cartas ambientais temáticas 
(geologia, geomorfologia, hidrografia, declividade e vegetação) e nas particularidades técnicas 
das obras. A partir do diagnóstico e avaliação de impactos, deverão ser elaborados os Programas 
de Prospecção e de Resgate compatíveis com o cronograma das obras e com as fases de 
licenciamento ambiental do empreendimento de forma a garantir a integridade do patrimônio 
cultural da área. 
 
Na fase da licença de instalação (LI), dever-se-á implantar o Programa de Prospecção proposto 
na fase anterior, o qual deverá prever prospecções intensivas nos compartimentos ambientais de 
maior potencial arqueológico da área de influência direta do empreendimento e nos locais que 
sofrerão impactos indiretos potencialmente lesivos ao patrimônio arqueológico, tais como áreas 
de reassentamento de população, expansão urbana ou agrícola, serviços e obras de infra-
estrutura. Os objetivos, nesta fase, são estimar a quantidade de sítios arqueológicos existentes 
nas áreas a serem afetadas direta ou indiretamente pelo empreendimento e a extensão, 
profundidade, diversidade cultural e grau de preservação nos depósitos arqueológicos para fins 
de detalhamento do Programa de Resgate Arqueológico proposto pelo EIA, o qual deverá ser 
implantado na próxima fase. O resultado final esperado é um Programa de Resgate 
Arqueológico fundamentado em critérios precisos de significância científica dos sítios 
arqueológicos ameaçados que justifique a seleção dos sítios a serem objeto de estudo em 
detalhe, em detrimento de outros, e a metodologia a ser empregada nos estudos. 
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Na fase de licença de operação (LO), que corresponde ao período de implantação do 
empreendimento, deverá ser executado o Programa de Resgate Arqueológico proposto no EIA e 
detalhado na fase anterior. É nesta fase que deverão ser realizados os trabalhos de salvamento 
arqueológico nos sítios selecionados na fase anterior, por meio de escavações exaustivas, 
registro detalhado de cada sítio e de seu entorno e coleta de exemplares estatisticamente 
significativos da cultura material contida em cada sítio arqueológico. O resultado esperado é um 
relatório detalhado que especifique as atividades desenvolvidas em campo e em laboratório e 
apresente os resultados científicos dos esforços despendidos em termos de produção de 
conhecimento sobre arqueologia da área de estudo. Assim, a perda física dos sítios 
arqueológicos poderá ser efetivamente compensada pela incorporação dos conhecimentos 
produzidos à Memória Nacional. 
 
 
6.3.6 Responsabilidade por Dano Ambiental 
 
A Lei nº 6.938/81 estabeleceu, em seu artigo 14, parágrafo 1º. que, sem obstar a aplicação das 
penalidades administrativas nela previstas, o poluidor é obrigado, independente da existência de 
culpa, a indenizar ou reparar danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua 
atividade. 
 
 
6.4 Legislação Ambiental do Estado do Pará 
 
 
6.4.1 Constituição Estadual 
 
A Constituição do Estado do Pará prevê que é competência do Estado proteger o meio ambiente 
e combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora e 
legislar sobre as florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 
recursos naturais, proteção do ambiente e controle da poluição e no artigo 255, inciso VIII, no 
parágrafo primeiro exige: 

− “Para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação 
do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;  

 
Nesta Constituição foi assegurado ao cidadão o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. Ao Estado foi atribuído proteger a flora e a fauna, a fim de assegurar a diversidade 
das espécies e dos ecossistemas e a preservação do patrimônio genético e, ainda, exigir prévia 
anuência do órgão estadual de controle e política ambiental, para início, ampliação ou 
desenvolvimento de atividades capazes de causar degradação ambiental. 
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6.4.2 Política Estadual do Meio Ambiente 
 
A política de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente no Estado do Pará é definida 
pela Lei nº 5.887 de 09/05/95, a qual prevê que o controle ambiental nos limites do território do 
Estado será exercido pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente - 
SECTAM e que os resíduos líquidos, sólidos, gasosos ou em qualquer estado de agregação da 
matéria, proveniente de fontes poluidoras, somente poderão ser lançados ou liberados, direta ou 
indiretamente, nos recursos ambientais situados no território do Estado, desde que obedecidas as 
normas e padrões estabelecidos nesta Lei e em legislação complementar. 
 
Prevê ainda esta Lei estadual, que a lavra de recursos minerais sob qualquer regime de 
exploração e aproveitamento, dependerá de prévio licenciamento do órgão ambiental 
competente, sempre respeitada a legislação federal pertinente e os demais atos e normas 
específicos de atribuição da União e que a realização de trabalhos de pesquisa, lavra ou 
beneficiamento de recursos minerais em espaços territoriais especialmente protegidos, 
dependerá do regime jurídico a que estiverem submetidos podendo o Poder Público estabelecer 
normas específicas para permiti-los ou impedi-los, conforme o caso, tendo em vista a 
preservação do equilíbrio ecológico. 
 
Prevê também que os responsáveis pela execução de atividades minerárias, ficam obrigados a 
efetuar o monitoramento sistemático dos componentes ambientais atingidos pela operação e que 
detentor de qualquer título minerário fica obrigado a informar o órgão ambiental sobre a 
presença de monumentos geológicos, depósitos fossilíferos, sítios arqueológicos e cavernas na 
área de influência direta da execução de suas atividades, assim como se responsabilizar pela sua 
preservação. 
 
 
Unidades de conservação – classificação e regimes de uso – sistemas nacional e estadual de 
unidades de conservação 
 

Unidades de conservação (UCs) são espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as 
águas jurisdicionais, com características relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, 
com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, às quais 
se aplicam garantias adequadas de tutela, classificando-se em unidades de conservação de uso 
sustentável e de proteção integral (art. 2º, inciso I c/c art. 7º da Lei n° 9.985/2000, que instituiu 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC). 
 

As UCs de uso sustentável, outrora referidas como de uso direto, são espaços protegidos em que 
se permite a utilização sustentada de parcela de seus recursos ambientais (art. 7º, § 2º da Lei n° 
9.985/2000), criadas com o objetivo de estabelecer uma forma socialmente justa e 
economicamente viável de exploração do ambiente que garanta a perenidade dos recursos 
naturais renováveis e a manutenção do equilíbrio dos processos ecológicos e da diversidade 
biológica, tendo como modalidades as seguintes categorias de manejo: 
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a) Área de Proteção Ambiental — espaço territorial dotado de atributos abióticos, bióticos, 
estéticos ou culturais especialmente relevantes para a qualidade de vida e o bem-estar das 
populações humanas, tendo como objetivos básicos a proteção da diversidade biológica, a 
disciplina do processo de ocupação e a garantia da sustentabilidade do uso dos recursos 
ambientais. Impropriamente considerada pelo direito brasileiro como unidade de 
conservação, a APA, regida pela Lei n° 6.902/1981, pela Lei n° 9.985/2000, pelo Decreto 
nº 99.274/1990 e pela Resolução CONAMA n° 10/1988, configura, em sua essência, um 
mecanismo de zoneamento ambiental. 

b) Área de Relevante Interesse Ecológico — espaço ambiental público ou privado previsto 
pelo art. 9º, inciso VI da Lei n° 6.938/1981, pelo art. 16 da Lei n° 9.985/2000, pelo Decreto 
n° 89.336, de 31.01.1984 e pela Resolução CONAMA n° 12, de 14.09.1989, que se destina 
a manter as características dos ecossistemas naturais dotados de importância regional ou 
local ou que abriguem exemplares raros da biota, e regular o uso admissível dessas áreas, de 
modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação ambiental. 

c) Floresta Nacional, Estadual ou Municipal — área de domínio público da União, dos 
estados ou dos municípios, dotada, nos termos do art. 17 da Lei n° 9.985/2000, de espécies 
predominantemente nativas, e que tem como objetivos básicos o uso múltiplo sustentável 
dos recursos florestais e a pesquisa científica. No que se refere às Florestas Nacionais 
(FLONAS), o Decreto n° 1.298, de 27.10.1994 permite sua criação em áreas de cobertura 
vegetal nativa ou plantada, com os seguintes objetivos: 1. promover o manejo dos recursos 
naturais, com ênfase na produção de madeira e outros produtos vegetais; 2. garantir a 
proteção dos recursos hídricos, das belezas cênicas e dos sítios históricos e arqueológicos; e 
3. fomentar o desenvolvimento da pesquisa científica básica e aplicada, da educação 
ambiental e das atividades de recreação, lazer e turismo. 

d) Reserva Extrativista — área de domínio público especialmente protegida como forma de 
assegurar os meios de vida e a cultura de populações extrativistas, cuja subsistência baseia-
se no uso múltiplo sustentável dos recursos naturais (art. 18 da Lei n° 9.985/2000). Nos 
termos do Decreto n° 98.897, de 30.01.1990, as Reservas Extrativistas são espaços 
territoriais considerados de interesse ecológico e social, destinados à exploração auto-
sustentável e à conservação dos recursos naturais renováveis, devendo sua utilização ser 
regulada por contrato de concessão a título gratuito do direito real de uso. 

e) Reserva de Fauna — área natural e de domínio público regida pelo art. 19 da Lei n° 
9.985/2000, onde é proibido o exercício da caça amadorística ou profissional, dotada de 
populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, 
adequadas para a realização de estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico 
sustentável de recursos faunísticos. 

f) Reserva de Desenvolvimento Sustentável — área natural e de domínio público, prevista pelo 
art. 20 da Lei n° 9.985/2000, que abriga populações tradicionais cuja existência baseia-se 
em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos ambientais, desenvolvidos ao longo de 
gerações e adaptados às condições ecológicas locais, e que desempenham um papel 
fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. Sua criação 
tem como objetivos básicos a preservação dos recursos naturais e a manutenção das 
condições e dos meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da 
qualidade de vida das populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar 
o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente que foram por elas desenvolvidas. 
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g) Reserva Particular do Patrimônio Natural — ao teor do art. 21 da Lei n° 9.985/2000 e do 
Decreto n° 1.922/1996, a RPPN é a área de domínio privado, especialmente protegida por 
iniciativa de seu proprietário, mediante reconhecimento do Poder Público da importância de 
sua preservação em razão de sua biodiversidade, relevância paisagística, ou ainda pela 
existência, em seus limites, de características ambientais que justifiquem ações de 
recuperação. Dessa forma, a legislação permite ao proprietário afetar voluntariamente o 
todo ou uma parcela de seu imóvel, desde que apurada pelo órgão público competente a 
relevância ecológica da área a ser preservada. Esse processo dá ensejo à constituição de um 
vínculo real de caráter perpétuo que estatui como única destinação do sítio assim gravado a 
conservação dos ecossistemas naturais nele existentes. Essencialmente, a RPPN pode ser 
considerada como a resultante da confluência de duas manifestações de vontade: a) a 
vontade do proprietário de destinar uma determinada gleba à preservação de suas 
características naturais; e b) a vontade do Poder Público no sentido de reconhecer a 
importância da área que se pretende gravar. Destarte, o interesse do particular na instituição 
desse espaço protegido deve encontrar uma manifestação do órgão competente que ateste 
de maneira inequívoca a presença dos elementos cênicos e ecológicos justificadores, bem 
assim do interesse público à afetação da área ao propósito de conservação ambiental. Nesse 
contexto, a criação de uma RPPN tem por objetivo fundamental permitir a manutenção das 
qualidades naturais e do equilíbrio ecossistêmico de determinadas porções territoriais, em 
caráter perpétuo e irrevogável, de modo a efetivar a tutela dos recursos ambientais 
representativos da região em que se insere, em razão de sua biodiversidade ou aspecto 
paisagístico. Essas características da RPPN permitem um comprometimento ambiental 
praticamente absoluto da área sobre a qual recai o gravame, podendo a mesma, no máximo, 
ser utilizada para o desenvolvimento de atividades de cunho científico, cultural, 
educacional, recreativo e de lazer, desde que devidamente autorizadas e executadas de 
modo a não comprometer o equilíbrio ecológico ou colocar em perigo a sobrevivência das 
espécies nela existentes (cf. art. 21, § 2º, incisos I e II da Lei nº 9.985/2000, c/c art. 3º do 
Decreto nº 1.922/1996). Não obstante tal regime restritivo, a RPPN foi inadequadamente 
classificada pela Lei nº 9.985/2000 como unidade pertencente ao grupo de uso sustentável, 
o que, em tese, tornaria possível compatibilizar o objetivo de preservação com o uso de 
parcela de seus recursos ambientais. No entanto, com o veto aposto pelo Presidente da 
República ao inciso III do § 2º do art. 21 da Proposição de Lei, dispositivo o qual, de 
maneira incoerente, admitia a extração de recursos naturais, excetuada a madeira, o status 
de proteção da RPPN passou a se aproximar essencialmente daquele próprio das unidades 
de proteção integral, pelo que permanecem plenamente válidas as regras que projetavam 
sobre essa categoria de manejo de unidade de conservação o mesmo sistema tutelar 
assegurado pela legislação em vigor às outrora denominadas unidades de conservação de 
uso indireto (art. 7º do Decreto nº 1.922/1996). 

 
Em certos casos, porém, as exigências de proteção à biodiversidade demandam mais do que o 
simples manejo adequado dos recursos ambientais, reclamando a completa afetação de todos os 
atributos naturais de certas porções territoriais. 
 
Nessas circunstâncias, as UCs de proteção integral, outrora referidas como de uso indireto, 
representam uma espécie de espaço protegido que permite a completa destinação de determinada 
área à preservação ambiental, não admitindo a exploração dos recursos naturais, salvo quando 
compatível com a categoria de manejo atribuída no ato de sua criação. Fundamentalmente, 
incluem as seguintes categorias: 
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i) Estação Ecológica — área de domínio público, cuja proteção, nos termos da Lei n° 
6.902/1981, da Lei n° 9.985/2000 e do Decreto nº 99.274/1990, tem por objetivos básicos a 
preservação integral da biota para a realização de pesquisas científicas, bem como o 
desenvolvimento de atividades de educação ambiental. 

ii) Reserva Biológica: área de domínio público criada nos termos do art. 10 da Lei n° 
9.985/2000 para a preservação integral da biota e dos demais atributos ambientais 
existentes em seus limites, sem a interferência humana direta ou modificações ambientais, 
excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de 
manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e 
os processos ecológicos naturais. 

iii) Parque Nacional, Estadual ou Municipal — área de domínio público da União, dos estados 
ou dos municípios que contém amostras significativas dos principais ecossistemas 
regionais, que justifiquem sua conservação segundo técnicas de manejo destinadas a 
conciliar seus usos admissíveis com a preservação integral e permanente do patrimônio 
ambiental. Sua criação atende aos objetivos básicos de permitir a preservação de 
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica e possibilitar a 
realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e 
interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. 
Regida pelo art. 11 da Lei n° 9.985/2000, esta categoria de unidade de conservação, quando 
integrante do patrimônio da União, tem suas características fundamentais definidas pelo 
Decreto n° 84.017/1979, que aprova o chamado Regulamento dos Parques Nacionais. 

iv) Monumento Natural — área de domínio público ou particular cujo objetivo de criação, ao 
teor do art. 12 da Lei n° 9.985/2000, é a preservação de sítios naturais raros, singulares ou 
de grande beleza cênica. 

 
Refúgio de Vida Silvestre — área de domínio público ou particular, criada nos termos do art. 13 
da Lei n° 9.985/2000 para proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a 
existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou 
migratória. 
 
A Figura 6.1 apresenta a localização das estruturas do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da 
Barragem do Gelado. As estruturas do empreendimento ora proposto encontram-se em porção 
da APA do Gelado relativas ao domínio operacional do Complexo Minerador estando ali 
locadas algumas estruturas operacionais tais como estação de bombeamento e acessos. Destaca-
se que a APA Gelado não possui implementada até então um Plano de Manejo e Uso e 
Ocupação do Solo, o que permite discutir a implantação do projeto em questão. 
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7. DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE ESTUDO 
 
 
A área de influência de um empreendimento pode ser definida, genericamente, como o espaço 
geográfico potencialmente afetado por suas ações nas diversas fases do empreendimento, tais 
como: planejamento, implantação, operação e desativação, considerando-se as características 
locais e regionais de onde o mesmo está inserido e as suas interações ambientais. 
 
No caso do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado, esse espaço 
geográfico se limita aos domínios das áreas operacionais do Complexo Minerador de Carajás 
Conforme se pode observar na Figura 7.1-Anexo II, as estruturas do empreendimento inserem-
se na APA do Gelado.  
 
Em termos de cobertura vegetal e uso atual do solo, a área de influência encontra-se ocupada no 
seu entorno pela floresta ombrófila alterada. No caso da Área de Proteção Ambiental - APA do 
Gelado as atividades agropecuárias amplamente dominantes, caracterizam o uso do solo. 
 
É importante destacar que, devido à entrada em operação dos Projetos de Aumento da 
Capacidade de Recuperação do Pellet Feed Natural  (cuja implantação já foi licenciada - LI Nº 
516/2008 pelo IBAMA) e do Projeto Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado, 
deixará de ser enviado um montante de 2 Mtpa de rejeitos, sendo recuperada quantidade igual 
desse material, conforme explicitado na caracterização do empreendimento do Relatório de 
Controle Ambiental - RCA do Projeto da Nova Usina de Beneficiamento. O presente projeto 
contribui, somado com o de Recuperação do Pellet Feed Natural, para otimização da vida útil da 
barragem do Gelado e encontra-se focado na recuperação de um recurso considerado como 
subproduto anteriormente. 
 
Para o Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado, foram definidas 4 áreas 
de estudo referente aos meios físico e biótico levando-se em conta as áreas submetidas a 
intervenções diretas decorrentes das obras de implantação das estruturas principais, de apoio e 
de controle ambiental.  

1) Área de Ocupação Efetiva das Estruturas (AOE) ou Área Diretamente Afetada 
diretamente vinculada à estrutura do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da 
Barragem do Gelado. 

Considerada a área a ser ocupada efetivamente pelas estruturas, Baia, Canteiro de obras, 
Subestação, Ciclonagem e Filtragem. 

2) Área Diretamente Afetada do projeto da Barragem da Pêra, Pilhas de Estéril Sul III, 
Noroeste II e Leste II (ADA): Foi considerada este domínio já consolidado, pois o projeto 
já licenciado compõe um fato de evidente sinergia com o Complexo Minerador Ferro 
Carajás. Verdadeiramente, passa a se constituir em mais uma estrutura integrante do 
conjunto operacional deste.  

3) Área de Influência Direta (AID): área de entorno imediato da ADA, cujo limite é 
estabelecido em conformidade com as especificidades de cada empreendimento, sendo a 
área que pode receber os impactos diretos decorrentes dos aspectos ambientais gerados na 
AOE e ADA e/ou também indiretos, incluindo-se os decorrentes daqueles que ocorrem na 
AOE/ADA. 
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Com relação ao meio físico (exceto para o ambiente atmosférico) e ao meio biótico, a AID 
do Complexo Minerador Ferro Carajás, abrange trechos das sub-bacias do igarapé Gelado, 
pertencentes à bacia do rio Parauapebas. A AID do Projeto de Reprocessamento do Rejeito 
da Barragem do Gelado está inserida na AID do Complexo Minerador Ferro Carajás. 
 
A área de influência direta (AID) relacionada ao ambiente atmosférico do Complexo 
Minerador de Carajás foi dimensionada para cobrir toda a região potencialmente capaz de 
sofrer alguma influência das emissões atmosféricas do empreendimento. Dessa forma, 
definiu-se um retângulo de 78 x 80 km (6.240 km²) como pode ser observado na Figura 
7.2. Tal limite foi mantido para os estudos referentes ao Projeto de Reprocessamento do 
Rejeito da Barragem do Gelado, embora este possa gerar emissões atmosféricas não 
significativas em locais muito restritos. 
 
A Área de Influência Direta - AID referente ao meio socioeconômico foi definida como o 
município de Parauapebas, pelas suas vinculações, territoriais e institucionais, com o 
Complexo Minerador Ferro Carajás e, conseqüentemente, com o empreendimento alvo 
deste estudo, com destaque para as propriedades da APA do Gelado posicionadas mais 
próximas ao domínio de inserção do presente projeto, conforme mostra a Figura 7.3 - 
Anexo II. 

 

 
FIGURA 7.2 - Área de Influência Direta – AID referente ao ambiente atmosférico. 
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4) Área de Influência Indireta (AII): área que envolve a AID, cujos limites são estabelecidos 

em conformidade com as especificidades de cada empreendimento, e onde se refletirão os 
impactos indiretos decorrentes dos impactos gerados na AID. 
Para o Complexo Minerador de Carajás, a Área de Influência Indireta - AII referente aos 
meios físico e biótico compreende a área da Floresta Nacional de Carajás e entorno que, em 
macro-escala, são locais onde podem ocorrer efeitos, normalmente de magnitude 
desprezível de alguma forma relacionados às atividades de implantação do Projeto Serra 
Norte.  
A Área de Influência Indireta - AII referente ao meio socioeconômico engloba a 
microrregião de Parauapebas, o município de Marabá, territórios estes relacionados à 
dinâmica da atividade mineral na porção sul do estado do Pará. 
A Figura 7.3 – Anexo II apresenta as áreas de estudo definidas para o meio 
socioeconômico. 

 
 
8. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 
 
8.1 Abordagem Metodológica Adotada 
 
 
A situação a ser considerada para o desenvolvimento deste relatório decorre do fato de que a 
área que será incorporada frente à instalação das estruturas do Projeto de Recuperação do 
Rejeito da Barragem do Gelado insere-se num domínio de interferência ambiental do Complexo 
Minerador Ferro Carajás. Significa, portanto, tratar-se de um ambiente, onde os temas a serem 
estudados para a composição de um estudo ambiental já são razoavelmente conhecidos e, 
portanto os domínios espaciais já foram, em boa parte, caracterizados. Tal situação permite 
concluir que o empreendimento será instalado em domínios já estudados e, de certa forma, já 
incorporados à dinâmica do atual arranjo do Complexo Minerador Ferro Carajás. 
 
Assim, considerando o status de ocupação por estruturas e as operações no entorno imediato da 
área onde se pretende a instalação do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do 
Gelado, investigou-se apenas os temas considerados de maior relevância quais sejam, usos do 
solo e das águas, os níveis de pressão sonora e de vibrações, arqueologia, fauna e flora, onde a 
realização do inventário florístico apresenta-se como informação importante para a 
caracterização ambiental dos domínios sujeitos às interferências do projeto ora em análise.  
 
Os demais temas, conforme citado anteriormente, foram produzidos a partir das informações de 
diversas fontes representadas por estudos diversos relativas ao Complexo Minerador Ferro 
Carajás como também da Floresta Nacional. 
 
No caso do meio físico, apesar da tradicional abordagem estabelecida para a já conhecida área 
diretamente afetada, de influência direta e de influência indireta, o desenvolvimento dos estudos 
levou em consideração as particularidades das temáticas que o compõem. Este procedimento 
resultou, em algumas situações, no abandono da rigidez que normalmente confere certa 
homogeneidade em função da escolha pela adoção dos limites de unidades espaciais 
previamente definidas como critério de limite para investigação. 
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Neste sentido é importante ressaltar que os processos que regem, por exemplo, as dinâmicas 
climáticas e hidrogeológicas de uma determinada região ou área como ocorrem no domínio em 
análise, podem estar condicionadas por arranjos espaciais que extrapolam os rígidos limites 
adotados para as diferentes áreas de estudo. 
 
Por tal razão, se produziu a caracterização dos temas clima, qualidade do ar e hidrogeologia sem 
a observância dos critérios de limites de áreas de estudos tão pertinentes aos demais temas do 
meio físico. 
 
O estudo ora apresentado contém, ainda, o que se denominou de síntese temática que objetiva, 
ao término da apresentação de cada meio estudado, consolidar o status do conhecimento 
apresentado no decorrer do diagnóstico de forma sucinta. Na seqüência da síntese temática 
apresenta-se em item específico o que se designou de fragilidades e oportunidades. 
 
As fragilidades devem ser compreendidas como todas as situações ou condições que 
caracterizam desafios a serem superados, que, no limite e se não resolvidas a contento, poderão 
impedir ou dificultar a implantação do empreendimento, enquanto como oportunidades serão 
consideradas, todas as situações ou condições que possam vir a otimizar os benefícios 
decorrentes da implantação ou operação do empreendimento e/ou facilitar a viabilização de sua 
implantação. 
 
Assim, com base nas informações reunidas, no conhecimento das características dos aspectos 
físicos e bióticos dos ambientes estudados e nas avaliações sobre os aspectos relacionados às 
paisagens nas quais eles se inserem apresenta-se, a seguir, o diagnóstico ambiental para o 
Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado. 
 
 
8.2 Meio Físico 
 
 
8.2.1 Caracterização Climatológica 
 
8.2.1.1 Introdução 
 
Os estudos desenvolvidos para caracterização do clima da área de influência do Projeto de 
Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado levaram em consideração que o mesmo 
estará inserido na área diretamente afetada do projeto da Barragem da Pêra, Pilhas de Estéril Sul 
III, Noroeste II e Leste II, e conseqüentemente nos domínios operacionais do Complexo 
Minerador Ferro Carajás. Assim, foram consultados os estudos ambientais elaborados pela 
Golder em trabalhos recentes, relacionados ao clima da Região Amazônica. Estes foram 
analisados enquanto a consistência dos dados climatológicos disponíveis, fornecidos pelo 
INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) e pela ANA (Agência Nacional de Águas). 
 
Foram destacadas as variáveis relacionadas à temperatura, evaporação, umidade relativa do ar, 
insolação, nebulosidade, radiação solar global, direção predominante e velocidade dos ventos 
que fornecem índices de qualificação do clima regional.  
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8.2.1.2 Sistema de Circulação Atmosférica da Região Norte 
 
8.2.1.3 Clima 
 
A área de inserção do empreendimento caracteriza-se pela dominância de um clima tropical 
quente úmido, com três meses secos (junho, julho e agosto) e o período chuvoso que 
compreende os meses de dezembro a abril, destacando-se o trimestre mais chuvoso: janeiro, 
fevereiro e março.  
 
Em conformidade com a classificação de Köppen, baseada na quantidade e distribuição anual da 
precipitação e nos valores de temperatura média mensal e anual, o clima da Amazônia é do tipo 
A, isto é, tropical úmido, com temperatura média do mês mais frio nunca inferior a 18ºC e 
precipitação média anual elevada, excedendo as taxas de evaporação. 
 
De acordo com a classificação de Köppen, a região do empreendimento está localizada em uma 
área cuja classificação climática pode ser definida como Am, que caracteriza-se por: 
 

− clima tropical úmido de monção, com primavera seca, clima quente e temperaturas médias 
elevadas entre 25°C e 27°C, com precipitação média mensal em torno de 300 mm, durante 
os meses de janeiro a março, e ocorrência de três meses por ano, com precipitações 
inferiores a 60 mm – junho, julho e agosto (Fonte: Atlas Climatológico da Amazônia 
Brasileira, Ministério do Interior, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – 
SUDAM, Projeto de Hidrologia e Climatologia da Amazônia – PHCA, Belém-PA, 1984). 

 
Além dos trabalhos desenvolvidos por Nimer e por Köppen, os mapas climáticos derivados das 
normais climatológicas obtidas pelo INMET no período de 1931 a 1990 também foram 
utilizados como base para a caracterização das variáveis climáticas de temperatura, precipitação, 
evaporação, umidade relativa do ar, insolação e nebulosidade. 
 
A fim de proporcionar uma caracterização das condições de precipitação, temperatura, umidade 
relativa do ar, insolação, nebulosidade, direção predominante e velocidade média dos ventos, 
foram analisados os dados das estações climatológicas e pluviométricas operadas pela Vale, 
ANA e pelo INMET existentes na região e seu entorno. A localização das estações está 
apresentada na Tabela 8.1 e na Figura 8.1. 
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TABELA 8.1 
 

ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO HIDROCLIMÁTICO 
 

ID Estação Operadora Latitude Longitude Altitude (m) 

1 Núcleo Urbano de 
Carajás Vale 06º 04’ 50º 04’ 650 

2 Marabá INMET 05º 21’ 49º 09’ - 
3 São Félix do Xingu INMET 06º 38’ 51º 59’ - 
4 Serra dos Carajás - N5 ANA 05º 56’ 50º 04’ - 
5 Sossego Vale 06º 26’ 50º 03’ - 
6 Igarapé Bahia Vale 06º 02’ 50º 34’ 662 
7 Mirante de N4-E Vale 06º 04’ 50º 10’ 695 
8 Manganês do Azul Vale 06º 06’ 50º 17’ 474 

9 Acamp. Alfa 3 
(Salobo) Vale 05° 48’ 50º 30’ 267 

10 km 60 / PA-150 ANA 05º 48’ 49º 11’ - 
11 Fazenda Surubim ANA 06º 25’ 49º 25’ - 
12 Fazenda Santa Elisa ANA 06º 47’ 49º 32’ - 
13 Eldorado ANA 06º 06’ 49º 22’ - 
14 Fazenda Caiçara ANA 06º 48’ 50º 32’ - 

 
 

 
FIGURA 8.1 - Localização das Estações. 
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Os dados climatológicos das estações regionais foram reunidos de publicações do Ministério da 
Agricultura e Reforma Agrária, da Secretaria Nacional de Irrigação e do Instituto Nacional de 
Meteorologia (INMET), condensadas e homogeneizadas através de Normais Climatológicas, 
para o período base 1931 a 1990. As normais são obtidas através de cálculo das médias das 
variáveis de interesse, obedecendo a critérios recomendados pela Organização Meteorológica 
Mundial (OMM). 
 
A caracterização climatológica da região do empreendimento, segundo os dados obtidos junto ao 
INMET, das estações localizadas nas cidades de Marabá e São Félix do Xingu, consideradas 
representativas para embasar a caracterização regional do clima nesta região, foi resumida na 
Tabela 8.2, na qual as normais das variáveis climatológicas mais relevantes são apresentadas. 
 
 

TABELA 8.2 
 

FAIXAS DE VARIÁVEIS CLIMATOLÓGICAS DAS ESTAÇÕES DE  
MARABÁ E SÃO FÉLIX DO XINGU 

 
Estação Variável Marabá São Félix do Xingu 

Código da Estação 82562 82668 
Temperatura Média Anual (º C) 26,1 25,0 
Normais de Temperatura Máxima (º C) 31,7 31,8 
Normais de Temperatura Mínima (º C) 22,1 19,2 
Precipitação Média Anual (mm) 2088 2067 
Precipitação – Altura Máxima 24 h (mm) 157,5 174,0 
Evaporação Média Total Anual (mm) 980 749 
Umidade Relativa (%) 82,0 85,0 
Insolação Total (horas e décimos) 1884,1 1464,4 
Nebulosidade (0-10) 5,6 6,1 
 
 
8.2.1.4 Precipitação 
 
A rede pluviométrica existente na região da Floresta Nacional de Carajás é composta de estações 
operadas pela ANA e estações operadas pela Vale. Na rede pertencente à ANA os dados diários 
de precipitação são coletados, armazenados em banco de dados, consistidos e disponibilizados 
para consulta no portal de internet www.ana.gov.br. 
 
Além das 20 estações pluviométricas operadas pela ANA na região, existe uma estação 
climatológica operada pela DEPV – Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo (Ministério da 
Aeronáutica), instalada no município de Marabá, com registros diários de precipitação. A 
Tabela 8.3 apresenta os dados dessas estações, ao passo que o histórico de dados pluviométricos 
é apresentado na Figura 8.2. 
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TABELA 8.3 
 

ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS NO ENTORNO DA FLORESTA NACIONAL DE CARAJÁS – PA 
 

Código Nome Latitude Longitude Período de Observação Operadora 
549001 Marabá -5º 21' 00" -49º 09' 00" a partir de Jul/1956 DEPV 
549004 Serra Pelada -5º 56' 05" -49º 40' 36" a partir de Dez/1982 ANA 
549005 Vira Sebo -5º 51' 00" -49º 06' 00" Fev/84 a Set/87 ANA 
549006 Fazenda Rio Branco -5º 47' 00" -49º 48' 00" Abr/1985 a Ago/1995 ANA 
549007 km 60 / PA-150 -5º 48' 11" -49º 11' 00" a partir de Jan/1988 ANA 
549011 Fazenda Alegria -5º 30' 43" -49º 12' 44" a partir de Set/2004 ANA 
552000 Belo Horizonte -5º 24' 29" -52º 54' 07" Abr/1976 a Mar/1988 ANA 
649000 Fazenda Surubim -6º 25' 40" -49º 25' 11" a partir de Fev/1984 ANA 
649001 Fazenda Santa Elisa -6º 47' 41" -49º 32' 55" a partir de Fev/1984 ANA 
649002 Eldorado -6º 06' 19" -49º 22' 39" a partir de Abr/1985 ANA 
650000 Fazenda Angical -6º 40' 00" -50º 01' 00" a partir de Set/1980 ANA 
650001 Fazenda Caiçara -6º 48' 55" -50º 32' 20" a partir de Fev/1984 ANA 
650002 Serra dos Carajás - N5 -5º 56' 05" -50º 04' 09" a partir de Abr/1985 ANA 
651001 Boa Esperança (Faz. Ometo) -6º 43' 00" -51º 47' 00" a partir de Ago/1976 ANA 
651002 Projeto Tucumã -6º 49' 01" -50º 32' 16" a partir de Mar/1984 ANA 
652000 Primavera do Xingu -6º 03' 00" -52º 36' 00" a partir de Jun/1976 ANA 
749002 Xinguara -7º 05' 55" -49º 57' 35" a partir de Fev/1984 ANA 
750001 Posto da Serra -7º 30' 22" -50º 02' 41" a partir de Jun/1997 ANA 
750002 Bannach -7º 21' 04" -50º 24' 29" a partir de Jul/1997 ANA 
752000 Cocraimoro -7º 28' 00" -52º 40' 00" Jun/1976 a Ago/1983 ANA 
752001 Porto Seguro -7º 20' 00" -52º 40' 00" Out/1981 a Jan/1987 ANA 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
00549001 MARABÁ 6 + 5 7 # # # + 7 4 9 5 5 5 6 7 8 6 5 7 * * 7 8
00549004 SERRA PELADA + A A A A A A # # # # # # # # A A A A A A A A 7
00549005 VIRA SEBO 4 2 8
00549006 FAZENDA RIO BRANCO 3 A A A A A A A A A 4
00549007 KM 60 / PA-150 A A A A A A A A A A A A A A A A A 4
00549011 FAZENDA ALEGRIA + 6
00552000 BELO HORIZONTE 4 1 A 2 A A A A A A A A A 2 + 2 3 2 A 2 A A *
00649000 FAZENDA SURUBIM 1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 6
00649001 FAZENDA SANTA ELISA 1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 6
00649002 ELDORADO 3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 6
00650000 FAZENDA ANGICAL * 6 8
00650001 FAZENDA CAIÇARA 2 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 6
00650002 SERRA DOS CARAJÁS - N5 3 A A A A A 1 A A A A A A A A A A A A A 7
00651001 BOA ESPERANÇA (FAZ. OMETO) * A A A 4 1 A 2 6 1 A A A A 9 A 7 3 3 1 A A A A A 5 1 # 4 A *
00651002 PROJETO TUCUMÃ 4 A A A A A A 2 2 A A A A A A A A A A 4 2 A *
00652000 PRIMAVERA DO XINGU 6 A A 1 1 A A A A A A A A A 2 1 4 A A A A A #
00749002 XINGUARA 2 A A A A # 4 # + 5 3 A A A A A A A A 4 6 7
00750001 POSTO DA SERRA 6 A A A A A A 1 6
00750002 BANNACH 6 A A A A A A A 6
00752000 COCRAIMORO 7 + 1 A 1 A 1 7
00752001 PORTO SEGURO 3 3

   Legenda:
ano com histórico completo
ano com falha, contendo o número de falhas em meses, e os símbolos:
# = falha nos 12 meses
+ = falha em 11 meses
* = falha em 10 meses

1990 2000
Período de Observação

Código 1960 1970 1980Nome da estação

 
Fonte: Sistema Hidroweb. ANA 
FIGURA 8.2 - Histograma de dados de precipitação disponíveis nas estações pluviométricas no entorno da Floresta Nacional de 
Carajás. 
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Uma análise do histograma apresentado na Figura 8.2 permite observar que várias das estações 
apresentam reduzido histórico de dados ou com considerável ocorrência de falhas, dificultando o 
seu aproveitamento para a caracterização pluviométrica regional. Assim, a seleção das estações 
de referência, consideradas representativas para os estudos, foi realizada adotando-se o seguinte 
procedimento: 

− Obtenção (www.ana.gov.br) e tratamento dos dados de precipitação, inicialmente totais 
mensais; 

− Seleção das estações a partir do descarte daquelas cujos dados não integralizavam ao menos 
10 anos ininterruptos, admitidas pequenas falhas para posterior preenchimento; 

− Consistência dos dados, por meio do Método Dupla Massa, de totais anuais; 

− Homogeneização das séries das estações escolhidas dentro do período 1985-2004, através de 
preenchimento de falhas e correção de dados inconsistentes. 

 
A aplicação desse procedimento resultou um grupo de 6 estações, com cerca de 20 anos de 
dados de precipitação completos (1985-2004), cujos totais médios mensais de precipitação são 
apresentados na Figura 8.3: 

− km 60 / PA-150 (549007); 

− Fazenda Surubim (649000); 

− Fazenda Santa Elisa (649001); 

− Eldorado (649002); 

− Fazenda Caiçara (650001); 

− Serra dos Carajás - N5 (650002). 
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FIGURA 8.3 - Precipitações Médias Mensais – Estações da ANA – 1985 a 2004.  
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Pode-se observar que os totais médios mensais registrados nessas estações apresentam um 
comportamento muito semelhante, sendo identificado um período chuvoso durante o trimestre 
janeiro-fevereiro-março, que concentra cerca de 50% da precipitação do ano. Os meses mais 
secos (junho-julho-agosto) concentram juntos menos de 5% da chuva anual. 
 
Além do monitoramento realizado pela ANA, a Vale monitora o regime pluviométrico local em 
8 estações instaladas nas Flonas: Cristalino, Sossego, Manganês, Acampamento 3 Alfa (Salobo), 
Mirante-N4E, Núcleo Urbano de Carajás, Igarapé Bahia e Pátio de estocagem. A Tabela 8.4 e 
Figura 8.4 apresentam os dados relativos a essas estações e seu histórico de dados, 
respectivamente. 
 

TABELA 8.4 
 

DADOS DAS ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS OPERADAS PELA VALE 
 

Coordenadas UTM Estação E N Altitude (m) Período de Observação 

Núcleo Urbano de Carajás 601.683 9.327.710 650 1968-2001 
Igarapé Bahia 546.295 9.333.490 662 1968-2004 

Mirante de N4-E 592.215 9.328.432 695 1982-2005 
Pátio de Estocagem 594.558 9.332.850 305 1992-2002 
Manganês do Azul 577.732 9.324.552 474 1986-2005 

Acampamento Alfa 3 (Salobo) 554.612 9.360.800 - 1969-2003 
SECTAM / INPE (Sossego) 603.832 9.290.927 220 1999-2004 

Cristalino 644.742 9.292.217 - 2001-2003 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
2 4

3 2 7
3 4 1 7 *

6 1 1 3 1 6 # 9 2
+

2 +
2 4

4

Legenda
ano com histórico completo
ano com falha, contendo o número de falhas em meses, e os símbolos:
# = falha nos 12 meses
+ = falha em 11 meses
* = falha em 10 meses

Pátio de Estocagem
Núcelo Urbano
Mirante N4-E

Histórico de dados
1960 1970 1980 1990 2000
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FIGURA 8.4 - Histograma de dados de precipitação disponíveis nas estações 
pluviométricas operadas pela Vale. 
 
Há um histórico de dados significativo nas estações Núcleo Urbano de Carajás, Igarapé Bahia, 
Mirante de N4-E, Manganês do Azul e Acampamento 3 Alfa. A estação Pátio de Estocagem 
apresenta uma série de pelo menos dez anos de dados pluviométricos. Como evidencia o 
histograma, distinguem-se dessas, as estações Cristalino e Sossego que apresentam menos de 
cinco anos completos de monitoramento. Devido a esse reduzido histórico de dados, essas duas 
últimas estações não foram consideradas para a caracterização regional do regime de 
precipitações. 
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A partir do levantamento e obtenção dos dados junto à Vale e em estudos anteriores procedeu-se 
a realização do mesmo procedimento descrito na seleção das estações operadas pela ANA, com 
a exceção da etapa de preenchimento. No caso dessas estações, o preenchimento de falhas foi 
realizado por meio da metodologia de ponderação regional. 
 
Optou-se por trabalhar com o mesmo período utilizado para as estações da ANA (1985-2004), 
sendo realizado o preenchimento em lacunas existentes nas séries. A extensão de série foi feita 
no caso de, no máximo, 1 ano completo de falhas. 
 
A iniciativa de se homogeneizar um período comum de dados a todas as estações possibilita a 
avaliação de um período único e obtenção de resultados mais consistentes e de maior 
confiabilidade, mas implica na desvantagem de se desprezar dados (ou mesmo estações) 
importantes. O histograma permite identificar que, nesse caso, foram desprezados mais de 15 
anos das estações Igarapé Bahia e Salobo, além de toda a série da estação Núcleo Urbano. 
 
A Figura 8.5 apresenta os totais mensais característicos de precipitação das estações 
selecionadas com base nesses critérios. 
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FIGURA 8.5 - Precipitações Médias Mensais – Estações Vale 
 
 
Em termos de médias mensais, observa-se que o comportamento dos registros das estações da 
Vale é bastante similar, sendo também semelhante àquele apresentado pelas estações operadas 
pela ANA, o que indica consistência dos dados, à exceção de uma discrepância observada no 
período chuvoso na estação Manganês do Azul, enquanto que no restante do ano é mantida a 
regularidade com as outras estações. 
 
A Figura 8.6 apresenta os totais anuais relativos às estações da ANA e às estações Vale. 
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FIGURA 8.6 - Precipitações Totais Médias Anuais. 
 
A estação Manganês do Azul destaca-se por apresentar o menor valor de total anual médio, 
inferior a 1500 mm, além de médias mensais inferiores às observadas nas demais estações à sua 
volta, ao longo do período chuvoso. 
 
A média dos totais anuais dessas estações - Serra dos Carajás-N5 (650002), Igarapé Bahia, 
Mirante de N4-E, e Acampamento 3 Alfa (Salobo), localizadas num raio de 100 km da 
Manganês – alcança 1790 mm, variando os valores entre 1713 mm e 1856 mm. Essa diferença 
de valores pode estar associada a problemas na estação situada na Mina de Manganês do Azul. 
 
Analisando-se os dados diários dessa estação, é possível observar reincidentes defeitos no 
pluviógrafo (notadamente nos anos 2001-2002) que inviabilizaram o registro da precipitação. 
 
Por outro lado, a localização da estação Manganês do Azul até 2007, próxima ao escritório e a 
um talude, pode afetar a série observada em seus registros, uma vez que é recomendável que a 
estação pluviométrica esteja localizada distante de quaisquer locais que se constituam em 
barreiras para a coleta das precipitações. 
 
Em virtude dessas considerações, optou-se por não se utilizar os dados da estação Manganês do 
Azul para os estudos de caracterização do regime de chuvas na região. 
 
A análise da distribuição espacial dos totais médios anuais registrados nas estações selecionadas 
permite observar uma tendência de crescimento dos totais anuais de precipitação no sentido SE-
NW (partindo de 1550mm, próximo à estação Fazenda Santa Elisa - 649001) e outra tendência 
do sentido NE-SW (partindo de 1650mm, próximo à estação PA-150 - 549007). Essas 
tendências culminam na formação de um núcleo chuvoso (acima de 1800 mm) na Floresta 
Nacional de Carajás, coincidente com a região de mais elevadas altitudes (acima de 850 m). 
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8.2.1.5 Temperatura 
 
As variações médias anuais de temperatura na área de estudo são pequenas, permanecendo entre 
0,8°C e 1,7°C. O equilíbrio térmico na região é favorecido pela densidade da rede hidrográfica e 
da massa florestal. 
 
Para caracterizar a região onde está inserido o empreendimento, quanto a variável temperatura, 
foram analisados os dados do INMET, os estudos elaborados por Edmon Nimer e os dados das 
seguintes estações: Núcleo Urbano de Carajás, Igarapé Bahia, Mina de N4, Sossego e Marabá. 
 
Conforme os estudos realizados por Nimer (1979), as temperaturas médias variam de 24 a 26ºC, 
as temperaturas mínimas variam de 16ºC a 12ºC e as temperaturas máximas variam de 40ºC a 
42ºC para a região onde está inserido o empreendimento.  
 
Das estações climatológicas operadas pela Vale, quanto aos registros das temperaturas (máxima, 
média e mínima), selecionou-se as seguintes estações: Núcleo Urbano de Carajás, Igarapé Bahia 
e Mina N4. 
 
Na Tabela 8.5, apresenta-se os registros das temperaturas máximas, médias e mínimas mensais 
destas estações. 
 
Observa-se na Tabela 8.5, que em termos de valores médios, máximos e mínimos, o 
monitoramento local apresenta valores próximos àqueles apresentados pelas Normais 
Climatológicas, porém comparados com os estudos realizados por Edmon Nimer somente os 
valores médios são próximos. 
 
Na Tabela 8.5, observa-se que os meses mais amenos correspondem ao período de janeiro a 
março, coincidindo com os maiores índices pluviométricos e a presença de maior nebulosidade. 
A média das temperaturas mínimas nesse período registradas nas estações Núcleo Urbano de 
Carajás, Igarapé Bahia e Mina de N4 são: 23,5°C; 24,6°C e 24,1°C, respectivamente. As 
máximas temperaturas são registradas nos meses de junho a agosto, que correspondem ao 
período de estiagem, quando a baixa nebulosidade possibilita maior incidência de radiação solar 
e o conseqüente aumento das temperaturas. A média das temperaturas máximas nesse período 
registradas nas estações Núcleo Urbano de Carajás, Igarapé Bahia e Mina de N4 são: 29,8°C, 
31,7°C e 31,9°C, respectivamente. 
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TABELA 8.5 
 

TEMPERATURAS MENSAIS NA ÁREA DO COMPLEXO MINERADOR FERRO CARAJÁS 
 

Temperatura (ºC) Estação Período 
Registros Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 
Máxima 29,4 29,5 29,4 29,4 29,6 29,5 30,6 29,4 29,6 29,5 29,7 30,1 30,6 

Média 23,5 23,5 23,6 23,7 23,9 23,8 24,3 23,7 23,9 23,7 23,8 23,9 23,8 
Núcleo 
Urbano de 
Carajás 

1983 a 1990 
Mínima 17,5 17,4 17,8 17,9 18,2 18,0 18,0 17,9 18,1 17,9 17,8 17,7 17,4 
Máxima 30,1 30,4 30,5 30,5 30,5 31,0 31,8 32,3 32,2 32,0 32,2 30,8 32,3 

Média 24,4 24,7 24,8 25,0 24,7 25,1 25,7 26,1 25,7 25,6 25,2 24,9 25,2 
Igarapé 
Bahia 1982 a 1998 

Mínima 18,8 19,0 19,2 19,5 19,0 19,0 19,6 19,8 19,3 19,2 19,2 19,1 18,8 
Máxima 30,3 30,0 30,0 30,6 30,8 31,3 32,0 32,5 32,1 32,1 31,7 30,5 32,5 
Média 24,1 24,1 24,2 24,4 24,8 25,2 25,6 25,1 25,4 25,4 25,0 24,4 24,8 

Mina de 
N4 1984 a 1993 

Mínima 18,0 18,0 18,0 18,1 18,9 19,1 19,2 18,8 18,1 18,7 18,3 18,2 18,0 
  Fonte: (SETE, 2005). 
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8.2.1.6 Evaporação 
 
Na região de estudo, a taxa de evaporação média mensal varia entre 60 e 90 mm. O período com 
as maiores taxas de evaporação tem início no mês de novembro e se estende até abril. Os meses 
com menores taxas de evaporação são julho, agosto e setembro. 
 
Na Tabela 8.6, apresentam-se os registros de evaporação média mensal da estação da Mina 
N4E, fornecidos pela Vale. Os registros apresentados indicam um valor médio anual de 1077 
mm, com maiores índices registrados em junho, julho e agosto e os menores em dezembro, 
janeiro, fevereiro, março e abril. 
 

TABELA 8.6 
 

EVAPORAÇÃO MÉDIA MENSAL NA ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA DA MINA N4E 
 

Evaporação (mm) Estação Período 
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total

Mina N4E 1989-2001 53,8 44,4 50,5 52,0 84,0 138,9 172,8 162,7 109,5 83,7 72,9 51,2 1077 

 
 
8.2.1.7 Umidade Relativa 
 
Segundo estudos do INMET a umidade relativa do ar média anual da região de estudo varia 
entre 80 a 90%. No período mais úmido, a umidade média mensal situa-se próxima a 90%, 
enquanto nas épocas mais secas, a umidade média mensal aproxima-se de 60%.  
 
Com relação à área de influência do empreendimento, foram avaliados os períodos de 1983 a 
1998 para a estação do Núcleo Urbano de Carajás e de 1985 a 1994 para a estação da Mina N4E. 
Os resultados indicam que, durante o período de outubro a maio, as máximas de umidade 
relativa superaram 95%. O índice médio anual de umidade foi superior a 75% para o período 
considerado e, mesmo os menores índices médios mensais, registrados nos meses de junho, 
julho e agosto, permaneceram em torno de 70%. 
 
 
8.2.1.8 Insolação 
 
A insolação, que determina o número de horas de exposição à luz solar de determinada região, 
relaciona-se com a nebulosidade que impede a penetração da radiação solar na superfície 
terrestre, ou seja, a insolação é tanto menor quanto maior a nebulosidade. 
 
Para a região em estudo e segundo os dados disponíveis (SETE, 2005), durante o inverno, 
período de junho a setembro, a insolação na área de influência do empreendimento é maior. 
 
Os registros da estação climatológica do Núcleo Urbano de Carajás indicam para o período 
disponível de dados, uma média mensal de 248,2 horas. No verão, período de maior intensidade 
das chuvas, entre os meses de novembro a abril, a média mensal de insolação registrada nesta 
mesma estação foi de 123,6 horas. 
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8.2.1.9 Nebulosidade 
 
A nebulosidade média mensal, analisada a partir dos mapas climáticos do INMET, é maior nos 
meses de outubro a abril, alcançando valores entre 6 e 8 décimos. Nos meses de junho a agosto, 
o céu é mais limpo (menos nuvens), com nebulosidade média mínima entre 3 e 4 décimos.  
 
 
8.2.1.10 Radiação Solar Global 
 
A Região Amazônica possui elevados níveis de radiação solar global durante todo o ano, pois se 
situa em área de pequena latitude. Ao invés das máximas ocorrerem nos meses de verão, quando 
a distância entre o sol e a superfície da área de estudo é menor, as maiores médias de radiação 
solar são observadas nos meses de junho, julho e agosto, conforme Figura 8.7. Esse fato é 
devido à intensa nebulosidade que ocorre nos meses chuvosos (novembro a março), que 
bloqueia boa parte da radiação que incidiria sobre solo. Nos meses secos, a menor nebulosidade 
proporciona maiores índices de radiação solar global na região. 
 

0

30

60

90

120

150

180

210

240

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

meses

ra
di

aç
ão

 s
ol

ar
 [W

/m
°]

 
FIGURA 8.7 - Médias Mensais de Radiação Solar Global (2004 a 2005) – Estação Sossego. 
 
 
8.2.1.11 Direção Predominante e Velocidade Média dos Ventos 
 
A região onde está inserido o Complexo Minerador de Carajás, não é submetida a ventos 
intensos. Esse fato e a não ocorrência de fenômenos ciclônicos intensos asseguram certa 
homogeneidade climática, em termos das probabilidades de ocorrência de eventos extremos 
máximos. 
 
As estações analisadas para caracterizar o regime dos ventos na região onde está inserido o 
empreendimento, foram: Marabá, Sossego, Igarapé Bahia e Acampamento 3 Alfa. 
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Os dados obtidos de direção e velocidade do vento na estação Marabá foram consistidos e 
resumidos graficamente, utilizando a rosa dos ventos e uma análise descritiva para 16 direções 
do vento padronizadas pela Organização Mundial de Meteorologia. Na Figura 8.8, apresenta-se, 
a rosa dos ventos desta estação. 
 

 
          Fonte: ECO serviços Ltda. 
FIGURA 8.8 - Rosa dos Ventos – Estação Marabá. 
 
Da análise conjunta dos dados da estação Marabá, observa-se a grande dominância de ventos 
fracos, com considerável predominância de ventos oriundos das direções norte (N), norte-
noroeste (NNW) e noroeste (NW). A intensidade média é de 1,2 m/s, sendo as máximas médias 
horárias da ordem de 3 m/s, com picos de até 12 m/s. Nessa estação, verifica-se calmaria em 
14,6% do tempo monitorado. 
 
As informações históricas obtidas quanto à direção e à velocidade do vento na estação Sossego 
em Canaã dos Carajás foram consistidas e resumidas graficamente, utilizando a Rosa dos Ventos 
e uma análise descritiva para 16 direções do vento padronizadas pela Organização Mundial de 
Meteorologia. Na Figura 8.9 está apresentada a Rosa dos Ventos pertinente a estação Sossego 
em Canaã dos Carajás. 
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           Fonte: ECO serviços Ltda. 
FIGURA 8.9 - Rosa dos Ventos – Estação Sossego (Canaã dos Carajás). 
          
 
Da análise conjunta das três figuras anteriores, observa-se a grande dominância de ventos fracos, 
com ampla variabilidade de direção. A ligeira predominância observada no período é de ventos 
oriundos do norte-noroeste (N-NW), norte (N) e noroeste (NW), com intensidade média de 2,0 
m/s. As máximas médias horárias são da ordem de 11 m/s. Nessa estação, verifica-se calmaria 
em 6% do tempo monitorado. Os ventos na Estação Sossego atingem velocidades de 1 a 4 m/s e 
têm direção preferencial Norte. 
 
As análises dos dados da estação climatológica do Núcleo Urbano de Carajás, referentes ao 
período de 1982 a 1999 (SETE, 2005), indicaram uma velocidade média de 1,86 m/s para os 
ventos da região, o que os caracteriza como fracos, fato que favorece a manutenção da umidade 
relativa do ar. 
 
Como pode ser verificado nos dados das estações Sossego e de Marabá os fatores morfológicos 
e topográficos influem de forma preponderante nas características dos ventos. Desta forma, os 
dados com direção e intensidade dos ventos, apresentados na Tabela 8.7, são relativos aos 
registros feitos na estação meteorológica instalada na Mina do Igarapé Bahia, no período de 
1995 a 2002. 
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TABELA 8.7 
 

DIREÇÃO E INTENSIDADE DOS VENTOS NA ÁREA DO PROJETO ALEMÃO – ESTAÇÃO IGARAPÉ BAHIA 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
MÊS 

Direção 
Veloc. 
(m/s) Direção 

Veloc.  
(m/s) Direção 

Veloc. 
 (m/s) Direção 

Veloc.  
(m/s) Direção 

Veloc.  
(m/s) Direção 

Veloc.  
(m/s) Direção 

Veloc.  
(m/s) Direção 

Veloc.  
(m/s) 

JAN N 1,5 NE 1,6 NE  1,3 NE 1,8 N 1,8 NE 1,5 NE 1,3 NE 1,4 
FEV N 1,5 NE 1,6 N 1,4 NE 1,7 NE 1,7 NE 1,7 N 1,5 NE 1,3 
MAR N 1,9 NE 1,7 N 1,4 N 1,6 NE 1,9 N 1,6 N 1,4 N 1,6 
ABR N 1,9 NE 1,7 NE  1,2 N 1,5 NE 1,8 NE 1,5 NE 1,3 NE 1,5 
MAI N 1,9 N 1,6 NE  1,3 NE 1,3 NE 1,7 N 1,6 N 1,5 SE 0,31 
JUN N 1,9 N 1,6 NE  1,4 N 1,3 N 2,5 N 1,4 N 1,4 SE 0,28 
JUL N 1,9 N 1,4 N 1,3 NE 1,4 NE 2,4 NE 1,7 NE 1,6     
AGO N 1,9 N 1,4 NE  1,7 N 1,8 N 1,9 NE 1,6 N 1,5     
SET N 1,9 N 1,6 N 1,4 NE 1,7 N 2,5 NE 1,7 N 1,4     
OUT N 1,9 N 1,6 NE  1,6 NE 1,6 NE 1,6 - - NE 1,6     
NOV N 1,7 N 1,4 N 1,6 N 1,5 N 1,6 - - NE 1,4     
DEZ N 1,7 N 1,4 N 1,7 NE 1,4 N 1,8 - - NE 1,6     
Fonte: ECO Serviços Ltda. 
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Na Figura 8.10 são apresentados os registros de velocidade do vento para a Estação 
Acampamento 3 Alfa do Projeto Salobo. A média dessa variável climatológica corresponde a 
1,5 m/s. 
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FIGURA 8.10 - Variação da velocidade do vento registrada na Estação Acampamento 3 
Alfa. 
 
Os dados de direção do vento da Estação Acampamento 3 Alfa foram reunidos, consistidos e 
analisados quanto à freqüência de cada direção registrada. Na Tabela 8.8, estão apresentados os 
resultados da análise de freqüência, destacando-se as direções SW, W e NW, como 
preferenciais. 
 
Ressalta-se, que esses dados foram registrados na estação local (Projeto Salobo) e apresentaram 
variação em relação à direção preferencial regional, que tem sentido Norte. 
 

TABELA 8.8 
 

ANÁLISE DE FREQÜÊNCIA DA DIREÇÃO PREFERENCIAL DO VENTO NO 
ACAMPAMENTO 3 ALFA 

 
Direção N NE E SE S SW W NW 

Percentual (%) 8,22 2,69 0,91 2,42 5,17 21,09 27,08 32,42 
 
 
8.2.2 Qualidade do Ar 
 
A qualidade do ar de uma região é o resultado de um sistema complexo. A emissão de 
contaminantes atmosféricos por fontes fixas e móveis, locais e distantes, juntamente com as 
condições físicas e meteorológicas desta região determinam a concentração dos poluentes 
presentes no ar. 
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É importante ressaltar que as informações que constam deste tema foram produzidas pela 
empresa ECOSOFT para avaliação da qualidade do ar na área de influência do Complexo 
Minerador Ferro Carajás. Tais informações foram produzidas com base no cenário atual de 
produção de minério de ferro e manganês que não terá alterado sua composição com a operação 
Projeto de Recuperação de Pellet Feed da Barragem do Gelado. 
 
Com o intuito de estabelecer estratégias para o controle, preservação e recuperação da qualidade 
do ar válida para todo o território nacional, conforme previsto na Lei nº 6.938/81, foi instituído o 
Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar - PRONAR pela Resolução CONAMA 
05/1989, dando definições e diretrizes para prevenção e gerenciamento. 
 
Com base nesta norma foi editada, em 28/06/90, a Resolução CONAMA 03 que estabelece 
padrões de qualidade do ar, métodos de amostragem e análise dos poluentes atmosféricos e 
níveis de qualidade atinentes a um plano de emergência para episódios críticos de poluição do 
ar, visando providências dos governos estaduais e municipais, com o objetivo de prevenir grave 
e iminente risco à saúde pública. 
 
A mesma Resolução estabelece no seu artigo 7º que “Enquanto cada Estado não definir as áreas 
de Classe I, II e IV mencionadas no item 2, subitem 2.3, da Resolução CONAMA 05/1989, 
serão adotados os padrões primários de qualidade do ar estabelecidos nesta Resolução”. 
Considerando-se ainda que a área de influência direta do Complexo Ferro Carajás contém 
porções de áreas de preservação, cuja qualidade do ar deve ser mantida dentro de padrões 
secundários, então a análise do diagnóstico da qualidade do ar deve ser realizado à luz de ambos 
os padrões, dependendo do local analisado. 
 
A Tabela 8.9 apresenta os padrões de qualidade do ar aplicáveis à área de estudo, segundo a 
Resolução CONAMA 03/90. 
 

TABELA 8.9 
 

PADRÕES DE QUALIDADE DO AR - RESOLUÇÃO CONAMA 03/1990 
 

Padrão Primário1 Padrão Secundário2 
Poluente Concentração 

(µg/m³) 
Referência 
Temporal 

Concentração 
(µg/m³) 

Referência 
Temporal 

80 * 1 ano 60 * 1 ano Partículas Totais em 
Suspensão (PTS) 240 24 horas 150 24 horas 

50 1 ano 50 1 ano Partículas Inaláveis 
 µm (PI) 150 24 horas 150 24 horas 

80 1 ano 40 1 ano Dióxido de Enxofre (SO2) 365 24 horas 100 24 horas 
10.000 (9 ppm) 8 horas 10.000 (9 ppm) 8 horas Monóxido de Carbono (CO) 40.000 (35 ppm) 1 hora 40.000 (35 ppm) 1 hora 

100 1 ano 100 1 ano Dióxido de Nitrogênio (NO2) 320 1 hora 190 1 hora 
150 24 horas 100 24 horas Fumaça 60 1 ano 40 1 ano 

Ozônio (O3) 160 1 hora 160 1 hora 
* Média Geométrica 
1 Padrão Primário – concentrações que se ultrapassadas poderão afetar a saúde da população. 
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2 Padrão Secundário – concentrações abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o 
bem estar da população bem como o mínimo dano à fauna e à flora. Em áreas poluídas, podem 
ser entendidos como níveis desejados de concentração de poluentes, constituindo-se em meta de 
longo prazo. 
 
O diagnóstico da qualidade do ar da AID do Complexo Ferro Carajás realizado para o citado 
estudo pautou-se nas seguintes abordagens: 

− Diagnóstico por Medição – análise de séries disponíveis das concentrações de poluentes 
atmosféricos monitorados pela rede automática de monitoramento da qualidade do ar e 
meteorologia de Carajás, denominada RAMQAM-CA; 

− Diagnóstico por Modelagem – modelagem matemática da dispersão de poluentes na 
atmosfera, realizada com base no inventário de fontes emissoras de poluentes atmosféricos 
das minas de ferro, areia e granito do sistema norte da Vale referente à produção de atual 
minérios. 

 
 
8.2.2.1 Diagnóstico da Qualidade do Ar por Medição 
 
O diagnóstico da qualidade do ar da área de influência direta do empreendimento foi elaborado a 
partir das séries históricas disponíveis das concentrações de Partículas Totais em Suspensão 
(PTS) e Partículas Inaláveis menores que 10µm (PI), geradas pela rede automática de 
monitoramento da qualidade do ar e meteorologia de Carajás, denominada RAMQAM-CA. A 
Vale Carajás também dispõe de séries históricas de monitoramento manual de PTS (método do 
Amostrador de Grandes Volumes - Hi-Vol), com dados tomados a cada seis dias. 
 
Apesar da série de dados disponíveis da RAMQAM-CA abrangerem um período menor que a 
fornecida pelo monitoramento com Hi-Vol, e a implantação da rede automática não estar 
totalmente concluída e com ajustes operacionais em andamento, considera-se que as medições 
médias horárias de PTS e PI já realizadas pela RAMQAM-CA constituam-se numa base de 
dados de maior representatividade da condição atual da qualidade do ar em Carajás. Este fato 
decorre da melhor localização das estações automáticas e da alta freqüência de medição 
proporcionada pelos monitores contínuos, que permite melhor caracterizar o comportamento das 
concentrações de partículas na atmosfera, tanto no curto quanto no longo prazo. 
 
O projeto da rede de monitoramento desenvolvido pela EcoSoft para a Vale Carajás, em 
dezembro de 2005, indicou a necessidade de 6 estações automáticas de medição de partículas e 
meteorologia, para cobrir praticamente toda a região passível de medição sob influência 
significativa das fontes emissoras da Vale em Carajás, considerando os poluentes PTS e PI e 
tendo como base de informações de inventário das minas de ferro de N4 e N5 e de manganês do 
Azul 
 
A Figura 8.11 apresenta o arranjo geral da RAMQAM-CA, com a indicação das 6 estações de 
monitoramento. 
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Legenda:  Estação de monitoramento da qualidade do ar e meteorologia 
Parâmetros 

PTS – Partículas Totais em Suspensão VV – Velocidade do Vento RS – Radiação Solar Global 
PI – Partículas Inaláveis (menor que 10 µm) PP – Precipitação Pluviométrica TA – Temperatura do Ar 
DV – Direção do Vento PA – Pressão Atmosférica UR – Umidade Relativa do Ar 

FIGURA 8.11 - Projeto da Rede Automática de Monitoramento de Qualidade do Ar e Meteorologia da Vale em Carajás –  
RAMQAM – CA. 
 

Escritório Administrativo 

do Manganês (PTS, PI, DV,  

VV, PP, PA, RS, TA e UR) 

 

Canteiro de Transporte 
Mina/Pêra Manganês 

 (PTS e PI) 

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

Barragem do Gelado (PTS, 

 PI, DV, VV, TA e UR) 

Núcleo Urbano (PTS, PI,  

DV, VV, TA e UR)
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Atualmente, as estações de monitoramento da Vale que se encontram operando são: escritório 
administrativo do manganês, mina de ferro, núcleo urbano e barragem do Gelado. A segunda 
fase do projeto da rede de monitoramento prevê em 2009, a instalação das duas estações 
restantes que são: canteiro de transporte mina/pêra manganês.  
 
Para a realização do diagnóstico por medição da qualidade do ar da área de influência direta do 
empreendimento, foram utilizadas as séries históricas das medições das concentrações de 
partículas totais em suspensão (PTS) e partículas inaláveis (PI) disponíveis para as 3 estações já 
instaladas e em operação, conforme Tabela 8.10. 
 

TABELA 8.40 
 

LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE QUALIDADE DO AR QUE OPERAM 
ATUALMENTE NA ÁREA DE ESTUDO 

 

Estação Poluente 
Monitorado X[UTM] Y[UTM] Período de Medição 

Escritório Administrativo do Manganês PI 577.307 9.324.487 18/01/2006 a 08/11/2006 
Núcleo Urbano PTS e PI 603.106 9.329.228 01/01/2006 a 06/11/2006 
Paiol de Explosivos PTS e PI 593.559 9.327.214 03/07/2006 a 31/12/2006 
(*) O ponto Barragem do Gelado foi instalado recentemente. 
 
Com base nas medições contínuas, integradas em médias horárias, tomadas nas estações do 
escritório administrativo do manganês, paiol de explosivos e núcleo urbano, são apresentadas a 
seguir as análises de estatística descritiva e gráficos de evolução temporal das séries disponíveis, 
proporcionando o diagnóstico da qualidade do ar da AID. 
 
Nos gráficos apresentados nas Figuras 8.12 a 8.16, as concentrações de PTS e PI medidas são 
comparadas com os padrões de curto período de exposição (médias de 24 horas comparáveis 
com a curva média móvel de 24 horas dos valores medidos). Para os padrões de longo período 
(médias anuais), as comparações podem ser visualizadas nas Tabelas 8.11 a 8.13. Cabe ressaltar 
que, nesse caso, como as medições disponíveis ainda não completaram 1 ano, as médias dos 
períodos medidos (Tabela 8.11) são mesmo assim comparadas ao padrão anual estabelecido, 
indicando uma projeção do que deverá esperar-se da média anual. 
 
A Tabela 8.14 apresenta a análise descritiva da série de concentrações médias horárias obtidas 
no Escritório Administrativo do Manganês para o período compreendido entre janeiro a 
novembro de 2006 para o poluente PI. 
 

TABELA 8.11 
 

ESTATÍSTICA DESCRITIVA DE QUALIDADE DO AR DA  
ESTAÇÃO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO DO MANGANÊS 

 
Poluente Padrão de Qualidade Média a Desvio Padrão a 

PI [µg/m³] 50b 36,6 31,1 

Notas: 
a. análises realizadas com base nas medições entre os dias 18/01/2006 e 08/11/2006; 
b. padrão primário da qualidade do ar com referência a Resolução CONAMA 03/1990 – Média Anual. 
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Pode ser observado na Tabela 8.11 que a média entre janeiro a novembro de 2006 para o 
poluente PI, encontra-se abaixo do padrão de média anual do CONAMA, atingindo cerca de 
73% do referido padrão. 
 
A Figura 8.12 apresenta a evolução das concentrações de PI medidas na Estação Escritório 
Administrativo do Manganês. 

 
FIGURA 8.12 - Evolução das Medições de Partículas Inaláveis – Estação Escritório 
Administrativo do Manganês. 
 

Pode ser observado na Figura 8.12 que as medições de PI na estação Escritório Administrativo 
do Manganês estão abaixo do padrão primário de qualidade do ar de média de 24 horas do 
CONAMA, contudo pode ser verificado um nítido aumento na curva de média móvel de 24 
horas de PI a partir de julho de 2006 chegando próximo do padrão em outubro de 2006.  
 
A Tabela 8.12 apresenta a análise descritiva da série de concentrações médias horárias obtidas 
no Núcleo Urbano para o período compreendido entre janeiro a novembro de 2006 para os 
poluentes PTS e PI. 
 

TABELA 8.12 
 

ESTATÍSTICA DESCRITIVA DE QUALIDADE DO AR DA ESTAÇÃO NÚCLEO 
URBANO 

 
Poluente Padrão de Qualidade Média a Desvio Padrão a 
PI [µg/m³] 50b 11,3 17,1 
PTS [µg/m³] 80c 18,7 29,6 
Notas: 
a. análises realizadas com base nas medições entre os dias 01/01/2006 a 06/11/2006; 
b. padrão primário da qualidade do ar com referência a Resolução CONAMA 03/1990 – média anual; 
c. padrão primário da qualidade do ar com referência a Resolução CONAMA 03/1990 – média geométrica anual. 
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Pode ser observado na Tabela 8.12 que a média para os poluentes pi e pts, entre janeiro a 
novembro de 2006, encontram-se bem abaixo dos padrões de média anual do conama, atingindo 
cerca de 22% do padrão para o poluente pi e 23% do padrão para o poluente pts. 
 
As Figuras 8.13 e 8.14 apresentam as evoluções das concentrações de PI e PTS, 
respectivamente, medidas na Estação Núcleo Urbano, para o período compreendido entre janeiro 
e novembro de 2006. 

 
FIGURA 8.13 - Evolução das Medições de Partículas Inaláveis – Estação Núcleo Urbano. 
 
 

 
FIGURA 8.14 - Evolução das Medições de Partículas Totais em Suspensão – Estação 
Núcleo Urbano. 
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Pode ser observado nas Figuras 8.13 e 8.14 que as medições de PI e PTS na estação Núcleo 
Urbano estão abaixo do padrão primário de qualidade do ar de média de 24 horas do CONAMA. 
Pode ser observada ainda uma tendência de crescimento para os poluentes PI e PTS a partir de 
setembro de 2006.  
 
A Tabela 8.13 apresenta a análise descritiva da série de concentrações médias de 1 hora obtidas 
na estação Paiol de Explosivos para o período compreendido entre julho e dezembro de 2006, 
para os poluentes PTS e PI. 
 

TABELA 8.13 
 

ESTATÍSTICA DESCRITIVA DE QUALIDADE DO AR DA  
ESTAÇÃO PAIOL DE EXPLOSIVOS 

 
Poluente Padrão de Qualidade Média a Desvio Padrão a 

PI [µg/m³] 50b 52,8 42,7 

PTS [µg/m³] 80c 86,8 74,5 

Notas: 
a. análises realizadas com base nas medições entre os dias 03/07/2006 a 31/12/2006; 
b. padrão primário da qualidade do ar com referência a Resolução CONAMA 03/1990 – média anual; 
c. padrão primário da qualidade do ar com referência a Resolução CONAMA 03/1990 – média geométrica anual. 
 
Pode ser observado na Tabela 8.13 que a média para os poluentes PI e PTS, entre julho e 
dezembro de 2006, encontram-se ligeiramente acima dos padrões de média anual de qualidade 
do ar da Resolução CONAMA.  
 
As Figuras 8.15 e 8.16 apresentam as evoluções das concentrações de PI e PTS, 
respectivamente, medidas na Estação Paiol de Explosivos, para o período compreendido entre 
julho a dezembro de 2006. 

 
FIGURA 8.15 - Evolução das Medições de Partículas Inaláveis – Estação Paiol de 
Explosivos. 
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FIGURA 8.16 - Evolução das Medições de Partículas Totais em Suspensão – Estação Paiol 
de Explosivos. 
 
 
Pode ser observado nas Figuras 8.15 e 8.16 que as medições de PI e PTS na estação paiol de 
explosivos estão na maior parte do tempo abaixo do padrão primário de qualidade do ar do 
conama. Porém, em alguns momentos, a curva de média móvel de 24 horas se aproxima do 
padrão primário de qualidade do ar de média de 24 horas, chegando a ser ultrapassada em 
novembro de 2006 para o poluente PTS. 
 
 
8.2.2.2 Diagnóstico da Qualidade do Ar por Modelagem Matemática 
 
Nesta seção é apresentado o diagnóstico da qualidade do ar obtido por meio da modelagem 
matemática da dispersão de poluentes na atmosfera, que por sua vez utiliza o inventário de 
emissões do cenário de produção atual de minério de ferro. A descrição do modelo matemático 
utilizado encontra-se no Anexo III.  
 
A malha computacional utilizada para o cálculo das concentrações dos poluentes possui 
dimensões de 78 x 80 km, com células quadradas de 1.000 x 1.000 m e cobre toda a área de 
influência direta (AID) considerada. 
 
Os cenários de concentrações de influência do inventário de emissões foram calculados como 
médias horárias, para cada uma das horas disponíveis no histórico de medições meteorológicas 
obtido das estações Canaã dos Carajás e aeroporto de Carajás, no período de 16/02/2004 a 
13/06/2005, conforme apresentado anteriormente. Foram gerados aproximadamente 11.300 
cenários médios horários para cada um dos 6 poluentes considerados (PTS, PI, SO2, NOX, CO E 
HCT). Após a geração dos cenários médios horários, o modelo utilizado procede a uma 
avaliação estatística dos resultados, de modo a obter as máximas e médias concentrações para 
cada uma das referências temporais consideradas no estudo. 
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Os resultados são apresentados na forma de tabela contendo os máximos acréscimos na área de 
influência direta do empreendimento - AID. Nessas análises não se incluem as máximas 
concentrações ocorridas na área diretamente afetada - ADA. 
 
Deve ser ressaltado ainda que as concentrações modeladas de poluentes na atmosfera para o 
interior da ADA não são comparadas nem com o padrão primário, nem com o secundário, tendo 
em vista se tratar de área efetivamente operacional do Complexo Ferro Carajás. Para atividades 
de explotação mineral a céu aberto, é comum a ocorrência de concentrações elevadas de poeira 
no interior da ADA. Isso se deve em geral à grande presença de fontes difusas, cujas emissões 
são adjacentes ao solo, atingindo receptores a curtas distâncias.  
 
Os cenários de qualidade do ar são apresentados para as referências temporais relacionadas com 
os padrões de qualidade do ar vigentes no Brasil. No caso de hidrocarbonetos totais, que não 
possui padrão estabelecido no Brasil, os resultados foram apresentados com as referências 
temporais de 1 hora e anual. Conforme recomendações da EPA, os cenários de óxidos de 
nitrogênio (NOX = NO + NO2) foram, de forma conservadora, comparados aos padrões 
estabelecidos para NO2. 
 
Os resultados apresentados na forma de tabelas são também exibidos graficamente, 
evidenciando a distribuição espacial das concentrações de cada poluente considerado na região 
de estudo, para cada uma das referências temporais aplicáveis. Essa apresentação gráfica das 
concentrações dos poluentes é denominada cenário de qualidade do ar. Os principais cenários de 
qualidade do ar podem ser descritos da seguinte forma: 

− Cenário de máximo acréscimo: contém a máxima concentração acarretada pelas emissões 
consideradas. Esse cenário apresenta a pluma de poluentes relacionada com a ocorrência da 
máxima concentração detectada para cada referência temporal considerada; 

− Cenário de máximos por ponto receptor: apresenta as máximas concentrações que ocorrem 
em cada célula da malha computacional. As máximas concentrações não necessariamente 
ocorrem simultaneamente em cada local analisado (célula) da AID. Sendo assim, esse 
cenário não representa uma única pluma de poluentes e é obtido através do agrupamento 
estatístico dos milhares de casos gerados pela modelagem, representando de uma forma 
conjunta o pior caso para cada célula; 

− Cenário de médias do período: contém as concentrações médias de todo o período 
modelado. Esse cenário representa a referência temporal de longo prazo (anual) e possibilita 
a verificação das áreas mais freqüentemente afetadas pelas emissões consideradas. 

 
A seguir são apresentados os resultados da modelagem de diagnóstico realizada para cada um 
dos poluentes considerados. 
 
a)  Partículas Totais em Suspensão - PTS 
 
A Tabela 8.14 apresenta as máximas concentrações modeladas para partículas totais em 
suspensão (PTS). 
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TABELA 8.14  
 

PTS - DIAGNÓSTICO OBTIDO POR MODELAGEM 
 

Referência 
Temporal 

Padrão de Qualidade 
[µg/m³] 

Máxima Concentração 
Modelada [µg/m³] Data Localizaçãod

240a 24 horas  227,9 27/07/2004 
18:30 2,0 km - S 

80a, b Anuald 

60b 77,8 Média Anual 2,2 km - SSE

Notas: 
a. padrão primário da qualidade do ar com referência a Resolução CONAMA 03/1990; 
b. média geométrica anual; 
c. localização relativa à Área Administrativa das Minas de Ferro. 
 
De acordo com os resultados apresentados na Tabela 8.14, não foram observadas concentrações 
acima do padrão primário de qualidade do ar. 
 
As Figuras 8.17 a 8.19 (Anexo III) apresentam, respectivamente, o cenário de máximo 
acréscimo médio de 24 horas (pior caso), o cenário dos primeiros máximos acréscimos médios 
de 24 horas por ponto receptor e o cenário de médias do período modelado (anual). 
 
As escalas dos cenários foram ajustadas à ordem de grandeza das concentrações calculadas pelo 
modelo matemático, para facilitar a visualização. 
 
b) Partículas Inaláveis – PI 
 
A Tabela 8.15 apresenta as máximas concentrações modeladas para Partículas Inaláveis (PI). 
 

TABELA 8.15 
 

PI - DIAGNÓSTICO OBTIDO POR MODELAGEM 
 

Referência 
Temporal 

Padrão de 
Qualidade 

[µg/m³] 

Máxima 
Concentração 

Modelada [µg/m³] 
Data Localizaçãob 

24 horas 150a 44,6 27/07/2004 18:30 2,0 km - S 

50a Anual 50a 13,0 Média Anual 2,2 km - SSE 

Notas: 
a. padrão primário da qualidade do ar com referência a Resolução CONAMA 03/1990; 
b. localização relativa à Área Administrativa das Minas de Ferro. 
 
 
De acordo com os resultados apresentados na Tabela 8.15, não foram observadas concentrações 
de PI acima do padrão primário de qualidade do ar na área de influência direta para nenhuma das 
referências temporais analisadas (24 h e anual). 
 
As Figuras 8.20 a 8.22 (Anexo III) apresentam, respectivamente, o cenário de máximo 
acréscimo médio de 24 horas (pior caso), o cenário dos primeiros máximos acréscimos médios 
de 24 horas por ponto receptor e o cenário de médias do período modelado (anual). 
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As escalas dos cenários foram ajustadas à ordem de grandeza das concentrações calculadas pelo 
modelo matemático, para facilitar a visualização. 
 
 
c)  Dióxido de Enxofre 
 
A Tabela 8.16 apresenta as máximas concentrações modeladas para dióxido de enxofre (SO2). 
 

TABELA 8.16 
 

DIAGNÓSTICO OBTIDO POR MODELAGEM – DIÓXIDO DE ENXOFRE 
 

Referência 
Temporal 

Padrão de 
Qualidade 

[µg/m³] 

Máxima 
Concentração 

Modelada [µg/m³] 
Data Localizaçãob 

24 horas 365a 10,4 17/06/2004 21:30 2,0 km - S 

Anual 80a 4,2 Média Anual 2,2 km - SSE 

Notas: 
a. padrão primário da qualidade do ar com referência a Resolução CONAMA 03/1990; 
b. localização relativa à Área Administrativa das Minas de Ferro. 
 
De acordo com os resultados apresentados na Tabela 8.16, não foram observadas concentrações 
de SO2 acima dos limites estabelecidos pelo padrão primário da qualidade do ar em nenhum 
local da área de estudo considerada. 
 
As Figuras 8.23 a 8.26 (Anexo III) apresentam, respectivamente, o cenário de máximo 
acréscimo médio de 24 horas (pior caso), o cenário dos primeiros máximos acréscimos médios 
de 24 horas por ponto receptor e o cenário de médias do período modelado (anual). 
 
As escalas dos cenários foram ajustadas à ordem de grandeza das concentrações calculadas pelo 
modelo matemático. 
 
d) Óxidos de Nitrogênio 
 
A Tabela 8.17 Apresenta As Máximas Concentrações Modeladas Para Os Óxidos De 
Nitrogênio (NOx). 
 

TABELA 8.17 
 

DIAGNÓSTICO OBTIDO POR MODELAGEM – ÓXIDOS DE NITROGÊNIO 
 

Referência Temporal Padrão de Qualidade 
[µg/m³] 

Máxima 
Concentração 

Modelada [µg/m³] 
Data Localizaçãob 

1 hora 320a 438,5 20/12/2004 19:30 2,2 km - SSE 

Anual 100a 33,1 Média Anual 2,2 km - SSE 

Notas: 
a. padrão primário da qualidade do ar tomado como NO2 com referência a Resolução CONAMA 03/1990; 
b. localização relativa à Área Administrativa das Minas de Ferro. 
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De acordo com os resultados apresentados na Tabela 8.17, foram observadas concentrações de 
NOx acima do limite estabelecido pelo padrão primário da qualidade do ar para a referência 
temporal de 1 hora, na área de influência direta. Entretanto, não se verifica ultrapassagem dos 
padrões primário de qualidade do ar para a referência temporal de média anual. 
 
A ultrapassagem dos padrões de curto período para o NO2 indicada pela modelagem matemática 
deve ser analisada com ressalvas, tendo em vista as diversas considerações realizadas ao longo 
do estudo, em favor da segurança do meio ambiente.  Os cálculos das emissões de NOx 
provenientes dos motores diesel das máquinas móveis que operam nas minas foram realizados 
com fatores de emissão bastante conservadores. Vale ainda lembrar que, para efeito do 
inventário de fontes e modelagem matemática da dispersão atmosférica, seguindo 
recomendações da EPA, todo NOX (NO + NO2) potencialmente gerado pelas fontes emissoras 
catalogadas é considerado como NO2, apesar dessa não ser a realidade. 
 
Com todas as seqüências de considerações conservadoras, em termos de curto período (1 hora), 
para o pior caso ocorrido, verifica-se que o padrão primário é excedido em cerca de 7 km2 da 
AID (0,11% da AID). 
 
Analisando-se ainda a ordem de grandeza das concentrações médias anuais modeladas, às quais 
se atribui maior significância estatística, pode ser observado que a máxima concentração obtida 
corresponde a apenas 33% do padrão relativo ao longo período.  
 
Sendo assim, do conjunto de considerações e resultados obtidos, é possível inferir que as atuais 
emissões de NOx do empreendimento não produzem acréscimos de concentrações de NO2 na 
AID superiores ao padrão primário de longo período.  Para o curto período, os resultados 
modelados indicam a possibilidade de extrapolação do padrão primário, mas, na prática, essa 
situação ainda não foi confirmada por monitoramento primário. 
 
As Figuras 8.27 a 8.29 (Anexo III) apresentam, respectivamente, o cenário de máximo 
acréscimo médio de 1 hora (pior caso), o cenário dos primeiros máximos acréscimos médios de 
1 hora por ponto receptor e o cenário de médias do período modelado (anual). 
 
As escalas dos cenários foram ajustadas à ordem de grandeza das concentrações calculadas pelo 
modelo matemático, para facilitar a visualização. 
 
 
e) Monóxido de Carbono 
 
A Tabela 8.18 apresenta as máximas concentrações modeladas para monóxido de carbono 
(CO). 
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TABELA 8.18 
 

DIAGNÓSTICO OBTIDO POR MODELAGEM – MONÓXIDO DE CARBONO 
 

Referência 
Temporal 

Padrão de 
Qualidade 

[µg/m³] 

Máxima 
Concentração 

Modelada [µg/m³] 
Data Localizaçãob 

40.000a 1 hora 40.000a 1.523,0 20/12/2004 19:30 2,2 km - SSE 

10.000a 8 horas 10.000a 671,3 27/07/2004 02:30 2,0 km - S 

Notas: 
a. padrão primário da qualidade do ar com referência a Resolução CONAMA 03/1990; 
b. localização relativa à Área Administrativa das Minas de Ferro; 
 
 
De acordo com os resultados apresentados na Tabela 8.18, não foram observadas concentrações 
de CO acima dos limites estabelecidos pelo padrão primário de qualidade do ar em nenhum local 
da área de estudo considerada. 
 
As Figuras 8.30 a 8.32 (Anexo III) apresentam, respectivamente, o cenário de máximo 
acréscimo médio de 1 hora (pior caso), o cenário dos primeiros máximos acréscimos médios de 
1 hora por ponto receptor, o cenário de máximo acréscimo médio de 8 horas e o cenário dos 
primeiros máximos acréscimos médios de 8 horas por ponto receptor. 
As escalas dos cenários foram ajustadas à ordem de grandeza das concentrações calculadas pelo 
modelo matemático. 
 
 
f) Hidrocarbonetos Totais 
 
A Tabela 8.19 apresenta as máximas concentrações modeladas para hidrocarbonetos totais 
(HCT). 
 

TABELA 8.5 
 

DIAGNÓSTICO OBTIDO POR MODELAGEM – HIDROCARBONETOS TOTAIS 
 

Referência Temporal Máxima Concentração 
Modelada [µg/m³] Data Localizaçãoa 

1 hora 130,9 05/01/2005 19:30 2,2 km - SSE 
Anual 10,1 Média Anual 2,2 km - SSE 

Notas: 
a. Localização relativa à Área Administrativa das Minas de Ferro. 
 
 
A legislação brasileira não contempla padrões de qualidade do ar para hidrocarbonetos totais. 
Todavia, os resultados apresentados pela modelagem matemática correspondem a valores pouco 
significativos se comparados aos encontrados em áreas urbanas, onde as concentrações de longo 
período são da ordem de 1.000 µg/m³. 
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As Figuras 8.33 a 8.35 (Anexo III) apresentam, respectivamente, o cenário de máximo 
acréscimo médio de 1 hora (pior caso), o cenário dos primeiros máximos acréscimos médios de 
1 hora por ponto receptor e o cenário de médias do período modelado (anual). 
As escalas dos cenários foram ajustadas à ordem de grandeza das concentrações calculadas pelo 
modelo matemático. 
 
 
8.2.3 Ruídos e Vibrações 
 

8.2.3.1 Metodologia 
 
Para o diagnóstico dos níveis de ruídos e vibrações na área de influência do Projeto de 
Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado foram considerados os dados do 
monitoramento desenvolvido no Complexo Minerador Ferro Carajás como fonte de dados 
secundários que servem, em verdade, como dados representativos da área de estudo do projeto 
em questão, já que foram levantados em domínio imediato de influência deste. 
 
Especificamente para este Projeto, foi feita uma campanha de medição de ruídos e vibrações 
dividida em duas etapas, a saber: de 21 a 23 de março e de 10 a 12 de abril de 2007. Esta 
campanha compreendeu uma rede de monitoramento com 30 pontos, abrangendo o entorno da 
barragem do Gelado e o acesso à mesma. A Figura 8.36 – Anexo IV apresenta a localização 
dessa rede de pontos. 
 
A distribuição dos 30 pontos amostrais priorizou o entorno da barragem do Gelado já que na 
margem esquerda desta encontram-se glebas rurais dos colonos da APA do Gelado. Já na 
margem direita, apesar de inserida na ADA, as porções de terra ainda abrigam áreas florestadas, 
com conseqüente abrigo de fauna. 
 
Os níveis de pressão sonora foram medidos em decibeis (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 foi de aproximadamente 10 minutos. O 
equipamento de medição foi posicionado em um tripé apropriado, à altura de 1,20m (um metro e 
vinte centímetros) do solo e foram executadas de acordo com a Norma ABNT 10.151. 
 
As amostragens de pressão sonora foram realizadas utilizando os seguintes equipamentos: 

− Medidor de nível de pressão sonora da marca CEL, modelo 480 com filtros de acordo com 
as exigências das normas IEC 60651/1979 e 60804/1985; 

− Calibrador da marca Cel 282, tipo 2 de acordo com exigência da norma 60942/1985; 

− Software dB 22 versão 1.3 para conexão do analisador de ruídos com computador e análise 
de resultados. 

 
Os níveis de vibração foram medidos em mm/s. O monitoramento em cada ponto foi feito 
durante aproximadamente 10 minutos. 
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Para a obtenção dos sinais supra referidos, foi instalado em cada ponto de medição um 
acelerômetro tri-axial de forma a adquirir os níveis de vibração nos três eixos ortogonais. O eixo 
X foi colocado de modo a ficar orientado para o centro do empreendimento, o eixo Y foi 
posicionado transversalmente ao eixo X e o eixo Z orientado na direção radial a Terra. 
 
As medições foram realizadas com o acelerômetro instalado em uma haste metálica que foi 
enterrada no solo. O analisador de vibração utilizado foi da marca Svantek modelo 948 de 
acordo com as exigências das normas ISO 2631 e o Software Svanpc para conexão do analisador 
de vibrações com o computador e análise dos resultados. 
 
 
8.2.3.2 Ruídos 
 
h) Legislação Aplicável 
 
A legislação e a norma técnica que disciplinam as emissões de Ruído Ambiental são listadas a 
seguir: 

− Resolução CONAMA 001/90 - Dispõe sobre a emissão de ruídos, em decorrência de 
quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais e residenciais. 

− NBR 10.151/2000 - Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da 
comunidade – Procedimento. 

 
A Resolução CONAMA 001/90 determina que devem ser seguidos os limites máximos de ruído 
(Níveis de Critério de Avaliação – NCA) conforme a NBR 10.151/2000, que estipula limites em 
função do tipo de uso e ocupação do solo. Para a aplicação dessa Norma ao Projeto de 
Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado, definiu-se enquadrar a área de estudo 
como zona rural. 
 
A NBR 10.151/2000 trabalha com níveis de ruído para ambientes externos, ao ar livre. No 
controle de ruído deve-se considerar o local, horário e a natureza das atividades emissoras, de 
forma a compatibilizar as atividades com a preservação da saúde e do sossego públicos. 
 
Na Tabela 8.20 estão apresentados, os limites normativos de ruídos para ambientes externos, 
segundo os horários diurno e noturno. A norma NBR 10.151/2000 estabelece que os períodos 
diurnos e noturnos possam ser definidos pelas autoridades de acordo com os hábitos da 
população. No entanto, o período noturno não deve começar depois das 22:00 horas e não deve 
terminar antes das 7:00 horas. Para domingos e feriados, o término do período noturno não deve 
ser anterior às 9:00 horas. 
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TABELA 8.20 
 

LIMITES NORMATIVOS (NCA) PARA RUÍDOS EM AMBIENTES EXTERNOS 
 

Tipos de áreas Diurno (dB(A)) Noturno (dB(A)) 
Áreas de sítios e fazendas 40 35 
Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45 
Área mista, predominantemente residencial 55 50 
Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 
Área mista, com vocação recreacional 65 55 
Área predominantemente industrial 70 60 

[Fonte: NBR 10.151/2000] 
 
Considerando que a legislação vigente estabelece limites máximos permitidos (Níveis de 
Critério de Avaliação – NCA) em áreas habitadas, parte da rede de monitoramento tem pontos 
situados em propriedades rurais inseridas na APA do Gelado. Os demais pontos podem servir de 
background para uma possível mudança no uso atual do solo. 
 
 
i) Resultados 
 
A Tabela 8.21 relaciona os pontos, os resultados obtidos e as datas dos monitoramentos 
realizados e os Níveis de Critério de Avaliação - NCA definidos pela NBR 10.151/2000.  
 
As áreas habitadas se resumem às propriedades rurais situadas nos domínios da APA do Gelado, 
cujos pontos de medição correspondentes encontram-se realçados em negrito na Tabela 8.21. 
Esses pontos foram avaliados como áreas de sítios e fazendas, cujos níveis máximos permitidos, 
diurno e noturno, são 40 dB(A) e 35 dB(A), respectivamente (vide Tabela 8.20 apresentada 
anteriormente). É importante destacar que as medições foram realizadas diretamente pelo 
medidor de pressão sonora, sem a eliminação de interferências. 
 
 

TABELA 8.21 
 

RESULTADOS DO MONITORAMENTO DE RUÍDOS REALIZADO NO COMPLEXO 
MINERADOR FERRO CARAJÁS 

 
Diurna Diurna Noturna Noturna Pontos 
NCA Leq dB A NCA Leq dB A 

Data 

GE 1 40 47,2 35 - 05 e 06/7/2006 
GE 2 40 36,8 35 - 05 e 06/7/2006 
GE 3 40 38,9 35 - 05 e 06/7/2006 
GE 4 40 54,3 35 - 05 e 06/7/2006 
GE 5 40 47,5 35 - 05 e 06/7/2006 
GE 6 40 39,9 35 - 05 e 06/7/2006 
GE 1 40 44,3 35 - 7/11/2006 
GE 2 40 43,3 35 - 7/11/2006 
GE 3 40 42,3 35 - 7/11/2006 
GE 4 40 53,6 35 - 7/11/2006 

Continua...
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...continuação 
Diurna Diurna Noturna Noturna Pontos 
NCA Leq dB A NCA Leq dB A 

Data 

GE 5 40 42,6 35 - 7/11/2006 
GE 6 40 66,6 35 - 7/11/2006 

GL 1 40 28,9 35 29,3 21 a 23/03/07 e 
10 a 12/04/07 

GL 2 40 27,1 35 33,6 21 a 23/03/07 e 
10 a 12/04/07 

GL 4 40 34 35 56,5 21 a 23/03/07 e 
10 a 12/04/07 

GL 5 40 44,1 35 30,8 21 a 23/03/07 e 
10 a 12/04/07 

GL 8 40 31,7 35 29,8 21 a 23/03/07 e 
10 a 12/04/07 

GL 9 40 31,8 35 42,5 21 a 23/03/07 e 
10 a 12/04/07 

GL 11 40 30,5 35 32 21 a 23/03/07 e 
10 a 12/04/07 

GL 12 40 27,5 35 27,5 21 a 23/03/07 e 
10 a 12/04/07 

GL 13 40 27,2 35 27,8 21 a 23/03/07 e 
10 a 12/04/07 

GL 14 NP 32,7 NP 28,2 21 a 23/03/07 e 
10 a 12/04/07 

GL 15 NP 30,6 NP 33,2 21 a 23/03/07 e 
10 a 12/04/07 

GL 16 NP 29,5 NP 30,6 21 a 23/03/07 e 
10 a 12/04/07 

GL 17 NP 28,6 NP 30,9 21 a 23/03/07 e 
10 a 12/04/07 

GL 18 NP 44,3 NP 26,3 21 a 23/03/07 e 
10 a 12/04/07 

GL 19 NP 24,8 NP 30,7 21 a 23/03/07 e 
10 a 12/04/07 

GL 20 NP 26,5 NP 28,3 21 a 23/03/07 e 
10 a 12/04/07 

GL 21 NP 28,9 NP 25,2 21 a 23/03/07 e 
10 a 12/04/07 

GL 22 NP 39 NP 25,8 21 a 23/03/07 e 
10 a 12/04/07 

Nota: em negrito estão destacados os pontos de monitoramento localizados em propriedades rurais da APA do 
Gelado vizinhas ao empreendimento. 
 
 
j) Análise dos Resultados 
 
Os pontos localizados no entorno da barragem do Gelado, com exceção do ponto GL 5, 
obtiveram resultados abaixo do NCA para áreas de sítios e fazendas, no período diurno. O ponto 
GL 5 obteve valor acima daquele estabelecido pela NBR 10.151/2000 pelo fato de ter ocorrido, 
interferências na medição devidas ao tráfego de veículos no momento da medição. 
 
No período noturno, os pontos GL 4 e GL 9 obtiveram resultados acima do NCA para áreas de 
sítios e fazendas. Cabe registrar que, nesses pontos houve interferência de latidos de cães 
durante todo o período de medição, fato que pode ter alterado o valor do nível de ruído 
encontrado. 
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Na Tabela 8.21 pode-se observar que duas campanhas de monitoramento de ruídos e vibrações 
foram realizadas no entorno da área da barragem do Geladinho (pontos GE 1 a GE 6), quando 
nesta havia instalada uma draga de sucção, nas proximidades de onde encontram-se instalados 
colonos da APA do Gelado. 
 
Essas campanhas, uma anterior e outra durante a operação da referida draga, foram previstas 
pela Vale, visando atender a uma condicionante ambiental solicitada pelo IBAMA, de realização 
de monitoramento dos níveis de ruídos (pressão sonora) e vibrações no entorno da área do 
projeto, onde estão instalados os colonos da APA do Gelado. 
 
A Tabela 8.22 apresenta apenas os resultados de monitoramento de ruídos das duas campanhas 
nos pontos situados no entorno da barragem do Geladinho. 
 

TABELA 8.22 
 

RESULTADOS DO MONITORAMENTO DE RUÍDOS REALIZADO NO ENTORNO 
DA BARRAGEM DO GELADINHO (NOV/2006) 

 
Ponto NCA - Áreas de sítios e 

fazendas (NBR 10.151) 
Antes da operação da 
draga (set/2006) 

Após operação da draga 
(nov/2006) 

GE 1 40 47,2 44,3 
GE 2 40 36,8 43,3 
GE 3 40 38,9 42,3 
GE 4 40 54,3 53,6 
GE 5 40 47,5 42,6 
GE 6 40 39,9 66,6 

Fonte: Golder/2006. 
 
 
Como o cálculo do ruído equivalente foi realizado diretamente pelo equipamento sem a 
eliminação de qualquer tipo de interferência, no período diurno, antes da operação da draga, os 
níveis de pressão sonora registrados para os pontos GE 2, GE 3 e GE 6 estavam abaixo, porém 
muito próximos, do NCA (nível de critério de avaliação) para áreas de sítios e fazendas. Os 
pontos GE 1, GE 4 e GE 5 apresentaram valores acima do NCA. 
 
Considerando os resultados obtidos na campanha realizada durante a operação da draga na 
barragem do Geladinho, aspectos importantes foram revelados. Os resultados apresentados 
mostram que os pontos GE 1, GE 4 e GE 5 tiveram registros de ruídos mais elevados na etapa 
que antecedeu a implantação e operação da draga do que quando esta começou a operar. Tal 
ponto pode estar sujeito à influência muito mais efetiva de ruídos derivados do vertedouro da 
barragem do Geladinho (Ponto GE 5), bem como do tráfego ferroviário e rodoviário próximos. 
 
É importante ressaltar que durante a operação da draga apenas os pontos GE 2, GE 3 e GE 6 
apresentaram ruídos acima dos limites da norma considerada. No caso dos pontos GE 2 e GE 3, 
os valores foram ultrapassados em apenas 2,8 decibels na média, alcançando níveis de 43,3 e 
42,3, respectivamente. Os valores alcançados para o período diurno são ainda bem inferiores aos 
permitidos para áreas residenciais urbanas e hospitalares mesmo em períodos noturnos. O 
aumento de 26,7 decibels no ponto GE 6 é explicado pelas interferências ambientais, uma vez 
que pontos localizados mais próximos à draga apresentaram valores menores na etapa de 
operação do referido empreendimento. 
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Ressalta-se que segundo a NBR 10.151/2000, se o nível de ruído ambiente (Lra) for superior ao 
valor estabelecido na Tabela 8.20 apresentada anteriormente, o NCA assume o valor de Lra. 

 
Assim, conclui-se que o padrão de ruído observado na área em estudo, compõe-se daquele 
proveniente da dinâmica da comunidade local, da circulação esporádica de veículos pertencentes 
ao Complexo Minerador de Ferro de Carajás, de estruturas em operação do referido 
empreendimento, assim como, do ambiente natural de floresta (background).  
 
 
8.2.3.3 Vibrações 
 

k) Legislação 
 
A legislação brasileira não estabelece limites e padrões ambientais para vibrações. Os limites e 
normas são determinados por diversos estudos que determinam o incômodo de vibrações sobre o 
ser humano e em construções. Serão adotados neste estudo os limites de vibrações para reação 
humana e em construções segundo WHIFFIN A. C. e D.R. LEONARD – 1971. Esses limites 
podem ser visualizados na Tabela 8.23. 
 

TABELA 8.23 
 

LIMITE DE VIBRAÇÕES PARA REAÇÕES HUMANAS E EFEITOS SOBRE 
CONSTRUÇÕES SEGUNDO WHIFFIN A. C. E D.R. LEONARD (1971) 

 
Velocidade de Partícula – 

Pico – mm/s Reação Humana Efeitos sobre as Construções 

0 - 0,15 Imperceptível pela população, 
não incomoda 

Não causam danos de nenhum tipo 

0,15 a 0,30 Limiar de percepção – 
possibilidade de incômodo 

Não causam danos de nenhum tipo 

2,0 Vibração perceptível Vibrações máximas recomendadas ruínas e 
monumentos antigos 

2,5 Vibrações contínuas produzem 
incômodo na população 

Virtualmente, não há risco de dano 
arquitetural às construções normais 

5 Vibrações incomodativas Limiar, no qual existe risco de dano às 
construções 

10 – 15 Vibrações desagradáveis Causam danos arquiteturais às residências 
Observações:  
    .Os valores de velocidade expressos em pico de partícula referem-se ao componente vertical da vibração.  
    .A medição para avaliação da resposta humana é feita no ponto onde esta se localiza.  
    .Para edificações, o valor refere-se à medição realizada no solo. 
 
No caso do empreendimento de dragagem na barragem do Geladinho, os resultados foram 
fornecidos em m/s2 e por isso utilizou-se para análise a norma ISO 2631, cujos valores 
apresentados na Tabela 8.24 fornecem indicações aproximadas das reações em relação à 
vibração total (para transporte público). 
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TABELA 8.24 
 

VIBRAÇÃO X REAÇÃO 
 

Vibração Reação 
< 0,315 m/s2 Não desconfortável 
0,315 m/s2 a 0,63 m/s2 Pouco desconfortável 
0,63 m/s2 a 1,0 m/s2 Levemente desconfortável 
0,8 m/s2 a 1,6 m/s2 Desconfortável 
1,25 m/s2 a 2,5 m/s2 Muito desconfortável 
> 2,0 m/s2 Extremamente desconfortável 
Fonte: Norma ISO 2631 Anexo “III”. 
 
 
l) Resultados 
 
A Tabela 8.25 relaciona os pontos, os resultados obtidos e as datas dos monitoramentos 
realizados. 
 
As áreas habitadas se resumem às propriedades rurais situadas nos domínios da APA do Gelado, 
cujos pontos correspondentes encontram-se realçados em negrito na Tabela 8.25. 
 

TABELA 8.25 
 

RESULTADOS DOS MONITORAMENTOS DE VIBRAÇÕES REALIZADOS NO 
COMPLEXO MINERADOR FERRO CARAJÁS 

 
Pontos Diurno Noturno Unidade Data 

GE 1 (1ª campanha) 0,042 - m/s2 05 e 06/7/2006 
GE 2 (1ª campanha) 0,02 - m/s2 05 e 06/7/2006 
GE 3 (1ª campanha) 0,075 - m/s2 05 e 06/7/2006 
GE 4 (1ª campanha) 0,025 - m/s2 05 e 06/7/2006 
GE 5 (1ª campanha) 0,036 - m/s2 05 e 06/7/2006 
GE 6 (1ª campanha) 0,08 - m/s2 05 e 06/7/2006 
GE 1 (2ª campanha) 0,5533 - m/s2 7/11/2006 
GE 2  (2ª campanha) 0,0245 - m/s2 7/11/2006 
GE 3  (2ª campanha) 0,5809 - m/s2 7/11/2006 
GE 4  (2ª campanha) 0,0413 - m/s2 7/11/2006 
GE 5  (2ª campanha) 0,0513 - m/s2 7/11/2006 
GE 6  (2ª campanha) 0,0331 - m/s2 7/11/2006 

GL 1 0,113 0,105 mm/s 21 a 23/03/07 e 10 a 12/04/07 
GL 2 0,113 0,103 mm/s 21 a 23/03/07 e 10 a 12/04/07 
GL 4 0,119 0,104 mm/s 21 a 23/03/07 e 10 a 12/04/07 
GL 5 0,117 0,102 mm/s 21 a 23/03/07 e 10 a 12/04/07 
GL 8 0,11 0,103 mm/s 21 a 23/03/07 e 10 a 12/04/07 
GL 9 0,119 0,105 mm/s 21 a 23/03/07 e 10 a 12/04/07 

GL 11 0,114 0,104 mm/s 21 a 23/03/07 e 10 a 12/04/07 
Continua...
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...continuação 
Pontos Diurno Noturno Unidade Data 
GL 12 0,118 0,105 mm/s 21 a 23/03/07 e 10 a 12/04/07 
GL 13 0,145 0,105 mm/s 21 a 23/03/07 e 10 a 12/04/07 
GL 14 0,137 0,105 mm/s 21 a 23/03/07 e 10 a 12/04/07 
GL 15 0,108 0,107 mm/s 21 a 23/03/07 e 10 a 12/04/07 
GL 16 0,111 0,101 mm/s 21 a 23/03/07 e 10 a 12/04/07 
GL 17 0,12 0,106 mm/s 21 a 23/03/07 e 10 a 12/04/07 
GL 18 0,106 0,108 mm/s 21 a 23/03/07 e 10 a 12/04/07 
GL 19 0,111 0,106 mm/s 21 a 23/03/07 e 10 a 12/04/07 
GL 20 0,106 0,104 mm/s 21 a 23/03/07 e 10 a 12/04/07 
GL 21 0,107 0,104 mm/s 21 a 23/03/07 e 10 a 12/04/07 
GL 22 0,106 0,104 mm/s 21 a 23/03/07 e 10 a 12/04/07 

Nota: 1) Limites em mm/s contam de WHIFFIN A. C. E D.R. LEONARD (1971); limites em m/s2  constam na ISO 
2631 

         2) em negrito estão destacados os pontos de monitoramento localizados em propriedades rurais da APA do 
Gelado vizinhas ao empreendimento. 

 
 
m) Análise dos Resultados 
 
Analisando-se os dados obtidos, observa-se que na segunda campanha, os níveis de vibração nos 
pontos GE 2, GE 4, GE 5 e GE 6, estão abaixo do limite mínimo para conforto (0,315 m/s2). Os 
pontos GE 01, GE 03 apresentam reação de pouco desconforto. 
 
É importante salientar que nos pontos GE 1 e GE 3 localizados ao longo da estrada de acesso 
principal, cujos valores de vibração apresentaram valores superiores a 0,315 m/s2, o 
equipamento encontrava-se próximo à tubulação de PEAD que transporta o rejeito para a 
disposição na barragem do Gelado.  
 
 
8.2.4 Geologia e Hidrogeologia 
 
8.2.4.1 Geologia e Hidrogeologia da Área de Influência Indireta - AII 
 
O Projeto de Recuperação de Pellet Feed da Barragem do Gelado está inserido na região da 
Província Mineral de Carajás. Em escala regional, a geologia é constituída por rochas do 
arqueano e do proterozóico, ocorrendo ainda formações lateríticas aluminosas terciárias e 
sedimentos aluviais quaternários (Hidrovia, 2006). 
 
A coluna estratigráfica da região da Província Mineral Carajás foi estudada pela DOCEGEO 
(1988). A designação como “província” deve-se à sua grande riqueza mineral, incluindo aí os 
depósitos de ferro do Complexo Minerador Ferro Carajás, contexto em que se insere o Projeto 
de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado. 
 
As características geomorfológicas da região descritas no item 8.24 revelam ritmos distintos na 
elaboração das formas, gerando contrastes entre zonas aplainadas, com vales mais abertos e 
dissecados e drenagens intermitentes, e zonas onde há predominância de platôs, encostas 
íngremes e vales mais entalhados. Resultam essencialmente da tipologia litológica e dos 
processos geotectônicos e neotectônicos. 
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Esses domínios exprimem as condições em que as características hidrogeológicas prevalecem. 
Pode-se inferir que a situação da dinâmica de fluxos subterrâneos vigente no referido domínio 
(assumindo-se de antemão a presença de fluxos regidos pela pressão atmosférica em sistemas 
não-confinados), é controlada, em grande parte, pelas condições do gradiente hidráulico em 
nível local e regional. Como os datuns que representam as diferenças de carga hidráulica são 
impostos pelos níveis de base em relação às zonas de recarga, projeta-se uma condição em que 
todo o direcionamento de fluxos dá-se preferencialmente de sul para norte, posto que o nível de 
base regional correspondente à calha do rio Itacaiúnas que escoa nesse sentido. 
 
Contudo, verificando-se a compartimentação morfológica do relevo, observa-se algumas 
características importantes, que, do ponto de vista hidrodinâmico, devem condicionar 
sobremaneira o regime das contribuições efetivas dos fluxos subterrâneos rumo às calhas de 
drenagem, ainda que de maneira independente ou isolada dos demais fatores intervenientes, tais 
como a condutividade hidráulica e a porosidade efetiva. Esses fatores podem estar atrelados, 
pelo menos em parte, ao gradiente hidráulico. 
 
A litologia da AII pode ser caracterizada por três grupos de rochas, quais sejam: a norte da área 
de influência, encontram-se rochas de médio a alto grau de metamorfismo, representadas 
basicamente por anfibolitos, e granulitos charnockíticos, intermediadas por gnaisses e rochas 
metabásicas. Na porção central da AII encontram-se rochas anfibolíticas em extensas zonas 
alongadas na direção E-W, intercaladas por metassedimentos químicos e clásticos, micaxistos, 
mármore e quartzitos ferruginosos, os quais constituem o Grupo Buritirama, onde se localizam 
as jazidas de manganês da referida Província Mineral. Ao sul ocorrem essencialmente rochas de 
afinidade cristalina, tais como gnaisses e granitos, mas apresentando intercalações de rochas 
metabásicas. A Figura 8.37 – Anexo V apresenta a geologia regional. 
 
 
8.2.4.2 Geologia e Hidrogeologia da AID e da ADA 
 
a) Geologia da AID e da ADA 
 
A área de influencia direta - AID pode ser geologicamente caracterizada pela presença do 
Complexo Xingu, pelas Cangas e pelos Depósitos Gravitacionais e Sedimentos Aluviais. 
 
Sobre o Complexo Xingu tem-se uma seqüência metavulcano sedimentar que compreende as 
formações ferríferas, lentes de rochas ricas em sílica (chert) e grandes volumes de rochas 
basálticas e riolíticas do Grupo Grão Pará. O Grupo Grão Pará, representado por uma seqüência 
vulcano-sedimentar, ocupa a maior parte da área do projeto formando platôs bem destacados e 
integrando as seguintes formações, descritas da base para o topo: 

− Formação Parauapebas: rochas vulcânicas com intercalações de vulcanitos félsicos 
(basaltos e riolitos, com raras intercalações de formações ferríferas cruzadas); 

− Formação Carajás: jaspilito tipicamente cruzado, associado a sílica, com pigmentação de 
hematitas, e bandas obscuras de hematitas, com magnetita e hematita subordinadas, que 
inclui óxidos de ferro (jaspilitos como proto-mineiro); 

− Formação Igarapé-Cigarra: rochas sedimentares e sills de rochas máficas (basaltos, 
diabásios, argilitos, intercalações ferríferas, carbonatos de manganês, cherts, quartzo-
grauvacas e quartzo-arenito). Guarda semelhança com a Formação Parauapebas. 
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Capeando tanto as ocorrências de formação ferrífera como as rochas metavulcânicas são 
encontradas coberturas lateríticas, podendo ser de dois tipos: 

− Canga de minério – composta por blocos de hematita cimentados por óxido de ferro que 
flanqueia os afloramentos de minério “in situ”. 

− Canga química – o cimento é composto por goethita e apresenta estruturas coloformes e 
abundantes poros e cavidades. Cobre geralmente as rochas máficas e não possui 
continuidade estrutural com as rochas subjacentes. 

 
Os depósitos gravitacionais de fluxo de detritos ocorrem nos talvegues, apresentando-se na 
maioria das vezes laterizados e cortados por inúmeras pequenas falhas. São normalmente 
compostos por fragmentos angulosos de minério, jaspilitos e rochas básicas. 
 
Os sedimentos aluviais quaternários estão associados a planícies fluviais de inundação que são 
constituídas por cascalho, areia, silte e argila em arranjos e espessuras variadas.  
 
As juntas ocorrem indistintamente em toda a área do Complexo Minerador Ferro Carajás, 
visualizadas principalmente nas rochas metavulcânicas de composição máfica, alteradas ou não. 
Estas zonas de fratura recortam toda a área tendo direções preferenciais segundo NW-SE e N-S.  
 
A análise das condições geoestruturais dos corpos de minério de ferro locais indicam que os 
aqüíferos presentes constituem corpos isolados entre si pelas rochas basálticas sãs ou 
decompostas, que ocorrem estratigraficamente tanto na sua base (Formação Parauapebas) como 
no seu topo (Formação Igarapé-Cigarras). 
 
A área diretamente afetada – ADA do projeto da Barragem da Pêra, Pilhas de Estéril Sul III, 
Noroeste II e Leste II (ADA):  está inserida na porção da bacia do rio Itacaiúnas ocupada pela 
grande estrutura sigmoidal da Província Mineral de Carajás e adjacências, situando-se no setor 
centro-oeste da bacia do rio Itacaiúnas. Suas variações altimétricas estão representadas pelas 
maiores amplitudes observadas em toda a bacia, atingindo cotas entre 200 e 700 mNM. Está 
sustentada por diversos tipos de rochas, as quais podem ser caracterizadas da seguinte maneira: 
na área da barragem do Gelado ocorrem as rochas do Complexo Xingu (complexos graníticos e 
subordinados), representado por anfibolito, charnockito, diorito, gnaisse, granito, granitóide e 
granulito. Já na área da usina, onde a ocorrência de rochas metavulcânicas de composição 
máfica (metassedimentares e metamórficas) é mais freqüente, estão presentes rochas como 
anfibolito, formação ferrífera bandada, gnaisse e quartizito.  
 
As principais famílias de juntas presentes no local são subverticais com direções NE-SW e N-S, 
sendo que, nos dados regionais, uma terceira direção (NE-SW) parece ser representativa. Estas 
orientações são coincidentes, a leste, com a calha da Barragem do Gelado. 
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b) Caracterização Hidrogeológica da AID e da ADA 
 
As informações hidrogeológicas referentes à região do Complexo indicam a existência de dois 
sistemas aqüíferos principais. Um deles é constituído pela área de domínio da Formação 
Ferrífera, principal aqüífero regional, sujeito a um processo de rebaixamento de nível de água 
subterrâneo nas diversas minas do Complexo. O outro sistema aqüífero é constituído pelas 
rochas basálticas da Formação Parauapebas, que constitui um sistema aqüífero pobre, no qual a 
circulação de água ocorre principalmente através de suas descontinuidades rochosas, 
caracterizando um sistema aqüífero fissural. Em sua parte superior, as rochas encontram-se 
decompostas e favorecem amplamente o escoamento superficial sobre a infiltração devido à sua 
constituição essencialmente argilosa. 
 
Embora o aqüífero raso formado pelas cangas não seja o principal aqüífero da região, ele é de 
grande importância na hidrogeologia local, uma vez que quando ausente de horizontes argilosos, 
e em contato direto com o aqüífero formado pela formação ferrífera, a canga propicia uma boa 
recarga do aqüífero profundo. É comum na região a formação de grandes lagoas sobre o platô de 
canga.”.  
As condições hidrogeológicas de armazenabilidade e de fluxos na área das Minas de Ferro N4 e 
N5 encontram-se caracterizadas por fluxos mistos, ocorrendo tanto em meio poroso, como 
fissural. De maneira geral, as situações mais favoráveis à ocorrência de um potencial 
hidrogeológico elevado devem-se a fatores intrínsecos relacionados a atividade tectônica que, 
através de vários eventos, imprimem registros polimetamórficos, potencializando a geração de 
estruturas secundárias. Por fim, os elevados gradientes hidráulicos e as condutividades 
hidráulicas médias esperadas para esses materiais podem implicar na relativa elevação da 
capacidade de fluxo dos aqüíferos, acarretando ganhos significativos do potencial 
hidrogeológico em nível regional, implicando na projeção de contribuições subterrâneas 
substanciais para as calhas de drenagem. 
 
− Unidades hidrogeológicas 
 
Segundo MDGEO (2006), os litotipos presentes na área de influência direta foram classificados 
em aqüíferos, aquitardos, aqüifugos e aquicludes, de acordo com suas condições de 
armazenamento e transmissão de água, os quais estão descritos a seguir. 
 
Aqüifugos (não armazenam e nem transmitem água subterrânea): englobam, fundamentalmente, 
as rochas vulcânicas sãs e não fraturadas das formações Parauapebas e Cigarra. Este grupo de 
materiais aqüifugos inclui, também, o jaspilito não lixiviado e minérios da Formação Carajás 
quando compactos e sem fraturamento. Demais rochas que podem ser consideradas neste grupo 
referem-se aos diques de rocha básica, como os gabros, quando não alterados. 
 
Nas modelagens numéricas efetuadas em estudos anteriores para o Complexo Minerador Ferro 
Carajás, esses materiais foram definidos como células impermeáveis. 
 
Aqüicludes (armazenam água e não transmitem): estão incluídas neste grupo, 
fundamentalmente, as massas argilosas associados às rochas da Formação Parauapebas e da 
Formação Igarapé Cigarra, representadas fundamentalmente pelas rochas máficas decompostas, 
rochas metavulcânicas ácidas ou básicas e demais rochas metamórficas de afinidade filítica.  
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Aqüitardos (armazenam água e transmitem muito lentamente): incluem-se os conjuntos 
litoquímicos com certa porosidade, mas que não oferecem internamente boa conexão 
hidrológica, como os materiais constituídos predominantemente por frações granulométricas de 
silte e argila. Podem ser representados pelas rochas metassedimentares, tais como xistos, biotita-
xistos etc., e também as rochas pelíticas, tais como argilitos, siltitos e folhelhos. Também 
incorporam a canga do minério, canga química e laterita. 
 
Aqüíferos (armazenam e transmitem água): devem estar incluídas todas as rochas sedimentares 
que apresentam elevada porosidade primária como arenitos, sedimentos aluvionares etc. e as 
rochas metamórficas e ígneas, cuja porosidade secundária seja manifestada por fraturas, juntas e 
falhas na forma de um sistema aqüífero fissural. Neste grupo, foram diferenciados quatro sub-
grupos: (i) materiais de baixa permeabilidade, constituídos pela canga do minério, canga 
química e laterita; (ii) os de média permeabilidade, que incluem as hematitas silicosas e minérios 
de baixo teor; (IV) os de alta permeabilidade, incluindo hematitas friáveis; e, (iv) os de muito 
alta permeabilidade, que incorporam as hematitas compactas muito fraturadas e as hematitas 
semifriáveis fraturadas. 
 
O fluxo de água subterrâneo profundo regionalmente se desenvolve, sobretudo, no interior da 
Formação Carajás, que apresenta maior permeabilidade; porém as rochas básicas encaixantes 
das Formações Parauapebas e Cigarra representam outro sistema aqüífero distinto o qual se 
encontra nos vales e escarpas dos platôs. 
 
A lixiviação da sílica, que se produziu no jaspilito do Complexo das Minas de Ferro de Carajás, 
sob clima quente e úmido, deu origem às grandes massas de minério de alto teor ao provocar o 
carreamento preferencial em solução da sílica, o que condicionou um significativo incremento 
da permeabilidade no minério enriquecido residualmente e a formação dos principais sistemas 
aqüíferos da região. 
 
O minério de ferro compacto e os jaspilitos da Formação Carajás constituem aqüíferos 
fraturados com direções preferenciais NW-SE, N-S e E-W, desde que as fraturas possuam um 
grau de fraturamento que possibilite o armazenamento e a circulação de água. 
 
O outro sistema aqüífero é constituído pelas rochas basálticas das Formações Parauapebas e 
Cigarras, quando em profundidade e não alteradas, constituindo também os aqüíferos fissurados. 
A surgência de maior expressão encontrada durante o inventário realizado pela MDGEO está 
localizada no domínio das rochas básicas e está relacionada ao aqüífero fissural, possuindo uma 
vazão de aproximadamente 10 L/s. 
 
Uma vez que as zonas fraturadas cortam toda a seqüência, tanto a Formação Carajás quanto as 
formações Cigarra e Parauapebas, promovem a conexão entre os dois sistemas aqüíferos 
presentes na ADA e AID. 
 
A Figura 8.38 a seguir representa uma seção geológica que atravessa a mina N4E na qual 
podem ser observadas as rochas que constituem os aqüíferos descritos acima. 
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FIGURA 8.38 - Seção Geológica Localizada ao Longo da Mina N4E. 
 
 
A hematita friável é um aqüífero granular profundo, onde o armazenamento da água se faz em 
poros presentes em toda a rocha. Este minério possui uma alta porosidade e alta capacidade de 
transmissão de água, provenientes da lixiviação de minerais presentes na rocha, e apresenta os 
melhores potenciais para a explotação de água. Pode apresentar ainda uma porosidade 
secundária, relacionada ao fraturamento, aumentando ainda mais o seu potencial como aqüífero. 
 
A cobertura laterítica de cangas e os depósitos gravitacionais de fluxo de detritos são aqüíferos 
granulares rasos. As cangas recobrem tanto as ocorrências de formação ferrífera como as rochas 
metavulcânicas. A espessura média deste material oscila entre 2,0 e 5,0 metros. Embora sejam 
um material muito permeável com boa circulação de água, podem apresentar horizontes 
argilosos em seu interior que lhe conferem menor permeabilidade vertical, de forma localizada. 
 
Os depósitos gravitacionais de fluxo de detritos estão localizados em vertentes com altas 
declividades, sobreposto às rochas básicas das formações Parauapebas e Cigarra, comportando-
se como um aqüífero livre com alta permeabilidade, porém a geometria do aqüífero não favorece 
a retenção da água, resultando em um baixo tempo de residência destas águas. 
 
De acordo com os tipos de aqüíferos classificados na literatura, as rochas da área de influência 
direta - AID apresentam permeabilidades distintas. A condutividade hidráulica para as camadas 
mais permeáveis é em torno de 5,0 m/d e para as camadas mais impermeáveis é de 0,4 m/d, 
mantendo-se iguais segundo os eixos x e y. A permeabilidade vertical pode chegar a 35% da 
horizontal. 
 
Segundo Fetter (1994), a faixa de variação da condutividade hidráulica é extensa, com valores 
muito baixos, no caso das rochas máficas e do jaspilito, com uma ordem de grandeza de 10-6 a 
10-8 cm/s, comparável a terrenos sedimentares compostos por seqüências silto-argilosas. Os 
valores mais elevados foram obtidos para os corpos de minério (hematita), onde a variação da 
condutividade hidráulica nas zonas mais permeáveis é de 10-3 a 10-5 cm/s e pode ser comparada 
a depósitos arenosos bem selecionados. 
 
A capacidade de armazenamento para condições confinadas (Ss) apresenta valores baixos para o 
caso das rochas máficas e jaspilitos, da ordem de 10-6 a 10-4 cm/s, e em condições de aqüífero 
livre ocorrem valores os mais elevados nos corpos de minério hematíticos (10-3 a 10-2 cm/s). 
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− Histórico dos poços de bombeamento existentes nas áreas de influência do empreendimento 
 
Na área do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado, não há informações 
sobre poços de bombeamento. Contudo, a cava da mina N4E encontra-se próxima do local do 
empreendimento, exercendo importante influência na dinâmica do fluxo subterrâneo. Além 
desta, as minas N4WN, N4WC e N5W são as mais próximas dentro da área de influência 
indireta, com possíveis conexões hidráulicas subterrâneas e, portanto as estruturas de 
rebaixamento de nível de água destas minas serão descritas a seguir. 
 
A primeira mina a contar com um sistema de rebaixamento do nível d´água foi a N4E, em 1990. 
A segunda mina a iniciar seu bombeamento foi a N5W, cujos poços começaram a operar 
efetivamente em janeiro de 1998. Posteriormente em janeiro de 1999 iniciou-se o bombeamento 
da mina N4WN e na mina N4WC, em meados de 2003.  
 
No ápice do bombeamento na mina N4E, no período de 1993 a 1995, atingiram-se valores 
superiores a 1.500 m3/h. Salienta-se que nesses dados não está contabilizada a vazão dos poços 
da galeria de drenagem, cujo funcionamento iniciou em 1995. Considerando-se todo o período 
de funcionamento, a vazão explotada na mina de N4E é muito superior que qualquer outra mina, 
oscilando em torno de valores médios de 800 m3/h. Nota-se, no entanto, o aumento no 
bombeamento da mina N4WN que no final de 2005 ultrapassa a vazão mensal explotada pela 
N4E, atingindo valores próximos a 1.000 m3/h. 
 
A mina de N5W bombeou valores em torno de 200 m3/h no período de 1998 a 2003, voltados 
para o abastecimento humano. A partir do final de 2003 nota-se um ligeiro aumento no 
bombeamento em razão da necessidade de desaguamento da mina. Esse bombeamento atinge em 
2005 um valor médio em torno de 400 m3/h. Já a mina N4WC apresenta bombeamento bastante 
incipiente. A soma da vazão média mensal explotada em todas as minas de ferro da Serra Norte 
de Carajás é próxima a 2.500 m3/h. 
 
A seguir, apresentam-se nas Tabelas 8.26 a 8.29 os poços tubulares que são utilizados para a 
realização do rebaixamento do nível de água nas minas N4E, N4WN, N4WC e N5W. 
 

TABELA 8.26 
 

DADOS CADASTRAIS DOS POÇOS DA MINA N4E 
 

Coordenadas Locais Poços Norte Leste Cota (m) Profundidade 
(m) 

Vazão 
(m³/h) 

41 N4E* 712,852 1586,460 493,522 94,83 27,76 
45 N4E* 408,601 1404,034 464,849 89,00 75,00 
48 N4E 772,759 1674,505 465,051 97,00 61,10 
49 N4E 452,819 1225,086 525,467 185,00 170,32 
50 N4E 782,914 1628,149 466,024 120,50 168,67 
55 N4E* 900,963 1417,525 508,192 176,70 164,61 
56 N4E 275,829 864,707 494,970 120,00 165,34 
57 N4E 393,709 1115,540 494,970 120,70 100,00 
58 N4E 604,570 1269,986 490,508 175,61 123,52 
59 N4E 695,657 1331,588 491,250 186,70 121,90 
61 N4E 509,909 1290,955 486,909 120,00 182,65 

Continua...
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...continuação 
Coordenadas Locais Poços Norte Leste Cota (m) Profundidade 

(m) 
Vazão 
(m³/h) 

62 N4E* 225,232 806,452 486,900 118,70 164,42 
63 N4E 888,528 1488,970 506,644 222,00 123,00 
64 N4E 573,620 1345,082 451,514 94,00 38,84 
65 N4E 978,692 1530,985 514,165 222,00 140,33 
66 N4E 749,391 1454,540 451,546 130,00 168,15 
67 N4E* 1549,595 1439,414 491,545 102,00 56,01 
68 N4E* 328,565 1011,576 471,233 120,00 162,62 

Fonte: Golder & Erm (2005)                                                       * poços parados  
 
 

TABELA 8.27 
 

DADOS CADASTRAIS DOS POÇOS DA MINA N4WN 
 

Coordenadas Locais Poços Norte Leste Cota (m) Profundidade 
 (m) 

Vazão 
 (m³/h) 

04 N4WN 2618,920 -480,773 635,860 201,70 34,02 
08 N4WN 2913,979 -204,737 597,859 179,72 145,32 
09 N4WN 2390,214 -516,502 615,564 96,50 28,45 
10 N4WN 2756,534 -419,909 611,530 200,30 77,49 
11 N4WN 2500,148 -300,084 586,197 140,50 110,46 
13 N4WN 2740,938 -295,290 569,442 200,70 160,12 
15 N4WN 3035,305 -166,171 596,301 185,50 144,00 
19 N4WN 2006,990 -1083,010 616,060 118,00 52,08 
20 N4WN 2851,710 -451,065 628,520 250,00 61,90 
21 N4WN 2700,999 -513,516 628,954 252,00 30,15 
22 N4WN - - - 114,70 77,40 
23 N4WN - - - 150,00 115,00 
24 N4WN - - - 148,70 104,10 
25 N4WN - - - 132,70 36,40 
26 N4WN - - - 248,00 48,09 
27 N4WN - - - 114,70 77,40 

Fonte: Golder & Erm (2005). 
 

 

TABELA 8.28 
 

DADOS CADASTRAIS DOS POÇOS DA MINA N4WC  
 

Coordenadas Locais 
Poços 

Norte Leste 
Cota (m) Profundidade 

(m) 
Vazão 
(m³/h) 

01 N4WC 500,330 -999,938 694,307 94,52 46,75 
02 N4WC 484,381 -1157,783 693,989 64,80 22,06 

Fonte: Golder & Erm (2005). 
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TABELA 8.29 
 

DADOS CADASTRAIS DOS POÇOS DA MINA N5W  
 

Coordenadas Locais 
Poços 

Norte Leste 
Cota (m) Profundidade 

 (m) 
Vazão 
 (m³/h) 

01 N5W -2316,351 3173,851 687,148 150,30 63,20 
02 N5W -2024,264 2948,975 675,835 128,00 69,17 
03 N5W -2019,259 3168,512 700,438 138,50 49,04 
04 N5W -1906,110 2797,699 657,718 150,00 64,75 

06 N5W* -1800,739 2977,331 669,786 172,25 60,71 
09 N5W -1801,194 2768,755 663,073 128,00 68,94 

10 N5W* -1921,911 2999,907 676,656 126,17 27,99 
11 N5W -1924,260 3083,332 683,220 151,00 30,05 

12 N5W* -1700,667 3052,146 619,596 98,00 42,10 
13 N5W -2303,591 4130,097 657,411 122,00 42,15 
14 N5W -2400,478 3959,275 669,502 156,00 86,10 

15 N5W* -1694,569 3246,317 598,804 100,00 26,00 
L 01 N5W -1363,969 2619,375 547,020 116,00 22,42 
L 02 N5W -822,503 2607,033 544,377 74,00 3,00 

Fonte: Golder & Erm (2005)                                                       * poços parados  
 
− Comportamento do fluxo das águas subterrâneas, circulação e descarga dos aqüíferos 
 
Com o início do processo minerário, com a abertura e aprofundamento das cavas, as maiores 
descargas de água subterrânea do sistema ocorrem através do bombeamento de água nas cavas, 
entretanto, ainda se encontram algumas grandes nascentes na área. Porém, de modo geral, não 
são encontradas grandes surgências, mesmo em áreas onde ainda não se teve o início do 
processo de lavra e o rebaixamento do nível de água, tal como nos platôs das minas N5S e 
N4WS. As descargas de águas subterrâneas ocorrem de modo disseminado nos talvegues. 
 
Não se observa nascentes no contato entre a formação ferrífera e as rochas básicas, isso se deve 
principalmente na dificuldade em identificar este contato em campo, geralmente recoberto por 
canga ou solo. As nascentes observadas estão normalmente no contato entre canga/rocha ou 
solo/rocha, ou até mesmo relacionada a condutos dentro da própria canga. São observadas ainda 
descargas ocorrendo em zonas fraturadas que conectam a formação ferrífera com as porções 
topográficas mais baixas. 
 
A partir da piezometria inicial e segundo os dados de leitura de nível de água dos primeiros 
piezômetros instalados na área, podem ser estimados os valores correspondentes para os locais 
onde não há informação disponível. Dessa forma, estima-se que o nível de água subterrânea 
situa-se 25 m abaixo do solo nos vales. Nas porções mais elevadas da área, o nível de água deve 
estar a aproximadamente 90 m de profundidade. Nas zonas intermediárias, a uma profundidade 
proporcional à cota topográfica, o nível de água deve estar situado entre 25 e 90 metros abaixo 
da superfície. 
 
A partir do modelo hidrogeológico numérico elaborado por MDGEO (2006) foram simuladas as 
condições originais e atuais do fluxo subterrâneo na região das Minas de Ferro de Carajás. Os 
mapas potenciométricos gerados, os quais não incluem toda a área de interesse, porém foram 
essenciais na estimativa dos níveis de água nas áreas, são apresentados nas Figuras 8.39 e 8.40. 
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A Figura 8.40 apresenta as equipotenciais do nível de água para a situação do aqüífero em 
1991, antes do início da operação de desaguamento das minas. As setas em azul representam as 
principais direções de fluxo de água. Nesta figura, verifica-se que assim como nas águas 
superficiais, as zonas de descarga das águas subterrâneas apresentavam dois domínios 
principais: um para norte e outro para sul. 
 
A área do Projeto Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado encontra-se em zona de 
recarga recoberta por coberturas pouco permeáveis, facilitando o escoamento superficial. A 
parcela infiltrada migra verticalmente nas rochas básicas sãs, sendo direcionadas através de 
juntas e fraturas para as zonas de circulação intermediárias nas declividades de encosta 
adjacentes até os pontos de descarga locais, representados pelos talvegues dos igarapés 
Geladinho e igarapé do NWC, que escoa a maior parte do fluxo das Minas N4WN e N4E. 
Observa-se ainda que o fluxo subterrâneo converge em direção aos talvegues dos afluentes dos 
igarapés Gelado e Geladinho. 
 

N4WN
Inferior

 N4WN
Superior

N4E

N4WC

N5W N5E

Plato
N4WS Plato

N5S

Domínio Norte

Domínio Sul

 
FIGURA 8.39 - Equipotenciais Esquemáticas do Nível de água na Condição inicial da 
Área, antes do início da operação minerária. 
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A Figura 8.40 apresenta as equipotenciais do nível de água simuladas para a situação do 
aqüífero em setembro de 2005, calibradas com os dados de monitoramento dos piezômetros das 
diversas minas. Assim, representa uma condição de fluxo subterrâneo próxima da atual. As 
curvas equipotenciais estão apresentadas no plano horizontal de 200 m (as curvas equipotenciais 
variam conforme a cota, portanto na sua visualização em planta são escolhidos os plano mais 
representativos). 
 
De modo geral, ainda verifica-se a divisão do fluxo subterrâneo nos dois domínios norte e sul, 
porém com o início do processo minerário, com a abertura das cavas e o aprofundamento das 
mesmas, as maiores descargas de água subterrânea do sistema atualmente ocorrem através do 
bombeamento de água nas cavas. Deste modo, as linhas de fluxo nas proximidades das cavas 
tendem a se direcionar para estas. Comparando-se as linhas equipotenciais das Figuras 8.39 e 
8.40, verifica-se que, na condição atual, o gradiente hidráulico em direção à cava N4E é muito 
maior do que na situação original, antes do rebaixamento das minas. 
 
Excetuando os locais onde os próprios córregos foram lavrados, acredita-se que o rebaixamento 
do nível de água das minas não causou nenhum desaparecimento de grandes nascentes. Essas 
descargas principais devem ocorrer em cotas baixas, no fundo dos vales e encostas, e tiveram 
apenas suas vazões reduzidas. 
 

 
FIGURA 8.40 - Equipotenciais do Nível de água da Calibração da Situação em set/05. 
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8.2.5 Geomorfologia e Solos 
 
8.2.5.1 Geomorfologia e Solos das Áreas de Estudo do Projeto de Reprocessamento do 
Rejeito da Barragem do Gelado 
 
O mapa geomorfológico (Figura 8.41 – Anexo VI) apresentado neste trabalho foi elaborado 
pela ENGE-RIO (1988) e modificado por STCP (2003). Trata-se do mapa de maior detalhe 
produzido até o momento para a cobertura da Floresta Nacional de Carajás. Tal documento 
cartográfico compõe o Plano de Manejo da referida unidade de conservação. Sua composição 
teve como base a análise de imagens do satélite LANDSAT (julho de 1997 e junho de 1999) e 
cartas topográficas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e DSG (Diretoria de 
Serviço Geográfico do Exército). Em função de características morfológicas semelhantes, as 
unidades mapeadas foram agrupadas em três grandes categorias: 

− Áreas topograficamente elevadas, planas ou suavemente onduladas (A − unidades A1, A2 e 
A3); 

− Superfícies planas rebaixadas, localizadas principalmente nas porções periféricas da área de 
estudo (B − unidades B1 a B6); 

− Áreas com dissecação diferencial (D − unidades D1 a D13). 
 
As características geomorfológicas de cada uma das unidades encontram-se discutidas a seguir. 
A descrição que se segue foi baseada nas unidades de mapeamento descritas para o documento 
cartográfico já citado. 
 
As estruturas que irão compor o Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado 
serão implantadas em área de unidade de superfície plana rebaixada. Esta unidade 
geomorfológica encontra-se descrita a seguir: 
 
 
c) Superfícies Planas Rebaixadas  
 
Ocorrem distribuídas em diferentes domínios da Floresta Nacional de Carajás. Foram 
individualizadas em unidades diversas em função de suas características topográficas. Na área 
de estudo destacam-se as unidades B1, B2 e B5. 
 
A Unidade B1 corresponde principalmente às áreas planas localizadas nas margens do rio 
Itacaiúnas (extremo noroeste da área), das quais merece destaque a planície do rio Aquiri, que se 
estende por uma superfície de cota pouco abaixo dos 200 metros. De modo geral, são 
delimitadas por encostas com declividades próximas a 15°. A cobertura vegetal é caracterizada 
por uma Floresta Ombrófila de Terras Baixas, que deve recobrir Latossolos oriundos do 
Complexo Xingu. É possível que nas porções mais próximas do rio Itacaiúnas ocorram solos 
plínticos, em função de uma eventual influência do lençol freático. Assim, levando-se em conta 
sua morfologia bastante homogênea e a provável presença de latossolos, pode-se considerar a 
unidade B1 como estável, com porções instáveis nas planícies aluviais do rio Itacaiúnas, 
expostas ás significativas influências da significativa variabilidade da dinâmica hidrológica do 
mesmo. 
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A Unidade B2 é representada por terrenos aplainados, dissecados em colinas, que englobam 
relevos residuais (cristas curtas e morros). As formas mais suaves exibem altitudes próximas a 
250 metros, enquanto as partes mais elevadas dos relevos residuais chegam a 300 metros. Vales 
rasos e abertos são comuns; eventualmente parecem estar preenchidas por faixas aluviais. 
Considerando-se a presença de latossolos, pode-se sugerir condições de estabilidade para setores 
mais elevados e aplainados. 
 
A Unidade B5 corresponde às superfícies rebaixadas situadas ao sul do Aeroporto de Carajás; 
apresentam relevo plano suave ondulado com altitudes que não ultrapassam 240 metros. Nota-
se, porém, a presença de raros relevos residuais (cristas orientadas e colinas, cuja altitude pode 
chegar a 380 m), além de feições possivelmente associadas a depósitos inconsolidados. A 
cobertura vegetal, de terras baixas, desenvolve-se numa associação de solos composta por 
Latossolos Vermelho-Amarelo, Neossolos Quartzarênicos e Argissolos Vermelho-Amarelo, 
formados a partir da decomposição in situ de rochas do Grupo Rio Fresco e/ou transportados de 
locais mais elevados. Devido ao intenso processo de morfogênese atuante no local, é 
relativamente instável em termos morfodinâmicos. 
 
A área de localização das estruturas que integram o Projeto de Reprocessamento do Rejeito da 
Barragem do Gelado, é representada por uma feição tipicamente colinosa, com pendentes 
portadores de declividades baixas a médias, desprovidos de sistemas de ravinamentos ou canais 
primários de drenagens em seu entorno. Na verdade, a colina a ser ocupada representa a 
continuidade da parte emersa que integra um sistema de encostas alongadas que se prolongam 
das bordas das coberturas ferríferas em direção ao nível de base mais próximo representado pela 
drenagem do Igarapé Gelado. Este sistema de colinas alongadas foi desenvolvido a partir de 
processos de dissecação potencializados pela diferença altimétrica entre as litologias que 
conformam os platôs e aquelas de suportam modelados colinares. Com a formação da Barragem 
de Rejeito de gelado, segmentos destas colinas foram afogadas para a conformação do 
reservatório. 
 
 
8.2.6 Recursos Hídricos Superficiais 
 
O projeto ora em análise está localizado na bacia hidrográfica do igarapé Gelado. 
 
O igarapé Gelado nasce na Serra do Carajás é um afluente do rio Parauapebas pela margem 
esquerda. O rio Parauapebas, por sua vez, é um afluente do rio Itacaiúnas, principal rio que 
drena toda a região abrangida pela Floresta Nacional dos Carajás e seu entorno. 
 
Em toda a bacia do rio Itacaiúnas, existe atualmente 1 estação fluviométrica em operação pela 
Agencia Nacional de Águas –ANA, cujos dados foram utilizados no presente estudo de 
caracterização do regime hidrológico. Por este motivo, para o presente trabalho, adotou-se como 
área de estudo a bacia hidrográfica do rio Itacaiúnas. 
 
 
8.2.6.1 Procedimentos Metodológicos 
 
A seguir estão descritas as metodologias de trabalho utilizadas para caracterizar os recursos 
hídricos superficiais na área de estudo do Projeto, definida previamente como sendo a bacia 
hidrográfica do rio Itacaiúnas. 
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Nesta etapa do estudo foram utilizados somente dados secundários, obtidos em estudos 
anteriores disponibilizados pela Vale e disponíveis no acervo de dados da Golder Associates. 
 
Dentre os estudos já realizados pela Golder para a Vale na área de estudo, destaca-se como 
principal fonte de informações para o presente trabalho o estudo intitulado “Caracterização 
Hidrológica Preliminar e Avaliação do Potencial das Bacias Hidrográficas nas Áreas das 
Flonas no Entorno da Província Mineral de Carajás” de dezembro de 2006. 
 
Na caracterização do regime pluviométrico foram utilizados dados das estações de 
monitoramento existentes na área de estudo. Além das séries históricas de precipitações das 
estações pluviométricas disponibilizadas pela Agência Nacional de Águas (ANA) no site 
www.ana.gov.br, também foram utilizados dados das estações instaladas nos empreendimentos 
da Vale localizados na bacia hidrográfica do rio Itacaiúnas.  
 
Na caracterização do regime hidrológico da bacia hidrográfica do rio Itacaiúnas foram utilizados 
dados das estações de monitoramento existentes na área de estudo. Além das séries históricas de 
vazões das estações fluviométricas disponibilizadas pela Agência Nacional de Águas (ANA) no 
site www.ana.gov.br, também foram utilizados dados das estações instaladas nos 
empreendimentos da Vale localizados na bacia hidrográfica do rio Itacaiúnas. 
 
Ressalta-se que os dados referentes às estações pluviométricas e fluviométricas operadas pela 
Vale fazem parte do acervo de dados da Golder Associates e foram disponibilizados pela própria 
Vale em estudos anteriores realizados pela citada empresa. 
 
A identificação da malha hidrográfica da bacia do rio Itacaiúnas foi feita com base em cartas 
topográficas do IBGE, restituições aerofotogramétricas, imagens de satélite, levantamentos 
topográficos e demais referências cartográficas disponibilizadas pela vale e/ou disponíveis na 
biblioteca da Golder. 
 
 
8.2.6.2 Caracterização do Regime Pluviométrico 
 
A rede pluviométrica existente na área de estudo é composta de estações operadas pela ANA e 
estações operadas pela Vale. Na rede pertencente à ANA os dados diários de precipitação são 
coletados, armazenados em banco de dados, consistidos e disponibilizados para consulta no 
portal de internet www.ana.gov.br. 
 
A seleção das estações de referência para a caracterização pluviométrica regional, consideradas 
representativas para os estudos, foi realizada adotando-se o seguinte procedimento: 

− Obtenção e tratamento dos dados de precipitação, inicialmente totais mensais; 

− Seleção das estações a partir do descarte daquelas cujos dados não integralizavam ao menos 
10 anos ininterruptos, admitidas pequenas falhas para posterior preenchimento; 

− Consistência dos dados, por meio do Método Dupla Massa, de totais anuais; 

− Homogeneização das séries das estações escolhidas dentro do período 1985-2004, através de 
preenchimento de falhas e correção de dados inconsistentes. 
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A aplicação desse procedimento resultou um grupo de 9 estações, com cerca de 20 anos de 
dados de precipitação completos (1985-2004), cujos totais médios mensais de precipitação são 
apresentados na Figura 8.42. Os dados relativos às estações pluviométricas operadas pela ANA e 
pela Vale e o histórico de dados das mesmas são apresentados nas Tabelas 8.30 e 8.31 
respectivamente 
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FIGURA 8.42 - Precipitações Médias Mensais nas estações de referência do Projeto de 
Reprocessamento do Rejeito da barragem do Gelado– 1985 a 2004.  
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TABELA 8.30 
 

ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS OPERADAS PELA ANA NA ÁREA DE ESTUDO DO PROJETO DE REPROCESSAMENTO DO 
REJEITO DA BARRAGEM DO GELADO – PA 

 
Código Nome Latitude Longitude Período de Observação Operadora 
549007 km 60 / PA-150 -5º 48' 11" -49º 11' 00" a partir de Jan/1988 ANA 
649000 Fazenda Surubim -6º 25' 40" -49º 25' 11" a partir de Fev/1984 ANA 
649001 Fazenda Santa Elisa -6º 47' 41" -49º 32' 55" a partir de Fev/1984 ANA 
649002 Eldorado -6º 06' 19" -49º 22' 39" a partir de Abr/1985 ANA 
650001 Fazenda Caiçara -6º 48' 55" -50º 32' 20" a partir de Fev/1984 ANA 
650002 Serra dos Carajás - N5 -5º 56' 05" -50º 04' 09" a partir de Abr/1985 ANA 

 
 

TABELA 8.31 
 

ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS OPERADAS PELA VALE NA ÁREA DE ESTUDO DO PROJETO DE REPROCESSAMENTO 
DO REJEITO DA BARRAGEM DO GELADO – PA 

 
Coordenadas UTM Estação E N Altitude (m) Período de Observação 

Igarapé Bahia 546.295 9.333.490 662 1968-2004 
Mirante de N4-E 592.215 9.328.432 695 1982-2005 

Acampamento Alfa 3 (Salobo) 554.612 9.360.800 - 1969-2003 
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Pode-se observar na Figura 8.43 que os totais médios mensais registrados nas 9 estações 
apresentam um comportamento muito semelhante, sendo identificado um período chuvoso 
durante o trimestre janeiro-fevereiro-março, que concentra cerca de 50% da precipitação do ano. 
Os meses mais secos (junho-julho-agosto) concentram juntos menos de 5% da chuva anual. 
 
A Figura 8.43 apresenta os totais anuais relativos às estações da ANA e às estações Vale. 
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FIGURA 8.43 - Precipitações Totais Médias Anuais – 1985 a 2004. 
 
A análise da distribuição espacial dos totais médios anuais registrados nas estações selecionadas 
permite observar uma tendência de crescimento dos totais anuais de precipitação no sentido SE-
NW (partindo de 1550 mm, próximo à estação Fazenda Santa Eliza - 649001) e outra tendência 
do sentido NE-SW (partindo de 1650mm, próximo à estação PA-150 - 549007). Essas 
tendências culminam na formação de um núcleo chuvoso (acima de 1800 mm) na Floresta 
Nacional de Carajás, coincidente com a região de mais elevadas altitudes (acima de 850 m). 
 
O Mapa de Distribuição Espacial das Precipitações Médias Anuais é apresentado na Figura 8.44. 
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FIGURA 8.44 - Distribuição Espacial das Precipitações Medias Anuais (1985 a 2004) na área de estudo do Projeto Pellet Feed da barragem do Gelado.  
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8.2.6.3 Caracterização do Regime Hidrológico 
 
− Seleção das Estações Fluviométricas de Referência 
 
Em escala regional, os registros da ANA indicam 09 estações fluviométricas, sendo 02 no rio 
Tocantins, 03 no rio Itacaiúnas, 03 no rio Parauapebas e 01 no rio Tapirapé. No entanto, entre 
essas 09 estações, existe histórico de dados somente em 03 delas: rio Tocantins em Marabá, rio 
Parauapebas em Fazenda Rio Branco e rio Itacaiúnas em Fazenda Alegria. As características 
dessas estações são apresentadas na Tabela 8.32. 
 

TABELA 8.32 
 

ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS REGIONAIS OPERADAS PELA ANA 
 

Código Nome Latitude Longitude Rio Período de  
Observação Operadora 

Área de  
Drenagem 

(km²) 
29050000 Marabá -05º 20' 18" -49º 07' 27" Tocantins Jan/78 a Out/04 Eletronorte 690.920 

29080000 Fazenda  
Rio Branco -05º 46' 59" -49º 48' 00" Parauapebas Abr/85 a Ago/95 CPRM 

(desativada) 9398 

29100000 Fazenda Alegria -05º 30' 50" -49º 13' 14" Itacaiúnas Ago/69 a Out/04 Eletronorte 37.600 
 
Dessas 03 estações que possuem histórico de dados, a estação instalada no rio Tocantins, em 
Marabá, registra o regime hidrológico desse curso de água numa bacia com área de drenagem de 
690.920 km². Assim, a magnitude dessa bacia requer que seus dados sejam avaliados com 
cautela para os estudos de caracterização do regime hidrológico da área de inserção do projeto, 
cujas bacias de interesse possuem áreas de drenagem muito menores, não estando, portanto, 
sujeitas às mesmas condicionantes hidrológicas e geológicas presentes na bacia do rio Tocantins. 
 
Restam então para a análise duas estações: a estação Fazenda Rio Branco, no rio Parauapebas, e 
a estação Fazenda Alegria, no rio Itacaiúnas, ambas próximas ao exutório das bacias 
hidrográficas desses cursos de água, ou seja, representativas de praticamente todas as suas bacias 
hidrográficas. A localização dessas estações pode ser visualizada na Figura 8.45. 
 
A estação Fazenda Alegria, no rio Itacaiúnas, possui histórico de 35 anos de dados (período de 
1969 a 2004), ao passo que a estação Fazenda Rio Branco, no rio Parauapebas, possui somente 
10 anos de dados (período de 1985 a 1995). Para se obter maior representatividade na análise e 
utilização dos dados dessas estações, foi considerado o período de dados entre os anos de 1985 e 
2004.  
 
Para o preenchimento de falhas das estações Fazenda Alegria e Fazenda Rio Branco, foi 
aplicado um modelo matemático de regressão logarítmica, no qual foram utilizados também os 
dados da estação Marabá, no rio Tocantins. Os fluviogramas resultantes são apresentados na 
Figura 8.46. 
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FIGURA 8.45 - Localização das estações fluviométricas operadas pela ANA.  
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FIGURA 8.46 - Fluviogramas de vazões médias mensais nas estações fluviométricas de 
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A análise dos fluviogramas apresentados na Figura 8.47 permite identificar uma marcante 
proporcionalidade entre eventos máximos e mínimos nas duas seções fluviais. Em termos de 
vazões médias de longo termo (QMLT), obtém-se uma vazão de 596 m³/s para o rio Itacaiúnas e 
de 132 m³/s para o rio Parauapebas, o que corresponde a um rendimento específico médio de 
15,9 L/s.km² e de 14,0 L/s.km², respectivamente. Em termos de deflúvio médio anual (D), 
obtém-se os valores de 500 mm para o rio Itacaiúnas e 444 mm para o rio Parauapebas. 
 
Como a bacia hidrográfica onde está inserido o Projeto possui área de drenagem muito menor 
que as bacias desses rios, tendo, portanto seu potencial hídrico possivelmente afetado por 
condicionantes geológicas e hidrológicas locais, faz-se necessário avaliar o regime hidrológico 
nessas bacias, a partir dos dados registrados na rede de monitoramento fluviométrico da Vale. 
 
Assim, em escala local, procedeu-se uma avaliação dos dados decorrentes dos monitoramentos 
realizados pela Vale, com enfoque para a sua representatividade para a elaboração de avaliações 
de disponibilidades hídricas locais, seja no entorno imediato de cada empreendimento ou numa 
micro-região na qual ele se encontra inserido. 
 
Foi realizada uma análise crítica dos dados fluviométricos da Vale disponíveis, sendo 
evidenciado, de forma geral, que os monitoramentos realizados apresentam reduzido histórico de 
dados. Nas minas de Ferro de Carajás N4/N5, onde está inserido o Projeto, a freqüência adotada 
para os monitoramentos de vazões no empreendimento não permite a geração de séries de 
vazões médias diárias e mensais, necessárias para o entendimento do regime hidrológico dos 
cursos de água e para uma avaliação, ainda que preliminar, de disponibilidades hídricas. 
 
No entanto, observou-se que nos monitoramentos realizados no Projeto Salobo e Mina do 
Sossego há um monitoramento sistemático representativo do regime hidrológico dos cursos de 
água monitorados, em que pese o reduzido histórico de dados adquiridos nesses 
monitoramentos. 
 
Por outro lado, a localização dos empreendimentos Salobo e Sossego na bacia hidrográfica do 
rio Itacaiúnas permite incorporar ao estudo de regionalização de vazões características 
marcantes sobre o regime hidrológico das bacias em estudo, tais como as tipologias de relevo, 
uso do solo e cobertura vegetal, geomorfologia fluvial e regime de precipitação. Assim, 
procurou-se consistir os dados de monitoramento adquiridos nesses empreendimentos de forma 
a se estabelecer um cenário de dados fluviométricos que seja representativo para a bacia do rio 
Itacaiúnas e, por conseqüência, dos cursos de água que drenam a área de estudo do Projeto a ser 
implantado na área drenada pelo Igarapé Gelado. 
 
A análise de consistência resultou na escolha das estações fluviométricas RSV-03, instalada no 
igarapé Salobo, na região do Projeto Salobo, e da estação R2, instalada no rio Parauapebas, na 
região da Mina do Sossego. As características dessas estações são apresentadas na Tabela 8.33. 
 

TABELA 8.33 
 

CARACTERÍSTICAS DAS ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS OPERADAS PELA VALE 
 

Coordenadas UTM Réguas Curso de Água N E 
Área de Drenagem 

(km²) 
RSV-03 Igarapé Salobo 9.361.208 551.278 148 

R2 Rio Parauapebas 9.292.711 606.640 4354 
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Nas Figuras 8.47 e 8.48 são apresentados os hidrogramas de vazão específica e as vazões 
médias de longo termo resultantes dos monitoramentos da RSV-3, no igarapé Salobo, e da R2, 
no rio Parauapebas, respectivamente. 
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FIGURA 8.47 - Hidrograma de vazão específica média diária, registrado na régua 
linimétrica RSV-03, instalada no sítio do Projeto Salobo. 
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FIGURA 8.48 - Hidrograma de vazão específica média diária, registrado na régua 
linimétrica R2, instalada no sítio da Mina do Sossego. 
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− Estabelecimento das Séries de Vazões 
 
Conforme descrito nos itens anteriores, foram selecionadas como referência para os estudos de 
caracterização do regime hidrológico da bacia hidrográfica do rio Itacaiúans as estações 
fluviométricas instaladas nos rios Itacaiúnas e Parauabebas e no igarapé Salobo. As 
características dessas estações estão sintetizadas na Tabela 8.34, ao passo que o respectivo 
histórico de dados está apresentado no histograma da Figura 8.49. 
 

TABELA 8.34 
 

CARACTERÍSTICAS DAS ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS DE REFERÊNCIA 
 

Estação Curso de Água Coordenadas 
Área de 

Drenagem 
(km²) 

Fazenda Rio Branco (29080000) Rio Parauapebas -05º 46' 59" -49º 48' 00" 9398 
Fazenda Alegria (29100000) Rio Itacaiúnas -05º 30' 50" -49º 13' 14" 37.600 
RSV-03 Igarapé Salobo 9.361.208 N 551.278 E 148 
R2 Rio Parauapebas 9.292.711 N 606.640 E 4354 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

3 A A A A A A A A A 4

7 A A A A A A A 6 8 6 3 3 A A A A A A A 3 * * 5 1 A A A 3 3 A A 3 * A 2

8 a a 4

+ a 1 a 4 *

   Legenda:
ano com histórico completo
ano com falha, contendo o número de falhas em meses, e os símbolos:
# = falha nos 12 meses
+ = falha em 11 meses
* = falha em 10 meses

Fazenda Rio Branco - Rio Parauapebas

Fazenda Alegria -Rio Itacaiúnas

RSV-03 - Igarapé Salobo

R2 - Rio Parauapebas

Estação 2000
Período de Observação

1960 1970 1980 1990

 
FIGURA 8.49 - Histograma de dados nas estações fluviométricas de referência. 
 
Para a homogeneização das séries de vazões a um período comum de dados, assim como para o 
preenchimento de lacunas, as séries de Fazenda Rio Branco, RSV-03 e R2 foram 
correlacionadas com a série de Fazenda Alegria, sendo ajustadas a essas correlações as funções 
do tipo linear e logarítmica. O ajuste do tipo linear apresenta melhor aderência aos pontos 
amostrais, exceto no caso da correlação com a estação R2, no rio Parauapebas, melhor descrita 
segundo uma função logarítmica.  
 
Utilizando-se as funções ajustadas às correlações entre as estações a serem preenchidas e a 
estação base – Fazenda Alegria – foram geradas as séries de vazões médias mensais para o 
período comum de 1985 a 2004. As vazões médias obtidas nas séries homogeneizadas estão 
apresentadas na Tabela 8.35. 
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TABELA 8.35 
 

VAZÕES MÉDIAS NAS SÉRIES HOMOGENEIZADAS – 1985 A 2004 
 

Vazão Média - QMLT 
Estação Curso de Água Área de 

Drenagem (km²) (m³/s) (L/s.km²) 
Fazenda Rio Branco (29080000) rio Parauapebas 9398 132 14,0 
Fazenda Alegria (29100000) rio Itacaiúnas 37.600 596 15,9 
RSV-03 igarapé Salobo 148 2,30 15,5 
R2 rio Parauapebas 4354 56,3 12,9 
 
Utilizando-se as séries de vazões homogeneizadas para as estações de referência, foram traçadas 
as curvas de permanências de vazões, adimensionalizadas em relação à vazão média de longo 
termo nas respectivas seções fluviais, conforme apresentado na Figura 8.50. Essa concepção 
decorre do fato de que as estações fluviométricas de referência estão localizadas em bacias com 
áreas de drenagem de magnitude bastante distintas, sendo adotada a QMLT como parâmetro de 
referência por ser essa a variável na qual os fatores intervenientes sobre o regime hidrológico do 
curso de água são refletidos, tais como a área de drenagem, evapotranspiração e características 
de armazenamento, ou de regularização. 
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FIGURA 8.50 - Curvas de permanência de vazões médias mensais, adimensionalizadas em 
relação à vazão média de longo termo – 1985 a 2004. 
 
A análise das curvas de permanência apresentadas na Figura 8.50 permite observar que as 
características das bacias em estudo, tais como as tipologias de relevo, uso do solo e cobertura 
vegetal, geomorfologia fluvial e regime de precipitação se refletem no regime hidrológico dos 
cursos de água nas seções fluviais selecionadas. 
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A curva de permanência de vazões no rio Parauapebas em R2, nas proximidades da confluência 
com o rio Sossego, está associada ao relevo de reduzidas altitudes, extensas áreas de pastagens, 
geomorfologia fluvial marcada por cursos de água com seção fluvial de razoável a pouco 
encaixada e precipitação média anual de cerca de 1680 mm. Como conseqüência, a curva para 
essa seção fluvial apresenta uma tendência típica de bacias nas quais predominam escoamentos 
torrenciais e menor potencial de regularização, ou seja, maior tendência de cursos de água 
escoando em regime intermitente do que em regime perene. 
 
Analisando-se a curva de permanência de vazões no igarapé Salobo em RSV-03 sob o mesmo 
enfoque, observa-se que essa se apresenta com tendência mais horizontalizada para vazões com 
permanência acima de 50%, ou seja, um comportamento típico de bacias nas quais predominam 
rios perenes, com menor amplitude entre vazões de cheia e de estiagem. 
 
Essa característica é determinada por um maior armazenamento de água nos aqüíferos 
ocorrentes, que sustentam maiores vazões de base nos períodos de estiagem, e é observada nas 
regiões ocorrentes nas florestas com relevo de elevadas altitudes, associado à geomorfologia 
fluvial de entalhe, marcada por cursos de água mais bem encaixados, como também à cobertura 
vegetal por floresta densa. 
 
As curvas de permanência de vazões no rio Itacaiúnas em Fazenda Alegria e do rio Parauapebas 
em Fazenda Rio Branco assumem um comportamento intermediário entre as demais curvas 
analisadas, haja vista a ocorrência de uma associação dos fatores interferentes sobre o regime 
hidrológico dos cursos de água acima descritos. 
 
 
− Generalização Regional das Informações 
 
O potencial das bacias hidrográficas estudadas, em termos de vazões características de estiagem 
e capacidade de regularização, foi expresso em termos da variável QMLT – vazão média de longo 
termo – obtida para as estações fluviométricas de referência, permitindo assim a estimativa 
desse potencial para outras regiões hidrologicamente semelhantes, mediante o conhecimento da 
QMLT nos locais para os quais se pretende a transferência dos dados regionais. 
 
Para a estimativa da QMLT nos demais locais de interesse e a transferência de dados, adotou-se 
como referência a equação do balanço hídrico, dada pela seguinte expressão: 

D = P – ETR, na qual 

D = deflúvio médio anual, em mm; 

P = precipitação média anual, em mm, e 

ETR = evapotranspiração real média anual, em mm. 
 
Considerando-se a distribuição espacial dos totais médios anuais de precipitação, apresentada 
anteriormente e o deflúvio médio anual calculado para as estações fluviométricas de referência, 
obtêm-se pelo balanço hídrico os totais médios anuais de evapotranspiração real nesses locais, 
conforme apresentado na Tabela 8.36. 
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TABELA 8.36 
 

EVAPOTRANSPIRAÇÃO MÉDIA ANUAL NAS  
ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS DE REFERÊNCIA 

 
Estação Curso de Água Área de Drenagem (km²) Deflúvio 

(mm) 
Precipitação 

(mm) 
ETR
(mm) 

Faz. Rio Branco rio Parauapebas 9398 444 1728 1284 
Fazenda Alegria rio Itacaiunas 37.600 500 1730 1230 
RSV-03 igarapé Salobo 148 491 1725 1234 
R2 rio Parauapebas 4354 408 1681 1273 
 
Analisando-se os resultados apresentados na Tabela 8.36, pode-se observar que a 
evapotranspiração na bacia do rio Itacaiúnas oscila entre 1230 mm e 1284 mm, com valor médio 
de 1255 mm. 
 
Para a generalização regional dessas informações, a bacia hidrográfica do rio Itacaiúnas foi 
dividida em três regiões, com base na similaridade esperada entre os regimes hidrológicos 
observados nas estações fluviométricas de referência e nas bacias hidrográficas regionais de 
mesmas características, assumindo-se para tanto o valor médio de evapotranspiração de 1255 
mm como válido para todas as regiões: 
 
 
Região I 
 
A Região I é caracterizada por bacias nas quais predominam rios perenes, com menor amplitude 
entre vazões de cheia e de estiagem e com maior potencial de regularização de vazões, é 
observada nas regiões ocorrentes na bacia hidrográfica do rio Itacaiúnas com relevo de elevadas 
altitudes, associado à geomorfologia fluvial de entalhe, marcada por cursos de água mais bem 
encaixados, como também à cobertura vegetal por floresta densa. Essa região é representada 
pelas curvas características obtidas para a estação fluviométrica de referência RSV-03, instalada 
no igarapé Salobo. Tais características se reproduzem na bacia do Igarapé do Gelado, incluindo 
a área de instalação do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado. 
 
 
Região II 
 
A Região II está associada ao relevo de reduzidas altitudes, extensas áreas de pastagens, 
geomorfologia fluvial marcada por cursos de água com seção fluvial de razoável a pouco 
encaixada. Como conseqüência, as curvas para essa região indicam uma tendência típica de 
bacias nas quais predominam escoamentos torrenciais e menor potencial de regularização, ou 
seja, maior tendência de cursos de água escoando em regime intermitente do que em regime 
perene. É representada pelas curvas características obtidas para a estação fluviométrica de 
referência R2, instalada no rio Parauapebas, a jusante da confluência com o rio Sossego. 
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Região III 
 
A Região III caracteriza-se por um comportamento intermediário entre as demais regiões, haja 
vista a ocorrência de uma associação dos fatores acima descritos, interferentes sobre o regime 
hidrológico dos cursos de água. É representada pelas curvas características obtidas para a 
estação fluviométrica de referência Fazenda Alegria, instalada no rio Itacaiúnas, próximo à sua 
foz no rio Tocantins. 
 
Na Figura 8.51, é apresentado o mapa da bacia hidrográfica do rio Itacaiúnas, contendo a 
delimitação das regiões hidrologicamente homogêneas e a distribuição espacial dos totais anuais 
de precipitação. 
 

 
FIGURA 8.51 - Mapa de regionalização das informações hidrológicas. 
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TABELA 8.37 
 

SÍNTESE DAS VAZÕES CARACTERÍSTICAS NAS  
ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS DE REFERÊNCIA 

 

Vazão Média 
QMLT 

Vazões Mínimas de 
Referência 

(adimensionalizadas em 
relação à QMLT) 

Estação Curso de Água Região 
Homogênea 

Área de 
Drenagem 

(km²) 
(m³/s) (L/s.km²) Q95/ QMLT 

RSV-03 igarapé Salobo I 148 2,30 15,5 0,4056 
R2 rio Parauapebas II 4354 56,3 12,9 0,0099 
Fazenda Alegria rio Itacaiúnas III 37.6 596 15,9 0,0947 
 
 
8.2.6.4 Caracterização dos Recursos Hídricos na Área de ocupação efetiva do Projeto. 
 
A área diretamente ocupada pelo Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do 
Gelado está inteiramente inserida na bacia hidrográfica do igarapé Gelado.  
 
As principais intervenções em relação ao tema recursos hídricos ocorrerão no reservatório da 
barragem do Gelado de onde, com a utilização de uma draga, será feito a recuperação do Pellet 
Feed depositado no braço 2 da barragem. 
 
De acordo com a caracterização do empreendimento, toda a água proveniente da drenagem do 
sistema de recuperação do Pellet Feed será conduzida para o reservatório da barragem do 
Gelado. A barragem do Gelado está localizada na Floresta Nacional de Carajás inserida na 
Região I de homogeneidade de características hidrológicas, definidas anteriormente. A 
precipitação média anual na bacia de contribuição da barragem do Gelado, calculada a partir da 
análise da distribuição espacial das precipitações, equivale a 1800 mm. 
 
Utilizando a metodologia de regionalização das informações hidrológicas, foi feita uma 
estimativa da disponibilidade hídrica da bacia hidrográfica do igarapé Gelado, no eixo da 
barragem do Gelado, tendo sido o volume útil dessa estrutura empregado no cálculo da vazão 
mínima residual e da vazão regularizada nesse eixo, sendo os resultados apresentados na Tabela 
8.38. 
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TABELA 8.38 
 

ESTIMATIVA DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUPERFICIAL NA  
BARRAGEM DO GELADO 

 
Variáveis Unidade Valores 

Região hidrológica Tipo I 
Área de Drenagem km² 128 
Volume Útil do reservatório* 106 m³ 43,4 
Precipitação Média anual na Bacia Mm 1800 
ETR Média Anual Mm 1255 
Deflúvio Médio Anual Mm 545 
QMLT m³/h 7963 
Q95 m³/h 3230 
Vu/D  0,62 
Porcentagem da MLT Regularizada % 88 
Vazão Regularizada m³/h 7008 
* Valor obtido nos estudos do Plano de Utilização de Água – PUA, realizado pela Golder em 2006. 
 
Em termos de regularização de vazão a máxima porcentagem da QMLT a ser regularizada na 
Região I de homogeneidade de características hidrológicas não deve ultrapassar 65%, pois a 
recuperação do volume útil de água na barragem após os períodos de estiagem pode levar mais 
de um ano hidrológico, caracterizando um balanço plurianual, onde a operação do sistema de 
captação de água constantemente susceptível às falhas acarreta o colapso desse sistema de 
abastecimento. 
 
Deste modo, apesar de o reservatório da barragem do Gelado possuir volume útil suficiente para 
regularizar 88 % da QMLT, para evitar que o balanço seja plurianual, recomenda-se que, para 
efeito de projetos, seja considerado como capacidade de regularização do reservatório da 
barragem do Gelado a vazão correspondentes a 65% da QMLT que corresponde a 5176 m³/h. 
 
É importante ressaltar que o reservatório da barragem do Gelado foi projetado para atender 
finalidades múltiplas, sendo uma das finalidades a disposição de rejeitos do processo de 
beneficiamento de minério de ferro. A disposição de rejeitos no reservatório da barragem do 
Gelado tende a diminuir o seu volume útil, o que diminui também sua capacidade de 
regularização. 
 
 
8.2.6.5 Qualidade das Águas Superficiais 
 
Este item apresenta um diagnóstico da qualidade das águas na área de influência do Projeto 
Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado. Destaca-se que estes dados fornecem 
efetivamente a realidade do ambiente de inserção do Projeto de Reprocessamento do Rejeito 
depositado na Barragem do Gelado em razão de que a sua localização dentro da ADA e AID do 
Complexo Minerador de Ferro Carajás, respectivamente.  
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Caracteriza-se neste capítulo a qualidade das águas no igarapé Gelado, onde o reservatório da 
barragem homônima é definido como “área efetivamente ocupada” e, como AID, definiu-se o 
trecho a jusante da barragem, até a confluência do igarapé Gelado com o Geladinho. O rejeito 
que será recuperado Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado, está 
depositado no reservatório da barragem do igarapé Gelado que é afluente do rio Parauapebas. 
 
 
a) Pontos de Monitoramento 
 
A rede de amostragem de qualidade da água operada na sub-bacia para onde drenam as minas 
N4E, faz parte da rede de monitoramento da qualidade da água e de efluentes líquidos do 
Complexo Minerador Ferro Carajás. A rede completa é composta por 12 pontos, sendo que, para 
o presente estudo, foram selecionados apenas 6 destes pontos, considerando a localização das 
estruturas a serem implantadas no âmbito do Projeto em análise. 
 
A Tabela 8.39 apresenta a localização e descrição dos 6 pontos de monitoramento selecionados 
para a presente caracterização.  
 

TABELA 8.39 
 

LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO 
 

Coordenadas Geográficas 
Descrição do 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 

Vertedouro da Barragem do Gelado (próximo à Mina N4E na APA) 
(efluente de estrutura de controle) 9339360 594915 

Dreno de fundo da Barragem do Gelado (ao lado do vertedouro do Gelado 
distante cerca de 100 m) (efluente de estrutura de controle) 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 

 
A Figura 8.52 – Anexo VII apresenta a localização dos pontos selecionados na sub-bacia 
NWC. 
 
 
b) Metodologia e Parâmetros de Análise 
 
Para a caracterização da qualidade das águas foram utilizados os dados do monitoramento 
realizado pela Vale, cabendo à Golder a sua análise e interpretação.  
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Os dados do monitoramento foram comparados com os limites estabelecidos pela Resolução 
CONAMA 357/2005. De acordo com as diretrizes do Capítulo VI (Artigo 42) desta Resolução, 
para os corpos de água sem enquadramento determinado, deve-se considerar os padrões 
estabelecidos para águas doces Classe 2, situação em que se encontram os corpos de água 
analisados no presente estudo. 
 
Neste diagnóstico, analisam-se os parâmetros: condutividade elétrica, cor, demanda química de 
oxigênio, ferro dissolvido, manganês dissolvido, óleos e graxas totais, oxigênio dissolvido, pH, 
sólidos totais dissolvidos, turbidez. Os parâmetros citados podem ser os primeiros indicadores 
de alteração da qualidade da água em razão das atividades do empreendimento, embora estes 
não esgotem toda a gama de alterações passíveis de ocorrer no corpo d’água estudado. 
 
 
c) Resultados 
 
Para este diagnóstico foram consideradas cinco campanhas de monitoramento realizadas pela 
Vale durante o ano de 2006 e 2007. 
 
As Tabelas 8.40 a 8.45, apresentam os resultados dos parâmetros físico-químicos selecionados 
para o diagnóstico dos 06 pontos estudados. As tabelas com os demais parâmetros físico-
químicos e bacteriológicos analisados encontram-se no Anexo VIII. 
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TABELA 8.40 
 

RESULTADOS FÍSICO-QUÍMICOS – PONTO 01 NO INTERIOR DA BARRAGEM DO GELADO 
 

PARÂMETROS UNIDADES 

Limite 
Resolução 
CONAMA 
Nº357/05  
Art. 34 - 
Efluentes 

Limite 
Resolução 
CONAMA 

Nº357/05  Art. 
15 - Classe 2 

1ª 
campanha - 
Março/2007 

- Período 
Chuvoso 

2ª campanha – J 
unho/2007 -  

Período de Estiagem 

3ª campanha - 
Setembro/2007 - 

Período de 
Estiagem 

4ª campanha - 
Dezembro/2007 

- Período 
Chuvoso 

1ª campanha - 
Março/2007 - 

Período 
Chuvoso 

Condutividade µS/cm-1 NP NP 186,40 307 56,70 195,10 149,00 
Cor uH NP 75 20,00 10 3,00 0,00 0,00 
DQO mg/L O2 NP NP 12,70 3312 30,70 19,20 NA 
Ferro dissolvido mg/L Fe 15 0,3 0,11 0 0,00 <0,03 0,03 
Manganês dissolvido mg/L Mn 1 NP 0,27 0,46 0,00 0,27 0,06 
Óleos e graxas mg/L 20 NP <10,0 <10 <5,0 <5,0 10,00 
Oxigênio dissolvido mg/L O2 NP > 5 8,70 4,5 6,50 7,60 5,20 
pH - entre 5 e 9 entre 6 e  9 3,90 8 5,90 7,00 7,80 
Sólidos dissolvidos 
totais 

mg/L NP 500 40,00 19 435,00 20,00 NA 

Turbidez uT NP 100 12,30 4520 210,00 506,00 197,00 
Fonte: Vale.2006/2007 
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TABELA 8.41 
 

RESULTADOS FÍSICO-QUÍMICOS – PONTO 02 NO INTERIOR DA BARRAGEM DO GELADO 
 

PARÂMETROS UNIDADES 

LIMITES/VMA 
(PADRÕES) 

Resolução 
CONAMA 

Nº357/05  Art. 
34 - Efluentes 

LIMITES/VMA 
(PADRÕES) 

Resolução 
CONAMA 

Nº357/05  Art. 
15 - Classe 2 

1ª campanha - 
Março/2007 - 

Período 
Chuvoso 

2ª campanha -  
Junho/2007 -  

Período de Estiagem 

3ª campanha - 
Setembro/2007 

- Período de 
Estiagem 

4ª campanha - 
Dezembro/2007 

- Período 
Chuvoso 

1ª campanha - 
Março/2008 - 

Período 
Chuvoso 

Condutividade µS/cm-1 NP NP 185,80 125,2 43,00 56,90 49,00 
Cor uH NP 75 10,00 5 3,00 0,00 0,00 
DQO mg/L O2 NP NP 14,10 7,7 <5,0 8,00 NA 
Ferro dissolvido mg/L Fe 15 0,3 0,12 0 0,00 <0,03 0,03 
Manganês 
dissolvido 

mg/L Mn 1 NP 0,23 0,47 0,00 0,04 0,03 

Óleos e graxas mg/L 20 NP <10,0 <10 <5,0 <5,0 10,00 
Oxigênio 
Dissolvido 

mg/L O2 NP > 5 5,00 5 5,90 7,40 6,90 

pH - entre 5 e 9 entre 6 e  9 6,70 5,3 6,50 7,20 7,50 
Sólidos 
dissolvidos totais 

mg/L NP 500 36,00 48 15,00 28,00 NA 

Turbidez uT NP 100 4,40 47 11,80 10,30 10,10 
Fonte: Vale2006/2007 
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TABELA 8.42 
 

RESULTADOS FÍSICO-QUÍMICOS – PONTO DO VERTEDOURO DA BARRAGEM DO GELADO 
 

PARÂMETROS UNIDADES 

Limite 
Resolução 
CONAMA 
Nº357/05 
Art. 34 - 
Efluentes 

Limite 
Resolução 
CONAMA 
Nº357/05 
Art. 15 - 
Classe 2 

1ª campanha - 
Março/2007 - 

Período Chuvoso 

2ª campanha -  
Junho/2007 -  

Período de Estiagem 

3ª campanha - 
Setembro/2007 - 

Período de 
Estiagem 

4ª campanha - 
Dezembro/2007 - 
Período Chuvoso 

1ª campanha - 
Março/2008 - 

Período Chuvoso 

Condutividade µS/cm-1 NP NP 115,80 321 97,90 71,80 60,30 
Cor uH NP 75 3,00 5 0,00 0,00 10,00 
DQO mg/L O2 NP NP <5,0 7 9,60 6,00 <6,0 
Ferro dissolvido mg/L Fe 15 0,3 0,08 0,03 <0,03 0,03 NA 
Manganês 
dissolvido 

mg/L Mn 1 NP 0,21 0,4 0,03 0,01 NA 

Óleos e graxas mg/L 20 NP <10,0 <10 <5,0 10,00 <10,0 
Oxigênio 
dissolvido 

mg/L O2 NP > 5 7,60 4,3 7,60 6,60 7,30 

pH - entre 5 e 9 entre 6 e  
9 

6,60 6,8 6,50 7,80 6,20 

Sólidos 
dissolvidos totais 

mg/L NP 500 32,00 10 32,00 40,00 21,00 

Turbidez uT NP 100 6,50 42 9,60 11,10 9,30 
Fonte: Vale, 2006/2007 
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TABELA 8.43 
 

RESULTADOS FÍSICO-QUÍMICOS – PONTO NO DRENO DE FUNDO DA BARRAGEM DO GELADO 
 

PARÂMETROS UNIDADES 

LIMITES/VMA 
(PADRÕES) 

Resolução 
CONAMA 

Nº357/05  Art. 
34 - Efluentes 

LIMITES/VMA 
(PADRÕES) 

Resolução 
CONAMA 

Nº357/05  Art. 
15 - Classe 2 

1ª campanha - 
Março/2007 - 

Período 
Chuvoso 

2ª campanha -  
Junho/2007 -  

Período de Estiagem 

3ª campanha - 
Setembro/2007 

- Período de 
Estiagem 

4ª campanha - 
Dezembro/2007 

- Período 
Chuvoso 

1ª campanha - 
Março/2008 - 

Período 
Chuvoso 

Condutividade µS/cm-1 NP NP 178,30 184 48,40 63,20 53,40 
Cor uH NP 75 3,00 5 0,00 0,00 0,00 
DQO mg/L O2 NP NP <5,0 6,8 <5,0 9,60 6,00 
Ferro dissolvido mg/L Fe 15 0,3 0,27 0,22 0,54 0,06 0,12 
Manganês 
dissolvido mg/L Mn 1 NP 0,28 0,37 0,40 0,31 0,32 

Óleos e graxas mg/L 20 NP <10,0 <10 <5,0 <5,0 10,00 
Oxigênio 
Dissolvido mg/L O2 NP > 5 8,80 5 4,00 6,20 6,40 

pH - entre 5 e 9 entre 6 e  9 5,70 5,8 5,60 7,00 6,10 
Sólidos 
dissolvidos totais mg/L NP 500 42,00 33 20,00 28,00 15,00 

Turbidez uT NP 100 0,80 2,2 0,60 <0,4 0,40 
Fonte: Vale 2006/2007 
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TABELA 8.44 
 

RESULTADOS FÍSICO-QUÍMICOS – PONTO LOCALIZADO NO VERTEDOURO DA SELA 06 
 

PARÂMETROS UNIDADES 

LIMITES/VMA 
(PADRÕES) 

Resolução 
CONAMA 

Nº357/05  Art. 
34 - Efluentes 

LIMITES/VMA 
(PADRÕES) 

Resolução 
CONAMA 

Nº357/05  Art. 
15 - Classe 2 

1ª 
campanha - 
Março/2007 

- Período 
Chuvoso 

2ª campanha -  
Junho/2007 -  

Período de Estiagem 

3ª campanha - 
Setembro/2007 

- Período de 
Estiagem 

4ª campanha - 
Dezembro/2007 

- Período 
Chuvoso 

1ª 
campanha - 
Março/2008 

- Período 
Chuvoso 

Condutividade µS/cm-1 NP NP 169,80 274 38,40 79,40 40,90 
Cor uH NP 75 10,00 5 3,00 0,00 0,00 
DQO mg/L O2 NP NP 28,60 <5 18,20 9,60 12,90 
Ferro dissolvido mg/L Fe 15 0,3 0,15 0 0,00 <0,03 0,04 
Manganês 
dissolvido mg/L Mn 1 NP 0,06 0,08 0,00 0,05 0,01 

Óleos e graxas mg/L 20 NP <10,0 <10 <5,0 <5,0 10,00 
Oxigênio 
Dissolvido mg/L O2 NP > 5 5,80 3,7 2,60 7,70 5,20 

pH - entre 5 e 9 entre 6 e  9 6,70 7 7,50 7,40 7,70 
Sólidos 
dissolvidos totais mg/L NP 500 43,00 15 26,00 23,00 16,00 

Turbidez uT NP 100 2,70 133 9,40 7,10 20,20 
Fonte: Vale 2006/2007 
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TABELA 8.45 
 

RESULTADOS FÍSICO-QUÍMICOS – PONTO LOCALIZADO 1000 METROS A JUSANTE DA BARRAGEM DO GELADO 
 

PARÂMETROS UNIDADES 

LIMITES/VMA 
(PADRÕES) 

Resolução 
CONAMA 

Nº357/05  Art. 
34 - Efluentes 

LIMITES/VMA 
(PADRÕES) 

Resolução 
CONAMA 

Nº357/05  Art. 
15 - Classe 2 

1ª campanha - 
Março/2007 - 

Período 
Chuvoso 

2ª campanha -  
Junho/2007 -  

Período de Estiagem 

3ª campanha - 
Setembro/2007 

- Período de 
Estiagem 

4ª campanha - 
Dezembro/2007 

- Período 
Chuvoso 

1ª campanha - 
Março/2008 - 

Período 
Chuvoso 

Condutividade µS/cm-1 NP NP 185,30 268 42,9 60,30 47,80 
Cor uH NP 75 5,00 5 3 10,00 0,00 
DQO mg/L O2 NP NP 13,50  <5,0 <6,0 6,00 
Ferro dissolvido mg/L Fe 15 0,3 0,10 0 0 NA 0,03 
Manganês 
dissolvido mg/L Mn 1 NP NA 0,38 0,19 NA 0,04 

Óleos e graxas mg/L 20 NP <10,0 <10 <5,0 <10,0 10,00 
Oxigênio 
Dissolvido mg/L O2 NP > 5 8,80 4,2 5,4 7,30 5,80 

pH - entre 5 e 9 entre 6 e  9 7,40 6,9 6,5 6,20 7,50 
Sólidos 
dissolvidos totais mg/L NP 500 46,00 5 17 21,00 31,00 

Turbidez uT NP 100 6,60 41 9,7 9,30 10,1 
(*) NA – Não analisado 
Fonte: Vale 2006/2007  
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d) Discussão dos Resultados  
 
− pH 
 
A Figura 8.53 apresenta os valores de pH plotados em histograma. 
 

Resultado das Análises de pH
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FIGURA 8.53 - Histograma dos valores de pH 
 
 
Os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005, Art.15 (curso d’água) e Art 34 
(efluentes) foram atendidos, a exceção é o valor obtido na campanha realizada em março de 
2007 no ponto 01 localizado no interior da Barragem do Gelado. Os resultados de pH nos pontos 
amostrados variaram entre 3,9 e 7,8. 
 
Os pontos internos não devem ser comparados com a legislação, pois são brutos. 
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− Condutividade elétrica 
 
A Figura 8.54 apresenta os valores de condutividade elétrica plotados em histograma.  
 

Resultado das Análises de Condutividade Elétrica
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FIGURA 8.54 - Histograma dos valores de condutividade elétrica 
 
 
Os valores de condutividade mostram ampla variação.Os maiores valores foram obtidos na 
campanha realizada em junho, considerado com período seco. Estes valores podem ter sido 
determinados pela maior concentração de substâncias dissolvidas que se dissociam em ânions e 
cátions. Os resultados das análises de condutividade elétrica efetuadas variaram entre 38,4 e 274 
µS/cm. 
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− Sólidos Dissolvidos  
 
A Figura 8.55 apresenta os valores das concentrações de sólidos dissolvidos plotados em 
histograma. 
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FIGURA 8.55 - Histograma dos valores das concentrações de sólidos dissolvidos 
 
 
A concentração de sólidos dissolvidos foram reduzidas, a exceção é o valor obtido na campanha 
de 2007 no ponto 01 que chegou a 435 mg/L.  
 
É importante lembrar que o comportamento das concentrações de sólidos dissolvidos no lago da 
barragem é determinado fundamentalmente pela operação de lançamento do rejeito. 
 
As concentrações de sólidos dissolvidos encontradas no ponto, ficaram muito abaixo do limite 
estabelecido pela Resolução CONAMA Nº 357/2005 para águas classificadas como de classe 2 
(500 mg/L).  
 
As concentrações de sólidos dissolvidos variaram entre 5 e 435 mg/L. 
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− Turbidez 
 
A Figura 8.56 apresenta o histograma dos resultados de turbidez plotados em histograma. 
 
Os maiores valores foram obtidos no ponto 01, o que pode ser dever à sua localização - na área 
de deposição de rejeitos do braço 1 da barragem. 
 

Resultado das Análises de Turbidez
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FIGURA 8.56 - Histograma dos valores de turbidez. 
 
Os resultados de turbidez apresentaram ampla variação.  
 
Neste local ainda não ocorre a sedimentação das partículas do rejeito. Corrobora esta avaliação o 
fato de, os valores de turbidez nos pontos do vertedouro e a jusante da barragem estarem 
bastante baixos (6,6-10,1 uT),  confirmando a eficiência da estrutura de controle intrínseco do 
empreendimento. Assim como acontece com as concentrações de sólidos dissolvidos, os valores 
de turbidez são também condicionados a condições operacionais de lançamento de rejeito. 
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− Cor 
 
A Figura 8.57 apresenta o histograma dos resultados de cor plotados em histograma. 
 
Os resultados encontrados para o parâmetro cor verdadeira foram baixos, não ultrapassando 20 
uH. A cor é originada pelos sólidos dissolvidos e pelas concentrações de ferro e manganês. As 
baixas concentrações destes parâmetros explicam os reduzidos valores de cor obtidos. Tais 
concentrações oscilaram entre 3 e 20 uH. 
 

Resultado das Análises de Cor
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FIGURA 8.57 - Histograma dos valores de cor verdadeira 
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− Oxigênio Dissolvido 
 
A Figura 8.58 apresenta os resultados das concentrações de oxigênio dissolvido plotados em 
histograma. 
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FIGURA 8.58 - Histograma das concentrações de oxigênio dissolvido. 
 
 
No ponto definido como curso d’água de Classe 2, a concentração de oxigênio dissolvido 
atenderam ao limite mínimo, estabelecido Resolução CONAMA Nº 357/2005, Art 15 de 5 mg/L 
de O2.  
 
A exceção é o valor obtido na amostragem realizada em junho, que foi de 4,2 mg/L O2. 
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− Demanda Química de Oxigênio 
 
A Figura 8.59 apresenta os resultados da demanda química de oxigênio plotados em 
histograma. 
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FIGURA 8.59 - Histograma dos valores de demanda química de oxigênio. 
 
 
Os valores de demanda química de oxigênio indicam reduzidas taxas de oxidação química quer 
seja de matéria orgânica ou inorgânica. 
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− Ferro dissolvido 
 
A Figura 8.60 apresenta os resultados das concentrações de ferro dissolvido plotados em 
histograma. 
 
No ponto definido como curso d’água de Classe 2, a concentração de ferro dissolvido atendeu ao 
limite estabelecido Resolução CONAMA 357/2005, Art. 15 de 0,3 mg/L.  
 
Nos pontos classificados como efluentes os valores também atenderam aos limites estabelecidos 
na Resolução CONAMA 357/2005, Art. 34 de 15 mg/L. 
 
As maiores concentrações foram obtidas no efluente do dreno de fundo. Tal fato já era esperado 
considerando que o efluente deste dreno recebe contribuição do material sedimentado no 
reservatório, e que é composto em grande maioria por este metal. 
 

Resultado das Análises de Ferro Dissolvido
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FIGURA 8.60 - Histograma das concentrações de ferro dissolvido 
 
 
Os valores de ferro também podem ser atribuídos à sua solubilização a partir das rochas da 
região. 
 
As variações nos valores de ferro também são dependentes das condições operacionais de 
lançamento de rejeito. 
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− Manganês Dissolvido 
 
A Figura 8.61 apresenta os resultados das concentrações de manganês dissolvido plotados em 
histograma. 
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FIGURA 8.61 - Histograma das concentrações de manganês dissolvido 
 
 
As concentrações de manganês constituem em todos os pontos valores relativamente baixos.  
 
Nos pontos classificados como efluentes os valores estiveram bem abaixo do limite estabelecido 
pela Resolução CONAMA 357/2005, Art 34 de 1 mg/L. 
 
Nota-se que os valores obtidos no ponto acompanharam o comportamento das concentrações de 
ferro. Isto porque o efluente do dreno de fundo também recebe contribuição do material 
sedimentado. 
 
Da mesma forma que as concentrações de ferro, os valores de manganês também são 
essencialmente determinado pelas condições operacionais de lançamento de rejeitos. 
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− Óleos e Graxas 
 
A Figura 8.62 apresenta os resultados das concentrações de óleos e graxas plotados em 
histograma. 
 

Resultado das Análises de Óleos e Graxas
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FIGURA 8.62 - Histograma das concentrações de óleos e graxas. 
 
 
As concentrações de óleos e graxas mantiveram-se abaixo de 10 mg/L. Dessa forma, nos pontos, 
classificados como efluentes os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005, Art 
34 de 20 mg/L foram atendidos. 
 
 
e) Conclusão 
 
Os valores encontrados para os parâmetros monitorados encontram-se abaixo dos limites da 
Resolução CONAMA Nº 357/2005 para águas de Classe 2 em que se enquadram os corpos 
hídricos da bacia do igarapé Gelado. Os resultados analisados refletem a realidade de uma área 
já ocupada pela atividade de mineração, por suas estruturas de apoio e de controle intrínseco, 
todas partes integrantes da ADA do Complexo Ferro Carajás , já licenciadas. Destaca-se que a 
parte da citada ADA licenciada anteriormente a ser ocupada pelo Projeto de Reprocessamento 
do Rejeito da Barragem do Gelado foi definida como área efetivamente ocupada o que a 
diferencia das demais partes da ADA e que indica a possibilidade de acumulação ou de sinergia 
de efeitos dos empreendimentos focalizados.  
 
O cenário atual da área estudada não constitui um fator limitante ou prejudicial ao 
desenvolvimento e a manutenção da vida nos ecossistemas aquáticos da área estudada, visto 
tratar-se de uma bacia projetada e licenciada para receber os rejeitos do Complexo Ferro 
Carajás. 
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Enfim, de acordo com os dados analisados, pode-se concluir que a barragem de rejeitos do 
Gelado vem exercendo satisfatoriamente suas funções como sistema de controle intrínseco do 
empreendimento em operação, propiciando a sedimentação do rejeito depositado no 
reservatório. 
 
A atividade de dragagem e lançamento do rejeito, com o revolvimento dos sedimentos na massa 
d’água do reservatório da barragem de rejeitos do Gelado, poderá acarretar localmente a 
elevação de turbidez no lago da barragem. Entretanto, espera-se que com a distância entre o 
ponto de revolvimento de rejeito e o vertedouro da barragem, haja um tempo suficiente de 
sedimentação dos sólidos. 
 
 
8.2.7 Síntese Temática do Meio Físico 
 
O Projeto em análise integrará o Complexo Minerador Ferro Carajás, ocupando parte da Área 
Diretamente Afetada cujo limite foi definido em vários estudos realizados para o licenciamento 
ambiental das estruturas que dele fazem parte. 
 
As informações hidrogeológicas referentes à região do Complexo Minerador Ferro Carajás 
indicam a existência de dois sistemas aqüíferos principais. Um deles é constituído pela área de 
domínio da Formação Ferrífera, principal aqüífero regional, sujeito a um processo de 
rebaixamento de nível de água subterrâneo nas diversas minas do Complexo Minerador Ferro 
Carajás.  
 
O outro é constituído pelas rochas basálticas da Formação Parauapebas, que formam um 
sistema aqüífero pobre, no qual a circulação de água ocorre principalmente através de suas 
descontinuidades rochosas, caracterizando um sistema aqüífero fissural. Em sua parte superior, 
as rochas encontram-se decompostas e favorecem amplamente o escoamento superficial sobre a 
infiltração devido à sua constituição essencialmente argilosa. 
 
A partir dos dados obtidos em piezômetros instalados na área das minas N4 e N5, estima-se que 
o nível de água subterrâneo situa-se 25 m abaixo do solo nos vales. Nas porções mais elevadas 
da área, o nível de água deve estar, aproximadamente, a 90 m de profundidade. Nas zonas 
intermediárias, pela proporcionalidade em relação à cota topográfica, o nível de água deve estar 
situado entre 25 e 90 m abaixo da superfície. 
 
Foram mapeadas as seguintes unidades de relevo na área de influência do Projeto: áreas 
topograficamente elevadas, planas ou suavemente onduladas; superfícies planas rebaixadas; e, 
áreas com dissecação diferencial. 
 
Com relação à hidrografia, observa-se que o escoamento superficial em todos os sítios é 
direcionado para o reservatório de rejeitos do Gelado. Esta constitui uma estrutura de controle 
intrínseco do Complexo Minerador Ferro Carajás que foi licenciada em fase anterior do processo 
de licenciamento das estruturas deste empreendimento. 
 
Segundo os moradores da região, as nascentes das drenagens da região são perenes, não havendo 
diminuição significativa de vazão no período de estiagem. A jusante do vertedouro da barragem, 
o igarapé Gelado possui leito bem definido, não tendo sido observados sinais de assoreamento 
ou degradação das margens.  
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O reservatório de rejeitos do Gelado, o efluente da barragem do Gelado e o corpo receptor 
apresentam qualidade da água dentro dos padrões legais estabelecidos pela Resolução 
CONAMA 357/2005, segundo atestam os resultados do monitoramento da qualidade físico-
química de água, efetuado continuamente pela Vale.  
 
Com relação aos usos da água, a maioria das captações ocorre em nascentes e nos tributários do 
igarapé Gelado, para consumo humano e para a dessedentação animal. Foi relatada o uso de 
pequenas barragens próximas a nascentes e da água que verte na Cela 6 do reservatório (efluente 
da barragem de rejeitos) para a criação de peixes em tanques, para fins comerciais. É comum a 
prática da pesca amadora no reservatório e no igarapé Gelado, a jusante da barragem. A 
população da ribeirinha utiliza o igarapé para o lazer (atividade de contato primário). 
 
Com relação à propagação de ruídos, a partir da campanha realizada e dos dados existentes 
concluiu-se que o padrão de ruído observado na área em estudo, compõe-se daquele proveniente 
da dinâmica da comunidade local, da circulação esporádica de veículos pertencentes ao 
Complexo Minerador Ferro Carajás, de estruturas em operação do referido empreendimento, 
assim como, do ambiente natural de floresta (background). 
 
Importante destacar as conclusões da campanha realizada durante a operação da draga na 
barragem do Geladinho, o qual pode ser à base dos prognósticos para o bombeamento a ser 
realizado no Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado. Os resultados 
obtidos mostram em alguns pontos, ruídos mais elevados na etapa que antecedeu a implantação 
e operação da draga do que quando esta começou a operar. Esse resultado pode ter sido 
influenciado por ruídos derivados da operação do vertedouro da barragem do Geladinho (Ponto 
GE 5) e pelo tráfego ferroviário e rodoviário próximo. 
 
Além disso, durante a operação da draga na barragem do Geladinho, apenas alguns pontos 
apresentaram ruídos acima dos limites da norma considerada. No caso dos pontos GE 2 e GE 3, 
os valores alcançaram níveis de 43,3 e 42,3, respectivamente, pouco acima dos limites 
normatizados.  
 
Com relação à qualidade do ar, cabe lembrar que a área de influência está inserida em domínio 
industrial (planta de beneficiamento em plena atividade), estando a leste da mina N4. Encontra-
se, portanto, inserida em domínio de grande suscetibilidade aos efeitos decorrentes da operação 
do Complexo Minerador Ferro Carajás. Atualmente, conforme resultados do monitoramento de 
qualidade do ar operado no Complexo Minerador Ferro Carajás, os resultados obtidos indicam 
conformidade com a legislação pertinente. 
 
A partir de estudo realizado com modelagem matemática para o Complexo Minerador Ferro 
Carajás não foram observadas concentrações acima do padrão primário de qualidade do ar. 
 
 
8.2.8 Fragilidades e Oportunidades do Meio Físico 
 
Apesar de ainda existir uma cobertura vegetal do tipo florestal na da área a ser efetivamente 
ocupada pelo Projeto, deve-se destacar que a mesma insere-se em domínio que limita com 
operações do Complexo Minerador Ferro Carajás, portanto é, por natureza, passível de sofrer os 
efeitos ambientais inerentes ao desenvolvimento da mineração. 
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Espera-se fragilidade ambiental associada ao contexto físico em relação aos usos da água na 
porção localizada a jusante da barragem do Gelado. A existência de tanques para a criação de 
peixes para fins comerciais com a água captada no vertedouro da Cela 6 deve merecer maior 
atenção porque este é próximo do local onde será executada a dragagem do rejeito, e onde, 
portanto poderá haver revolvimento de sedimentos. Tal expectativa sugere a adoção de 
procedimentos adicionais como os já apresentados na caracterização do empreendimento que 
devem equacionar tais possibilidades. 
 
Da mesma forma, a prática da pesca amadora no igarapé Gelado, a jusante da barragem, não 
deverá ser prejudicada. Entretanto, a pesca no reservatório poderá ser prejudicada, mas a 
ocorrência de peixes no reservatório deve estar associada ao terço de montante do reservatório 
onde seu comportamento ainda recebe influência efetivas de um padrão lótico. 
 
A presença da barragem de rejeitos como sistema de controle intrínseco do empreendimento 
exatamente na bacia hidrográfica onde será inserido o empreendimento, recebendo a drenagem 
na área influenciada pelo mesmo permite considerar como adequadas as condições operacionais 
para os atributos de ordem física relacionados a um possível aumento de exposição de solos a 
erosão. 
 
Outra oportunidade vinculada à implantação e operação do projeto diz respeito à presença de 
estruturas de controle vinculadas à atual planta de beneficiamento, como a barragem de rejeito 
do Gelado. Tal estrutura que se posiciona a jusante do empreendimento proposto, funcionará, 
portanto, como “estrutura” de controle frente a possíveis interferências ambientais decorrentes 
de fluxos sedimentos que podem ocorrer em direção ás drenagens no decorrer da instalação e 
operação do projeto. 
 
Oportunidade também refere-se ao fato do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem 
do Gelado encontrar-se associado a um empreendimento já devidamente licenciado, dotado de 
ações de gestão ambiental em franca operação. 
 
 
8.3 Meio Biótico 
 
 
A abordagem relativa ao Meio Biótico está sendo apresentada a partir de levantamentos de 
dados secundários e primários obtidos para a área a ser interferida pelo Projeto de 
Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado. Para o tema mastofauna e avifauna, foram 
realizados levantamentos de campo com duração de cinco dias à área por especialistas, com a 
finalidade de melhor caracterizá-la como área de vida das espécies desses grupos faunísticos. 
Além desses dados, o presente diagnóstico se baseia em dados secundários, principalmente 
aqueles obtidos do Projeto da Nova Usina de Beneficiamento de Minério de Ferro do Complexo 
Minerador Ferro Carajás (Golder, 2007), cuja área de localização se posiciona próxima ao site a 
ser ocupado pelo Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado. 
 
É importante ressaltar que o ambiente natural presente no interior da ADA do Complexo 
Minerador Ferro Carajás incluindo-se aqui o projeto da Barragem da Pêra, Pilhas de Estéril Sul 
III, Noroeste II e Leste II e, obviamente, nos locais de implantação do Projeto de 
Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado, já foi caracterizado em inúmeros estudos 
ambientais para o licenciamento de diferentes estruturas do citado empreendimento. Trata-se de 
um domínio espacial que já foi inventariado em diversos estudos de fauna e flora. 
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Cabe ressaltar, mais uma vez, que a área a ser interferida pelo presente empreendimento, já 
encontra-se alterada por algumas estruturas do Complexo Minerador Ferro Carajás e de sua 
dinâmica operacional, como estradas e a própria Barragem de Rejeitos do Gelado.  
 
O diagnóstico relativo aos temas fauna e flora terrestres, exclui a análise do ambiente hídrico da 
barragem de rejeitos do igarapé Gelado, em virtude de ser esta uma estrutura de controle 
intrínseco associada ao Projeto Complexo Minerador Ferro Carajás, devidamente licenciada pelo 
IBAMA, tendo a mesma a finalidade de retenção e disposição final de rejeitos e finos de 
minério, cujo impacto já foi abordado no licenciamento ambiental da mesma. 
 
 
8.3.1 Vegetação 
 
O presente diagnóstico apresenta a descrição da Cobertura Vegetal e o Inventário Florestal 
realizados na área de 13,47 hectares, dentro do local de implantação do Projeto de 
Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado e suas adjacências. A obtenção dos dados 
primários aqui utilizados foram coletados no período de 25/06/2008 a 03/07/2008. 
 
Os valores estatísticos aqui apresentados são relativos ao material lenhoso que provavelmente 
será suprimido e também ao estudo da ocorrência de espécies consideradas raras, endêmicas, 
ameaçadas de extinção e / ou legalmente protegidas, considerando espécies de todos os hábitos e 
em todos os estratos. 
 
 
8.3.1.1 Metodologia de Coleta de Dados da Cobertura Vegetal 
 
A avaliação qualitativa da cobertura vegetal consistiu no levantamento dos tipos de formação 
vegetal existentes na área de estudo. Essa avaliação buscou evidenciar as diferentes 
características vegetacionais, sejam elas quanto à composição florística ou quanto a diferentes 
estágios sucessionais. Estas diferentes fitofisionomias foram previamente demarcadas na planta 
planialtimétrica, com base na aerofotointerpretação e posteriormente os limites e características 
foram confirmados e avaliados visualmente em campo, para cada tipologia foi observado, 
estágio de desenvolvimento, condições de conservação e identificadas as espécies 
predominantes. 
 
Para classificação do estágio de desenvolvimento dos fragmentos de mata nativa, os parâmetros 
avaliados foram: fisionomia, porte (altura e diâmetro), presença de estratos arbóreos, densidade 
de bosque e sub-bosque, presença de trepadeiras e epífitas, diversidade e espécies indicadoras. O 
cálculo das áreas de cada padrão vegetal foi realizado através de recursos do programa Auto 
CAD – 2008. 
 
Assim, a caracterização qualitativa da cobertura vegetal da área apresentou a existência de 
apenas uma Fitofisionomia Florestal Regional, representada pela Floresta Densa Sub-Montana, 
contudo quanto ao estágio sucessional, a mata se mostra como um mosaico, intercalando várias 
clareiras onde eventualmente se observam até mesmo gramíneas e vegetação secundária em 
estágio médio de regeneração. Essas clareiras não são significativas no contexto da formação 
vegetal, ocupando áreas que variam de 100 m2 a 300 m2, e como ocorrem de forma aleatória, 
elas estão bem representadas nas parcelas de inventário instaladas na área. 
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Foi observado que praticamente todo o limite norte do local onde se pretende instalar o 
empreendimento é ocupado com solo encharcado, devido à proximidade com a barragem do 
Gelado, e existe também uma estrada a leste, que liga a mina N4 até a barragem. 
 
 
8.3.1.2 Caracterização da Cobertura Vegetal Regional 
 
A área em estudo está inserida no domínio fitoecológico da Floresta Amazônica ou Hiléia 
Brasileira (Fernandes, 1995), a qual designa um complexo vegetacional que engloba vários 
ecossistemas formados por florestas úmidas. Os principais tipos de vegetação desenvolveram-se 
a partir das mudanças geológicas e flutuações climáticas acontecidas durante os períodos do 
Terciário e Quaternário (Ayres, 1995). 
  
De acordo com a classificação fitogeográfica do IBGE (1992), são identificadas nas áreas da 
Serra de Carajás as fitofisionomias da Floresta Ombrófila Densa Montana, Floresta Ombrófila 
Densa Submontana, Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, Floresta Ombrófila Aberta 
Montana, Floresta Ombrófila Aberta Submontana Floresta Ombrófila Aberta de Terras Baixas e 
Florestais Aluviais associadas. 
 
Tais tipologias são dependentes do alto índice pluviométrico e apresentam árvores que podem 
ultrapassar os 50 metros de altura nas duas primeiras terminologias e com abundância de 
palmeiras ou cipós nas Florestas Abertas. Outros autores como Rizzini (1997) e Braga (1979) 
preferem utilizar os termos mata de terra firme ou densa e mata de cipó para as mesmas 
tipologias, definindo o bioma como Província Amazônica, o qual é subdividido em sub-
províncias, onde a região da Serra de Carajás pertence à subdivisão do Xingu/Madeira. 
 
De modo geral, toda a Região Amazônica constitui um corpo fitogeográfico homogêneo devido 
à visualização da unidade de paisagem das matas de grande porte. Mas embora se constitua 
fisionomicamente numa única imagem espacial, não pode ser considerada florística e 
estruturalmente homogêneas. Padrões de distribuição comuns a várias espécies definem as 
diferentes fitofisionomias (INPA, 1999). Além disso, a vegetação natural é ajustada 
ecologicamente ao ambiente equatorial e compõem-se de uma rica flora (Fernandes, 1998). 
 
Para a Serra dos Carajás, até o início da década de 70 as informações sobre a vegetação eram 
praticamente inexistentes. O primeiro estudo sistemático da Serra dos Carajás foi um 
reconhecimento aéreo fitofisionômico feito pelo geógrafo Luís de Castro Soares em 1951/1952, 
de São Félix do Xingu a Marabá, quando foi observada a existência de formações não florestais, 
correspondentes às clareiras que hoje são reconhecidas como indicadoras de jazidas de Ferro 
(STCP, 2003). Posteriormente, Hueck (1972) descreveu a vegetação da região de forma geral, 
como floresta pluvial e mencionou a presença de "campos abertos" que parecem estender-se até 
a Serra dos Carajás nas proximidades da latitude de 5°.  
 
Pires (1973) classificou as florestas predominantes da bacia do Itacaiúnas como: “matas de cipó 
que se caracterizam como de biomassa mediana, rala, com forte penetração de luz, e submata 
obstruída por cipós; e eventual presença de formações de bambus no sub-bosque e escassez de 
epífitas”. 
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Silva (1987) denominou a vegetação da região da Serra de Carajás como uma Floresta Pluvial 
Tropical indicando diferenças locais como: mata de cipó, mata limpa, mata com forte incidência 
de babaçu, castanheira e bambu e nas áreas de baixio, segundo este mesmo autor, é comum a 
ocorrência dos buritizais e açaizais. 
 
Conforme relatório do Museu Emílio Goeldi citado por Silva & Rosa (1989), a Floresta de 
Carajás apresenta variação local de vegetação, em função do relevo (escarpa, baixos planos, 
semi-planos e platôs).  
 
Segundo o Projeto RADAMBRASIL (IBGE, 1974), a cobertura vegetal da Serra Norte (Carajás) 
foi agrupada em dois ecossistemas: um florestal e um arbustivo. O ecossistema florestal ocupa a 
maior parte da região mais elevada da Serra dos Carajás, exceto as áreas de vegetação arbustiva. 
“Estas foram descritas como: “ecossistema esclerófilo arbustivo”, cujo aspecto fisionômico 
lembra a vegetação do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais”. 
 
De modo geral, a classificação em bases fisionômicas da vegetação de Carajás tem sido feita em 
dois grandes grupos: "floresta tropical, pluvial ou ombrófila" e "savana metalófila" ou "campo 
rupestre" ou "vegetação metalófila" ou simplesmente, "vegetação de canga". 
 
Para Ab´Saber (1986) a área florestal ocupa um espaço superior a 95% do total. Do restante, 
cerca de 2 a 3% são formados por clareiras naturais de vegetação "metalófila", que se situam nas 
cimeiras dos relevos residuais rochosos ou sub-rochosos, cujo solo é de canga hematítica. 
Fisionomicamente, a vegetação de Carajás apresenta variações locais nos seguintes pontos: nas 
escarpas das serras predomina "mata de cipó"; nos platôs e áreas planas e semi-planas, onde a 
mata é mais fechada à penetração de luz, a altura média das árvores é maior e a biomassa mais 
expressiva que no tipo "mata de cipó" (STCP, 2003). 
 
De acordo como o Plano de Manejo desenvolvido para a Floresta Nacional de Carajás, são 
apresentadas as tipologias de Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Aberta com cipós 
e/ou com palmeiras, Florestas Aluviais, Florestas Alteradas e Savana Metalófila. As duas 
primeiras tipologias florestais são subdivididas em montana, submontana e de terras baixas, 
segundo as respectivas condições topográficas. Estas terminologias foram adotadas no presente 
estudo para mapeamento e caracterização das tipologias de cobertura vegetal da região em 
questão (vide Figura 8.63 – Anexo IX). 
 
Segundo o Plano de Manejo, a Floresta Ombrófila Densa não é uma formação contínua na 
região de Carajás, uma vez que ocorre em manchas localizadas em certos trechos, normalmente 
nos platôs, sendo a incidência de cipós reduzida. Em sua composição florística não há uma 
nítida predominância de uma espécie sobre as outras quanto ao número de indivíduos ou quanto 
à biomassa, havendo um grande número de espécies por unidade de área. Eventuais endemismos 
ou agrupamento de espécies raras em áreas restritas desta tipologia poderão ser detectados 
mediante levantamentos botânicos minuciosos. 
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Segundo Braga (1979), a Floresta Ombrófila Densa é constituída de grande biomassa e 
desprovida de cipós no estrato inferior e nos troncos das árvores, sendo o sub-bosque ralo e 
bastante sombreado, com ocorrência de espécies adaptadas à baixa luminosidade. Segundo 
Rizzini (1997) apresenta muitas espécies por unidade de área, sem haver uma nítida 
predominância de uma ou de algumas delas. A cobertura foliar da mata renova-se aos poucos e 
não de uma só vez, como acontece nas formações caducifólias, sendo, em sua maior parte, 
constituída por árvores de folhas largas. Por este motivo, esta vegetação foi denominada por 
Andrade-Lima (1966) como floresta perenifólia, latifoliada, higrófila, hileanas amazônicas.  
 
Nesta tipologia vegetal estão incluídas as árvores de maior porte da Região Amazônica, como a 
castanheira (Bertholletia excelsa). As famílias Leguminosae, Moraceae e Sapotaceae apresentam 
grande riqueza de espécies nessas matas, enquanto as palmeiras, apesar de não apresentarem 
grande número de espécies, são freqüentes, sendo representadas pelos gêneros Astrocaryum, 
Attalea e Geonoma (Ferri, 1980).  
 
A Floresta Ombrófila Densa Montana representa o tipo florestal mais típico da Serra dos Carajás 
(Norte e Sul), sendo condicionada a altitudes superiores a 500 metros, estendendo-se até os 
pontos mais elevados da serra. A altura média das árvores é superior a 30 metros, apresenta 
espécies emergentes e grande potencial florestal (Márton, 1989).  
 
A Floresta Submontana ocorre nos relevos acidentados das áreas dissecadas, tendo o porte 
menor e com indivíduos oscilando em torno de 15 metros. A submata é integrada por plântulas 
de regeneração natural, além da presença de palmeiras de pequeno porte e lianas herbáceas em 
maior quantidade (IBGE, 1992).  
 
A Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas localiza-se em planaltos pouco elevados (60-200 
metros), planos ondulados ou recortados por cursos dágua, não sujeitos a inundações. Na 
Amazônia, cerca de 90% da área é representada por esta tipologia vegetal que, no geral, se 
desenvolve sobre oxissolos do grupo dos latossolos, amarelos a avermelhados, com textura 
variando de arenosa e argilo-arenosa, oligotróficos, com elevada acidez e baixa capacidade de 
trocas catiônicas (Rizzini, 1997).  
 
A Floresta de Terras Baixas é muito homogênea fisionomicamente, porém apresenta uma 
composição florística variável. Esta floresta, especialmente rica em aráceas epífitas é, quando 
comparada à Mata Atlântica, relativamente pobre em bromélias e orquídeas. Entre estas plantas 
epífitas estão as mirmecófitas, plantas que vivem em estreita simbiose com as formigas. No sub-
bosque da floresta destacam-se especialmente as palmeiras e os cipós. As grandes samambaias 
são raras (Fernandes, 1998). 
 
De acordo com Márton (1989), a Floresta Ombrófila Aberta era conhecida como floresta de 
transição entre o espaço amazônico e extra-amazônico. A denominação atual foi adotada pelo 
projeto RADAMBRASIL (IBGE, 1974). Trata-se de uma região ecológica que apresenta árvores 
esparsas, palmáceas e grande quantidade de lianas. A predominância das lianas caracteriza o 
sub-tipo de Mata-de-Cipó, sobretudo nas formações submontanas.  
 
O diagnóstico elaborado pela STCP (2003) indica a ocorrência das matas de cipós revestindo as 
bacias do Itacaiúnas, Salobo e Cinzento, onde predominam adensamentos de babaçu (Orbignya 
phaleata) e os muitos exemplares de castanheiras (Bertholletia excelsa), dentre as árvores 
emergentes. Segundo Márton (1989), esta formação florestal recobre as minas de cobre do 
Pojuca e 3-Alfa, em terrenos acidentados e apresentam biomassa e altura medianas. 
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A composição florística da Floresta Ombrófila Aberta apresenta muita similaridade com a da 
Floresta Ombrófila Densa. Muitas espécies botânicas ocorrem indistintamente nas duas áreas. 
Uma importante observação de campo constatada nos vales ocupados por Matas Abertas foi o 
grande número de árvores sem folhas. Espalhadas em toda região, tais espécimes podem ser 
caducifólias ou podem realmente estar mortas (STCP, 2003). 
 
Na fisionomia Submontana observam-se grandes árvores esparsas distribuídas em um conjunto 
florestal com elementos de alto porte e envolvidos pelas lianas lenhosas. Nas áreas mais 
acidentadas das encostas, as árvores são mais altas e mais densamente distribuídas. Esta floresta 
tem sido considerada uma formação modificada por causas naturais (Santos, 1989).  
 
A Floresta Ombrófila Aberta Montana apresenta faciações com palmeiras e com cipó e 
constitui-se numa formação de transição da Ombrófila Densa Montana, que recobre os locais de 
difícil acesso nas encostas acima de 600 metros, sendo por esta razão pouco conhecida (IBGE, 
1992).  
 
Os dados disponíveis para esta fisionomia são de coletas realizadas pelo Museu Paraense Emílio 
Goeldi (MPEG), principalmente na área da Mina de Manganês do Azul na Serra dos Carajás. 
Este estudo indicou a ocorrência de 123 espécies distribuídas em 39 famílias botânicas, dentre as 
quais as mais abundantes foram Sapotaceae, Euphorbiaceae e Meslastomataceae (Márton, 1989). 
 
As Florestas Aluviais, cuja extensão e fitofisionomia são bastante variáveis, decorrem, 
principalmente, de uma íntima associação que se verifica nas áreas periodicamente inundáveis, 
entre a topografia plana, os diferentes teores de umidade e, provavelmente, o tipo de substrato da 
vegetação. 
 
Márton (1989) descreveu a Floresta Aluvial encontrada nos vales dos rios Itacaiúnas e 
Parauapebas como apresentando estrutura uniforme, sem emergentes, e constituída por espécies 
de rápido crescimento. As palmeiras são abundantes nestes locais, destacando-se o açaí (Euterpe 
oleracea) e o babaçu (Attalea speciosa). 
 
Embora a maior parte da região de Carajás seja coberta por vegetação florestal, há também um 
tipo de vegetação de porte e biomassa reduzidos, que cresce sobre o afloramento rochoso de 
ferro, denominada de canga hematítica (STCP, 2003).  
 
De acordo com Mello et al (2000) o termo canga foi originalmente proposto por Gorceix (1876) 
para definir os depósitos conglomeráticos ferruginosos na bacia do Fonseca, no Quadrilátero 
Ferrífero. Segundo Rolim (2002), a primeira referência sobre a vegetação de canga de Carajás 
foi feita por Moraes Rego (1933), que descreveu para o alto de Itacaiúnas a presença de “morros 
de topo planos onde se encontram campos gerais”. 
 
Ainda hoje é controvertida a terminologia utilizada para denominar o tipo de vegetação que 
cresce diretamente sobre o afloramento rochoso de ferro de Carajás. Veloso (1974) classificou a 
vegetação de canga de Carajás como “Ecossistema Esclerófilo Arbustivo”, lembrando o aspecto 
fisionômico da vegetação do Quadrilátero Ferrífero. O Projeto RADAMBRASIL (1982) 
descreveu esta formação como “refúgios ecológicos”. Contudo, a terminologia utilizada nos 
estudos mais recentes é "Savana Metalófila" (Porto & Silva, 1989). 
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Este tipo de vegetação apresenta peculiaridades muito interessantes sob o ponto de vista 
ecológico. É uma vegetação baixa com poucos indivíduos de porte arbóreo, tomando um aspecto 
de clareira, bem destacada da floresta tropical circunvizinha, comum em toda a Região 
Amazônica. Estas clareiras configuram-se como um tipo especial de vegetação com um estrato 
graminoso bem evidente e a presença marcante de outras espécies herbáceas. 
 
O aspecto de clareira desta vegetação foi importante desde o início das pesquisas geológicas. 
Ainda na fase de foto-interpretação, serviu como indicador para as descobertas de minério da 
região (STCP, 2003). 
 
Formações de campos naturais também foram identificadas, ocorrendo nas áreas de lagoas 
temporárias e sobre as cangas situadas nas áreas aplainadas das porções sul e norte da Mina N1. 
A baixa permeabilidade da canga, e a topografia, favorecem o acúmulo e a retenção de água das 
chuvas. 
 
Nos platôs cobertos de canga laterítica, a vegetação rupestre com poucos indivíduos de porte 
arbóreo forma clareiras circundadas pela bem destacada floresta tropical. É nela que afloram 
ilhas de vegetação mais densa, composta principalmente de espécimes típicos de savana e 
caatinga. Essas ilhas, comuns nas bordas dos platôs, às vezes são contínuas e marcam a transição 
entre a vegetação rupestre da canga e a floresta tropical que domina as áreas de solo mais rico, 
as áreas próximas às nascentes e aos lagos, bem como as escarpas e os vales (Rivello et alli, 
2004). 
 
De acordo com os estudos do IAVRD foi identificada uma área de cerca de 230 hectares, 
circundando toda a área de canga da Mina de N1, cuja vegetação se constitui numa transição 
entre as áreas da Floresta Ombrófila e a Savana Metalófila (Golder Associates, 2004). 
 
Segundo o levantamento de orquídeas realizado por Silveira et alli (1995), foram identificadas 
118 espécies pertencentes a 55 gêneros. Algumas são exclusivas do ambiente de canga, 
enquanto outras apenas ocorrem na mata, mas a transição entre esses ambientes é o mais rico em 
orquídeas. Além disso, foi identificada uma espécie endêmica da região de Carajás a Mormodes 
paraensis. 
 
Considera-se como Floresta Alterada todas aquelas que, apesar de alteradas, não tiveram o uso 
de solo modificado e apresentam diversas árvores remanescentes da mata original. Ou seja, não 
foram utilizadas como roças, pastagens ou garimpos e ainda guardam alguns exemplares da 
mata original. Na região em estudo essa fisionomia é verificada em trechos de Floresta Aluvial 
do igarapé Sossego, a qual apresenta uma grande quantidade de cipós, intercalados por algumas 
árvores de gameleira (Ficus sp) embaúba (Cecropia palmata), juçara-da-mata (Euterpe 
precatoria) e pajeú (Triplaris surinamensis) (Brandt Meio Ambiente, 2002). 
 
A atividade madeireira se desenvolveu até meados da década de 80, quando então este recurso 
praticamente se esgotou na região. Foram retiradas diversas toras de mognos (Swietenia 
macrophylla), pau-marfim (Agonandra brasiliensis), muiracatiara (Astronium lecointei), ipê 
(Tabebuia serratifolia) e angelim (Dynizia excelsa), entre outras. A retirada de madeira ocorreu 
não somente nas áreas atualmente ocupadas por pastagem, mas também no local ocupado hoje 
pelo Projeto 118 .  
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As modificações definidas da paisagem foram estabelecidas a partir da década de 80, com o 
garimpo de ouro e os projetos de colonização com incentivos do governo federal (Brandt Meio 
Ambiente, 2002). 
 
Nos últimos anos, o principal instrumento de intervenção humana praticada na região é o uso do 
fogo para a abertura e limpeza de pastos e juquiras. A ausência de controle do fogo por parte dos 
proprietários que usam deste instrumento faz com que os incêndios atinjam grandes extensões, 
queimando fazendas vizinhas e remanescentes de vegetação arbórea atingindo, inclusive, a 
Floresta Nacional de Carajás (Brandt Meio Ambiente, 2002). 
 
 
8.3.1.3 Caracterização da Cobertura Vegetal na AID e ADA 
 
Basicamente toda a área analisada é coberta pela Floresta Densa Sub-Montana, porém com a 
presença da estrada e de uma área encharcada nos limites, há uma faixa de mata com maior 
incidência de sol resultando em uma diferenciação de mata típica de efeito de borda. 
 
Em uma análise mais detalhada da vegetação encontrada na área onde se pretende instalar o 
projeto notou-se o aparecimento de muitas áreas de clareiras, que podem estar em vários 
estágios sucessionais, que variam em função do histórico de perturbação de cada trecho da mata. 
 
No interior dessas clareiras foi encontrada uma cobertura vegetal onde predominam espécies 
ruderais nativas e exóticas (com muitas gramíneas), sendo a maior parte dominada por espécies 
características dos estágios iniciais do processo de sucessão ecológica.  
 
Encontrou-se o mesmo tipo de vegetação ao longo da estrada, devido a intervenção de 
manutenção constante. Nessas áreas pode-se observar que a regeneração constituiu um ambiente 
denominado localmente de “juquira”, com uma grande quantidade de arbustos pioneiros e ervas 
heliófilas, tendo como espécie principal a Brachiaria sp, juntamente com espécies de capim-
colonião (Panicum maximum) e capim-gordura (Melinis minutiflora).   
 
Foi observado também a ocorrência das espécies Embaúba-branca, Embaúba vermelha, Pimenta 
de macaco, Lacre-vermelho e Burdão-de-velho todas em estágio inicial de regeneração, 
formando o estrato arbustivo e, por fim, o solo exposto que é encontrado no leito carroçável da 
estrada. 

 
O Quadro 8.1 abaixo resume as áreas com cobertura vegetal, e as tipologias florestais locais 
encontradas na área, que está ilustrado na Figura 8.64 a seguir. 
 

QUADRO 8.1 
 

COBERTURA VEGETAL NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO  
PROJETO REPROCESSAMENTO DO REJEITO DA BARRAGEM DO GELADO 

 
Tipologia Área (ha) % 

Floresta Densa Sub-Montana em estagio médio de regeneração 11,06 82,06 
Floresta Densa Sub-Montana em estagio médio de regeneração com efeito de borda 2,41 17,94 
Total 13,47 100 
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FIGURA 8.64 - Fitofisionomia vegetal encontrada na área do Projeto de Reprocessamento 
do Rejeito da Barragem do Gelado. 

 
 

Floresta Densa Sub-Montana 
 
A área do empreendimento com neste tipo de fitofisionomia é de aproximadamente 82,06 % da 
área total (11,06 hectares).  Este tipo de vegetação apresenta aparência uniforme no que se refere 
à fitofisionomia, tendo sofrido muita interferência em alguns trechos da área estudada, 
ocasionando assim a descaracterização do fragmento florestal.   
 
Outra característica da Floresta Ombrófila Densa existente em toda a região é a estrutura 
organizacional, as espécies florestais co-dominantes raramente ultrapassam 30 metros de altura, 
sendo que as dominantes podem atingir até 50 metros.  
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Neste levantamento as espécies variaram na altura de 12 a 25 metros para as co-dominantes e 35 
a 45 metros para as dominantes. No estrato inferior é comum a ocorrência de espécies 
dominadas e de sub-bosque composto de plântulas jovens indivíduos das espécies arbóreas 
formadoras do dossel. 
 
Entre as espécies que se destacam na Floresta Ombrófila Densa Sub-Montana, de característica 
regional, cita-se: uvarana (Aparisthimium cordatum), espinheiro-preto (Acacia polyphylla), pata-
de-vaca-da-folha-inteira (Bauhinia longifolia), cauchoarana (Perebea mollis), mutamba 
(Guazuma ulmifolia), dentre outras. Nas áreas que sofreram interferências as principais espécies 
encontradas são embaúba-branca (Cecropia hololeuca) e embaúba-vermelha (Cecropia 
distachya). 
 
 
Floresta Densa Sub-Montana com efeito de borda 
 
A descrição dessa tipologia florestal é a mesma do descrito na Floresta Densa Sub-Montana, 
diferenciando-se apenas que nesta fitofisionomia a vegetação se encontra mais alterada, 
permitindo uma maior incidência de luz no subosque, o que por sua vez favorece o 
desenvolvimento das espécies pioneiras que aguardavam uma oportunidade de se 
desenvolverem a partir do banco de sementes do solo.  
 
No caso da área específica esta tipologia é encontrada em aproximadamente 17,94% da área 
(2,41 hectares), sendo 11.690,20 m2 influenciado pela margem do reservatório formado pela 
Barragem do Gelado, e 10.226,70 m2 influenciado pela estrada que liga a barragem a mina N4.  
A influência da estrada não se limita apenas no aumento da incidência de luz, a material 
particulados ocasionada quando do trânsito de veículos na estrada, também contribui para 
diminuir a qualidade da mata.  
  
Nessa formação, regionalmente, ocorre um processo de regeneração, formando uma vegetação 
heterogênea com variação no adensamento e composição de espécies, onde se destacam algumas 
espécies como o cacau-da-mata (Theobroma speciosum), lacre-vermelho (Vismia japurensis), 
lacre-branco (Vismia cayennensis), embaúba-branca (Cecropia hololeuca), embaúba-vermelha 
(Cecropia distachya) ingá-chato (Inga capitata), ingá-cipó (Inga edulis), e também palmeiras do 
tipo inajá (Maximiliana maripa) e babaçu (Orbignya speciosa), tendo no seu estrato inferior a 
grande ocorrência de herbáceas representadas pelas espécies vasourra-de-botão (Spermacoce 
verticillata), taboquinha (Olyra latifolia) e a banana-brava (Phenakospermum guyanense) e as 
arbustivas: capa-bode (Bauhinia sp), cega-jumento (Solanum asperum), entre outras. 
 
O Quadro 8.2 a seguir apresenta as espécies arbóreas encontradas nas parcelas de inventário 
florestal realizado na área. 
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QUADRO 8.2 
 

LISTA DAS ESPÉCIES INVENTARIADAS NA ÁREA, POR FAMÍLIA BOTÂNICA, 
SEGUNDO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO APG II. 

 
Família Nome científico 

Achariaceae Lindackeria latifólia Benth. 
Anacardiaceae Astronium fraxinifolium Schott 
 Astronium graveolens Jacq. 
 Astronium lecointei Ducke 
 Thyrsodium spruceanum Salzm. ex Benth. 
Annonaceae Duguetia flagellaris Hub. 
 Duguetia stelecantha (Diels) R.E.Fries 
 Guatteria foliosa Benth. 
 Guatteria poeppigiana Mart. 
 Onychopetalum amazonicum R.E.Fries 
 Xylopia brasiliensis Spreng. 
 Xylopia sp. 
Apocynaceae Parahancornia fasciculata (Poir.) Bem. 
 Rauvolfia paraensis Ducke 
Araliaceae Schefflera umbrosa Frodin 
Arecaceae Astrocaryum aculeatum G.F.Meyer 
 Maximiliana maripa (Correa) Drude 
 Oenocarpus distichus Mart. 
 Orbignya phalerata Mart. 
 Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 
Bignoniaceae Jacaranda copaia (Aubl.) Don 
Boraginaceae Cordia bicolor DC. 
 Cordia sellowiana Cham. 
Burseraceae Protium apiculatum Swart. 
 Protium decandrum (Aubl.) Macbr. 
 Protium hebepetalum Daly 
 Protium pallidum Cuatr. 
 Protium pilosissimum Engl. 
 Protium tenuifolium Engl. 
 Tetragastris panamensis (Engl.) O.Kuntze 
Caricaceae Jacaratia spinosa (Aubl.) A.DC. 
Celastraceae Maytenus guyanensis Klotz. & Schomb 
Chrysobalanaceae Couepia guianensis Aubl 
 Couepia racemosa Benth. ex Hook.f. 
 Licania egleri Prance 
 Licania octandra (Hoffmgg. ex Roem. & Schul.) Kuntze 
Ebenaceae Diospyros praetermissa Sandw. 
Elaeocarpaceae Sloanea grandiflora J.E.Smith 
Euphorbiaceae Aparisthimium cordatum (A.Juss.) Baill 
 Sapium glandulosum (L.) Morong. 
Lamiaceae Vitex triflora Vahl 
Continua...
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...continuação 
Família Nome científico Nome comum 

Lauraceae Aniba guianensis Aubl.  
 Aniba parviflora (Meiss.) Mez  
 Mezilaurus itauba (Meiss.) Taub. ex Mez Itaúba 
 Ocotea caudata (Nees) Mez  
 Ocotea nigrescens Vicentini  
 Pleurothyrium vasquezii vd. Werff.  
Lecythidaceae Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl. Castanha-do-Pará 
 Couratari stellata A.C.Smith  
 Eschweilera bracteosa (Poep. ex Berg.) Miers  
 Eschweilera coriacea (A.P.DC.) Mori  
 Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandw.  
 Lecythis lurida (Miers) Mori Sapucaia 
Leguminosae - Caesakpinioideae Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbr. Garapeira 
 Bauhinia forficata Link  
 Cassia faustuosa Willd. ex Benth.  
 Cassia spruceana Benth.  
 Cenostigma tocantinum Ducke  
 Dialium guianense (Aubl.) Sandw.  
Leguminosae – Mimosoideae Acacia polyphylla DC. Espinheiro-preto 
 Albizia pedicellaris (DC.) L.Rico  
 Enterolobium schomburgkii Benth.  
 Inga alba (Sw.) Willd.  
 Inga capitata Desv.  
 Inga edulis Mart.  
 Inga falcistipula Ducke  
 Inga gracilifolia Ducke  
 Inga macrophylla H.B.K.  
 Inga melinonis Sagot  
 Inga nítida Willd.  
 Inga obidensis Ducke  
 Inga rubiginosa (Rich.) DC.  
 Inga thibaudiana DC.  
 Newtonia suaveolens (Miq.) Brenan  
 Parkia multijuga Benth.  
 Stryphnodendron guianense (Aubl.) Benth.  
 Stryphnodendron pulcherrimum (Willd.) Hook.  
 Stryphnodendron racemiferum (Ducke) W.Rodr.  
Leguminosae – Papilionoideae Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. Cumaru 
 Myrocarpus frondosus Fr.All.  
 Poecilanthe effusa (Hub.) Ducke  
 Swartzia arborescens (Aubl.) Pittier  
 Swartzia oblanceolata Sandw.  
 Swartzia oblata Cowan  
Malvaceae Bombacopsis macrocalyx (Ducke) Robyns  
 Guazuma ulmifolia Lam. Mutamba 
 Sterculia pruriens (Aubl.) Schum.  
 Theobroma speciosum Willd. ex Spreng. Cacauí 
Melastomataceae Bellucia grossularioides (L.) Triana  
 Miconia longifolia (Aubl.) DC.  
 Miconia minutiflora (Bonpl.) DC.  
Meliaceae Guarea kunthiana A.Juss.  
Menispermaceae Abuta grandifolia (Mart.) Sandw.  
Continua...
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...continuação 
Família Nome científico Nome comum 
Moraceae Brosimum acutifolium Huber  
 Brosimum gaudichaudii Trécul  
 Brosimum rubescens Taub.  
 Ficus paraensis (Miq.) Miq.  
 Maquira guianensis Aubl.  
 Perebea mollis (Poepp. & Endl.) Hub.  
 Pseudolmedia laevigata Tréc.  
 Trymatococcus amazonicus Poepp. et Endl.  
Myristicaceae Iryanthera grandis Ducke  
 Virola michelli Heckel  
Nyctaginaceae Neea oppositifolia Ruiz & Pav.  
 Neea robusta Steyerm.  
Olacaceae Heisteria acuminata (Humb. & Bonpl.) Engl.  
Quiinaceae Quiina amazônica A.C.Smith  
Rhamnaceae Colubrina glandulosa Perk.  
Rutaceae Metrodorea flavida Krause  
 Zanthoxylum rhoifolium Lam.  
 Zanthoxylum riedelianum Engl.  
Salicaceae Casearia duckeana Sleumer  
Sapindaceae Matayba arborescens (Aubl.) Radlk.  
 Talisia esculenta (St.Hil.) Radlk. Pitomba 
 Talisia mollis Kunth  
 Vouarana guianensis Aubl.  
Sapotaceae Chrysophyllum lucentifolium Cronq.  
 Manilkara bidentata (A.DC.) Chev. ssp. 

surinamenis (Miq. ) Pennington 
 

 Pouteria caimito (Ruiz et Pavon) Radlk.  
 Pouteria heterosepala Pires  
 Pouteria manaosensis (Aubl. & Peleg.) Penn.  
 Pouteria oblanceolata Pires  
 Pouteria pachycarpa Pires  
Simaroubaceae Simarouba amara Aubl. Marupá 
Urticaceae Cecropia distachya Huber  
 Cecropia ficifolia Sneth.  
 Cecropia hololeuca Miq.  
 Pourouma guianensis Aubl.  
Violaceae Rinorea macrocarpa (Mart. ex Eichl.) Kuntze  
 Rinorea racemosa (Mart.) Kuntze  
 
 
8.3.1.4 Inventário Florestal 
 
O Inventário Florestal é a base para o planejamento do uso dos recursos florestais. Através dele 
é possível à caracterização de uma determinada área e o conhecimento quantitativo e qualitativo 
das espécies que a compõe.  
 
O presente documento refere-se ao relatório da instalação de Inventário Florestal na realizado no 
período de 25/06/2008 a 03/07/2008. 
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O Inventário Florestal consiste no uso de fundamentos de amostragem para determinação ou 
estimativa de características florestais. Tem como finalidade conhecer o estoque presente da 
floresta e identificar o potencial da floresta, base para os estudos de crescimento e produção, 
além de avaliar a ocorrência de espécies consideradas raras, endêmicas, ameaçadas de extinção 
e/ou legalmente protegidas, considerando espécies de todos os hábitos e em todos os extratos, 
avaliar os possíveis impactos e propor medidas mitigatórias e compensatórias. 
 
 
− Metodologia 
 
Metodologia de Implantação das Parcelas de Inventário 
 
A seguir é detalhado o sistema de implantação das parcelas de amostragem do inventário 
realizado nas proximidades da barragem do Gelado no site de instalação do Projeto de 
Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado. 
 
Definição da área de amostragem 
 
Com a utilização de plantas e fotos aéreas da área (Foto 8.3.1), foi levantada a existência de 
diferentes tipologias de vegetação na área, e posteriormente foram definidos os locais onde 
foram instaladas as parcelas de inventário. 
 
A quantidade de parcelas, assim como as suas localizações, foram definida pela heterogeneidade 
do ambiente que esta sendo analisado. 
 

 
FOTO 8.1 – Foto aérea com a localização da área a ser amostrada utilizada no 
desenvolvimento do trabalho. 
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Utilizando vias de acesso e trilhas pré existentes, ou ainda abrindo picada na mata, chegou-se 
aos locais onde foram implantadas as parcelas. O local exato da instalação da parcela foi 
definido aleatoriamente e seu ponto foi registrado por GPS, evitando-se a escolha do melhor 
lugar, isso para que o levantamento não seja tendencioso e conseqüentemente deixe expressar a 
realidade do ambiente. 
 

 
FIGURA 8.65 - Ponto de GPS da parcela 
 
 
Para uma efetiva localização da parcela, assim como para visualizar o seu real posicionamento 
em planta, é anotado o GPS do ponto inicial da instalação da mesma.  A partir desse ponto foi 
iniciada a abertura da picada central da parcela Figura 8.65. 
 
O Inventário resume a quantidade e a qualidade do ambiente por estimativas estatísticas que 
analisa um determinado espaço amostral. 
 
Foi definido um espaço amostral, ou amostra, sendo uma parcela de 1.000 m2, com dimensões 
de 50m x 20 m, e para isso iniciamos os trabalhos com a abertura de uma picada retilínea de 50 
metros de comprimento no centro da parcela. A Figura 8.66 mostra a parcela de inventário 
florestal utilizada. 
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FIGURA 8.66 - Parcela de inventário florestal utilizada. 
 
 
Demarcação da picada central com fita de sinalização 
 
Para facilitar a instalação da parcela, e orientar a formatação de um espaço o mais uniforme 
possível, e também para padronizar todas as demais parcelas, foi locada inicialmente uma fita de 
sinalização (Foto 8.2) de fácil visualização na mata, primeiramente na picada central, para servir 
de guia para a confecção da parcela. 
 

 
FOTO 8.2 - Demarcação das laterais com fita de sinalização 
 
 
Partindo da picada central da parcela, são demarcados 10 metros para cada lado, e puxado a fita 
de sinalização, limitado a 20 metros, que é a largura inicial ou frontal da parcela (Foto 8.3). 
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FOTO 8.3 - Demarcação da Parcela 
 
 
No ponto onde limita os 10 metros em um dos lados do retângulo, que determina a parcela, é 
posicionada a fita de sinalização, percorrendo o comprimento de 50 m que compõem uma das 
laterais da área (parcela). 

 
Igualmente do outro lado, também é colocado a fita de sinalização (Foto 8.4) e repetido o 
procedimento anterior. 
 

 
FOTO 8.4 – Procedimento para delimitação da parcela para inventário florestal 
 
 
Para que as parcelas possuam corretamente os 1.000 m², é importante que se forme um retângulo 
com as dimensões de 20m x 50m de forma correta (Figura 8.67). 
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Para manter as laterais da parcela uniforme e retilínea, foi aferido varias vezes a distancia da 
lateral em relação à picada central, permanecendo sempre com 10 m de distancia pra cada lado. 
 

 
FIGURA 8.67 – Padronização dos pontos de verificação da parcela 
 
Para facilitar a instalação das laterais da parcela utilizou-se uma trena digital BOSCH DLE 50. 
 
A utilização do laser para verificação das distancias facilitou os trabalhos de campo e 
possibilitou a correta instalação das áreas, diminuindo significativamente o erro amostral. 

 
Após a parcela estar totalmente delimitada, inicia-se a mensuração dos indivíduos presentes, e 
que possuam DAP (Diâmetro a Altura do Peito) maior que 10 cm.  Essa medição foi realizada 
com a utilização de uma suta. 
 
Quando o diâmetro da árvore era maior que 65 cm (limite da suta), foi medido o CAP 
(Circunferência a Altura do peito), com a utilização de uma trena, e posteriormente convertido 
para DAP (Foto 8.5). 
 

 
FOTO 8.5 - Medição do DAP das árvores da parcela 
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Estimativa da altura das árvores da parcela 
 
Após a medição do DAP, foi estimada a altura comercial e total da árvore, entendendo como 
altura comercial a altura do fuste da árvore até a sua primeira ramificação e, a altura total da 
árvore, a altura do fuste somado a altura da sua copa. 
 
Foram adotadas também três classes de classificação para a qualidade do fuste das árvores no 
que se refere a tortuosidade e quantidade de ramos, sendo: Q1 para a melhor qualidade e Q3 
para a pior. 

 

 
FOTO 8.6 - Identificação das árvores na parcela 

 
 
Após a mensuração de DAP, altura e qualificação do fuste, foram identificadas as espécies das 
árvores que compõem cada parcela. Para fins de licenciamento ambiental, junto ao órgão 
responsável (IBAMA), foram relatadas espécies dos extratos arbóreo, arbustivo, que apresentem 
considerações legais para sua proteção dependendo de seu status: ameaçadas de extinção, raras 
ou endêmicas; pela sua excepcionalidade (Foto 8.6). 
 
Todos os dados (DAP, Altura, espécie etc.), levantados na parcela foram anotados em fichas de 
campo, para posteriormente serem digitalizados e tabulados, possibilitando, com o uso de 
equações matemáticas, quantificar o material que será retirado da área e qualificar o ambiente 
estudado. 
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Metodologia de Avaliação Quantitativa 
 
Para detalhamento da caracterização vegetal foi realizada uma avaliação quantitativa, através de 
inventário florestal, sendo instaladas 14 parcelas na área onde se pretende instalar o 
empreendimento, sendo 10 parcelas de 1.000 m2 locadas dentro do limite das instalações dos 
equipamentos do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado, e quatro 
parcelas de 500 m2 no entorno para a constatação de não haver diferença de vegetação ou 
estágios sucessionais no seu entorno. A instalação das parcelas foi realizada de forma aleatória, 
porém assegurando-se em amostrar os diferentes estágios sucessionais encontrados na área.  Foi 
optado por parcelas de 1.000 m2 para se certificar que estariam sendo amostradas também as 
clareiras existentes na área. 
 
Inicialmente foi instalada uma parcela de 50 x 20m, partindo do ponto próximo a estrada, no 
sentido perpendicular a essa margem, essa parcela recebeu um numero seguido da letra “a”, por 
exemplo, “1a", essa parcela tem a finalidade de amostrar a mata sob efeito de borda ocasionado 
pela estrada.  Da mesma forma foi, posteriormente, seguindo o mesmo sentido, instalada outra 
parcela de 20 m x 50 m denominada “1b”, que teoricamente estaria isento ao efeito de borda. Da 
mesma forma foram instaladas a parcelas que localiza-se próximo ao lago formado pela 
barragem do Gelado, o sentido da parcela é sempre  perpendicular a margem  e segue a mesma 
nomenclatura, por exemplo 3a e 3b, e assim sucessivamente.   Portanto as parcelas com 
numeração seguidas da letra “a” estão mais sujeita ao efeito de borda que as parcelas com 
numeração seguidas da letra “b”.  Já as parcelas de 500 m2, ou seja, com dimensão 50 m x 10 m, 
não apresentaram sentidos pré-definidos, e estão sempre isentos do efeito de borda. A Figura 
8.68 a seguir ilustra as posições e as denominações das parcelas inventariadas. 
 

 
FIGURA 8.68 - Croqui da localização e posicionamento das parcelas levantadas no 
inventario florestal 
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A localização das parcelas foi georeferenciada, sendo tomados pontos de coordenadas 
geográficas empregando-se aparelho GPS.. 
 
Assim, foram implantadas 14 parcelas com forma retangular, sendo 10 de área de 1.000 m2 (20 
m x 50 m), e 4 de área de 500 m2 (10 m x 50 m) que totaliza uma área amostral de 12.00 m2. As 
parcelas de 1.000 m2 foram instaladas mantendo o sentido perpendicular a margem do lago 
formado pela barragem do Gelado, e as demais sem um sentido pré-estabelecido. O inventário 
não teve caráter permanente. 
 
Nas parcelas foram coletados dados visando avaliar parâmetros fitossociológicos e volumétricos 
indicativos da situação e potencial da mata.  As árvores com DAP ≥ 10 cm foram medidas e 
identificadas botanicamente. O DAP foi medido com suta dendrométrica, em centímetros, a 
1,30m do solo e a altura foi estimada visualmente, com base comparativa em relação ao 
mensurador, em metros. Para as árvores com mais de um broto foram mensurados todos aqueles 
com DAP ≥ 10 cm, e a altura da árvore foi considerada como a altura do broto mais alto. Para os 
indivíduos bifurcados/polifurcados abaixo do DAP, foram medidos todos os brotos na altura do 
DAP. Em caso de anomalias (protuberâncias, reentrâncias, etc.) do tronco na altura de medida 
do DAP, a medição foi tomada logo abaixo ou acima da irregularidade visando amostrar a 
medida de diâmetro mais representativa para a árvore. 

 
Os dados obtidos na amostragem foram registrados em fichas de campo e posteriormente 
digitados em planilhas eletrônicas (Excel 2003) para realização das análises fitossociológicas e 
volumétricas, empregando o programa SAS – Statistical Analysis System. 

 
Foram calculados os seguintes parâmetros: 

 
− Número ideal de parcelas (Np) – Foi calculado o número ideal de parcelas para verificação 

da representatividade do espaço amostral analisado. 
Np = E2 x cv2   
    0,1 x DAPm² 
 

Sendo: E - Erro amostral considerando a tabela de student. 
cv – Coeficiente de variação entre os DAP das parcelas. 
DAPm – DAP médio das parcelas. 

 
− IVI - Índice de Valor de Importância, expresso pela fórmula: 

IVI = FR + DR + DoR 
 

Onde: FR é a Freqüência Relativa, DR a Densidade Relativa e DoR a Dominância Relativa. 
Este índice foi calculado individualmente para espécies e para famílias. 

 
− H’ - Índice de diversidade de Shannon Wiener (H'), para avaliação do potencial de 

biodiversidade da área, utilizando a equação: 
H’ = - Σ pi ln pi 

 
Onde pi é a proporção de indivíduos de uma espécie em relação ao número total de indivíduos 
da comunidade (composto pela riqueza de espécies e pela distribuição numérica ou abundância 
dos indivíduos dentre as espécies), e ln é igual ao logaritmo neperiano da riqueza de espécies. 
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− A distribuição numérica, eqüabilidade ou eqüidistribuição pode ser interpretada pelo 
seguinte índice: 

J’ = H’ / Hmax 
 
Onde Hmax é a diversidade máxima para o número de espécies em questão. 

 
− O volume de madeira foi calculado individualmente para cada espécie (somando-se o 

volume individual de cada árvore) em metros cúbicos (m³) e em relação à área total.  
 
Os volumes obtidos foram também calculados para a unidade m³/ha. Para o cálculo do volume 
de cada árvore, foi empregada a seguinte equação: 

V = π x DAP2 x h  
  4 

Sendo: V - Volume a ser obtido (m³)  π - Constante matemática = 3,1416 
 DAP2 - DAP ao quadrado (m)  h - Altura total da árvore (m) 

 
Ressalta-se que para cálculo do volume foi considerada a altura total da árvore e não a altura 
do fuste1, uma vez que a avaliação realizada não se destina à previsão de corte para 
aproveitamento madeireiro. Pelo mesmo motivo não foi empregado na equação volumétrica o 
índice corretivo do Fator de forma2. 
 
 
Resultados e Discussão 
 
− Número ideal de parcelas 
 
O número ideal de parcelas calculado para a área de 13.47 hectares, conforme apresentado 
abaixo, foi de 3,23 (adotaremos 4 parcelas), com baixa variação amostral e erro amostral 
praticamente a metade do erro admissível (t=5%), correspondendo às expectativas e 
comprovando que a amostragem foi representativa para a situação avaliada.  
 
Foram implantadas 10 parcelas em área com mata em estágio médio (1.000 m2/parcela), ou seja, 
foram amostrados 10.000 m2, ou ainda, 1 parcela a cada 1,10 ha. Para amostragem de grandes 
áreas florestadas considera-se aceitável a relação de 1 parcela a cada 100 ha em inventários 
piloto. Desta forma, considera-se adequado o número de parcelas implantadas. 
 
Desta forma, considerou-se previamente razoável o número de parcelas implantadas conforme 
Quadro 8.3. 
 

                                                      
1 A terminologia fuste é definida como o tronco da árvore da base até a altura aproveitável para obtenção de toras 
em serraria, que em geral é aquela onde se iniciam as ramificações da copa. 
2 O Fator de forma é um índice empregado para correção do volume em função da forma do fuste (ao medir a 
árvore considera-se a medida do DAP como representante do diâmetro de todo o tronco, mas na realidade este não é 
cilíndrico, mas coneidal). 
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QUADRO 8.3 
 

DADOS DAS PARCELAS IMPLANTADAS 
 

Coeficiente de 
Variação (CV) 

Erro Amostral 
(E%) 

No ideal de parcelas 
(Np) 

0,713 2,26% 3.23 
 
 
Suficiência amostral 
 
Para conferir se o número de parcelas foi suficiente para amostrar a diversidade é utilizado o 
Gráfico da Curva do Coletor, expresso na Figura 8.69 a seguir, que mostra a relação do 
incremento de espécies (espécie) para as parcelas levantadas na área (nº de parcelas).  
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FIGURA 8.69 - Curva do Coletor para as parcelas levantadas na área. 
 
 
Notou-se que há tendência de estabilização com o aumento da quantidade de parcelas, 
demonstrando que esta quantidade é suficiente para representar a área. 
 
 
Espécies ameaçadas 
 
Todas as espécies encontradas nas parcelas de inventário puderam ser identificadas, chegando-se 
a um total de 130 espécies divididas em 36 famílias botânicas. 
 
Dentre estas, apenas três são consideradas como ameaçadas de extinção, a saber (Quadro 8.5). 
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QUADRO 8.5 
 

ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO 
 

Nome Instrumento Legal Categoria Observação 
Astronium fraxinifolium – 
Gonçaleiro 

Portaria IBAMA Nº 37-N, 
de 3 de abril de 1.992 VU  

Bertholletia excelsa – 
Castanheira-do-Pará 

Portaria IBAMA Nº 37-N, 
de 3 de abril de 1.992 
Resolução SEMA 54/2008 

VU 
 

VU 

Proibido o corte sob qualquer hipótese 
pelo artigo 33 da Lei Estadual 6462, de 
04/07/2002 

Mezilaurus itauba – Itaúba Resolução SEMA 54/2008 VU 
 

 
 
Análises Fitossociológicas  
 
No levantamento foram amostrados 629 indivíduos arbóreos de 130 espécies diferentes (nesta 
contagem foram desconsideradas as árvores mortas em pé).  
 
IVI – Índice de valor de importância 
 
O Quadro 8.6 apresenta o apresenta o IVI e seus componentes parciais para as espécies 
amostradas presentes nas parcelas 1A e 1B; parcelas 2A e 2B; parcelas 3A e 3B; parcelas 4A e 
4B; parcelas 5A e 5B 
 
 

QUADRO 8.6 
 

VALORES CALCULADOS PARA IVI (ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTÂNCIA), FR 
(FREQÜÊNCIA RELATIVA), DR (DENSIDADE RELATIVA) E DOR (DOMINÂNCIA 

RELATIVA) PARA AS ESPÉCIES INVENTARIADAS 
 

Espécie FR DR DOR IVI 
Cenostigma tocantinum 7.48 3.38 9.290098 20.15 

Morta 9.98 3.38 5.170071 18.52 
Acacia polyphylla 4.46 3.12 9.521648 17.10 

Perebea mollis 2.12 2.34 9.588617 14.04 
Berhtollettia excelsa 0.15 0.52 11.19488 11.87 

Attalea speciosa 2.49 1.56 5.300205 9.35 
Bauhinia forficata 4.23 2.60 1.477415 8.31 

Pourouma guianensis 3.78 2.60 1.517188 7.89 
Neea robusta 2.87 2.34 1.601341 6.81 

Theobroma speciosum 3.02 2.86 0.911498 6.79 
Cordia sellowiana 2.49 2.34 1.654411 6.49 
Metrodorea flavida 3.10 2.34 0.876171 6.31 

Ingá edulis 3.10 2.08 1.135037 6.31 
Apuleia leiocarpa 0.15 0.26 5.511728 5.92 

Stripnodendrum racemiferum 0.60 1.04 3.600813 5.24 
Neea oppositifolia 1.97 2.08 0.625877 4.67 

Continua...
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...continuação 
Espécie FR DR DOR IVI 

Lecythis lurida 1.89 2.08 0.675944 4.64 
Protium hebetatum 0.23 0.78 3.586034 4.59 

Ingá Alba 1.81 1.82 0.761818 4.39 
Virola michelli 1.51 1.82 0.617626 3.95 

Inga nítida 1.44 1.56 0.494541 3.49 
Sapium glandulatum 1.21 1.30 0.550656 3.06 

Caseria duckeana 1.06 1.56 0.302204 2.92 
Protium decandrum 1.21 1.30 0.298199 2.81 

Parkia multijuga 0.83 1.30 0.610696 2.74 
Guazuma ulmifolia 1.21 1.04 0.320268 2.57 

Cordia bicolor 1.06 1.04 0.44107 2.54 
Astronium gracilis 0.38 0.78 1.362982 2.52 
Cassia faustuosa 0.98 0.52 1.007186 2.51 

Astronium leicoite 0.60 1.30 0.56119 2.46 
Rauvolfia paraensis 1.06 0.78 0.543927 2.38 
Pouteria pachycalyx 0.76 1.30 0.200468 2.26 
Sterculia pruriens 0.53 1.30 0.339894 2.17 

Eschweilera bracteosa 0.76 1.04 0.305088 2.10 
Mezilaurus itauba 0.45 0.78 0.80075 2.03 

Protium apiculatum 0.45 0.78 0.799949 2.03 
Newtonia suaveolens 0.76 1.04 0.230428 2.03 
Balizia pedicelaris 0.45 0.52 1.003862 1.98 

Aparisthimium cordatium 0.91 0.78 0.274006 1.96 
Poecilanthe effusa 1.13 0.52 0.266757 1.92 
Guarea kunthiana 0.60 1.04 0.268759 1.91 
Inga macrophylla 0.60 1.04 0.242404 1.89 

Pouteria manaosensis 0.15 1.04 0.604849 1.79 
Socratea exorrhiza 0.91 0.52 0.191897 1.62 

Guattria poeppigiana 0.76 0.52 0.308613 1.58 
Maytenus guianensis 0.60 0.78 0.15741 1.54 

Ocotea caudata 0.60 0.78 0.152764 1.54 
Octhea nigrescens 0.76 0.52 0.258145 1.53 
Cassia spruceana 0.45 0.78 0.297598 1.53 

Sloanea grandiflora 0.38 0.78 0.372338 1.53 
Guatteria foliosa 0.45 0.78 0.28422 1.52 

Inga capitata 0.60 0.78 0.129093 1.51 
Brosimum acutifolium 0.53 0.78 0.178398 1.49 

Bombacopsis macrocalyx 0.45 0.78 0.248773 1.48 
Couratari stellata 0.23 0.26 0.971579 1.46 
Aniba parviflora 0.45 0.78 0.212164 1.44 
Inga gracilifolia 0.45 0.78 0.208919 1.44 
Swartzia oblata 0.60 0.52 0.267526 1.39 

Parhancornea fasciculata 0.45 0.78 0.144313 1.38 
Enterolobium schomburgkii 0.15 0.26 0.959523 1.37 

Attalea maripa 0.38 0.52 0.451243 1.35 
Coloubrina ruffa 0.60 0.26 0.394087 1.26 

Continua...
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...continuação 
Espécie FR DR DOR IVI 

Swatzia oblaceolata 0.30 0.78 0.168946 1.25 
Oenocarpus distichus 0.38 0.52 0.188292 1.09 

Inga obidensis 0.38 0.52 0.184086 1.08 
Maquira guianensis 0.38 0.52 0.103098 1.00 
Lindackeria latifolia 0.30 0.52 0.167824 0.99 
Dialium guianense 0.30 0.52 0.157931 0.98 
Pouteria lasiocarpa 0.30 0.52 0.141109 0.96 
Jacaratia spinosa 0.38 0.26 0.288185 0.93 

Onychopetalum amazonicum 0.30 0.52 0.0898 0.91 
Goethia guianensis 0.08 0.26 0.566838 0.90 
Protium pallidum 0.30 0.52 0.076022 0.90 

Vouarana guianensis 0.30 0.52 0.066409 0.89 
Xylopia brasiliensis 0.23 0.52 0.073979 0.82 

Brosimum rubenscens 0.15 0.26 0.312017 0.72 
Heisteria acuminata 0.38 0.26 0.08247 0.72 

Astronium fraxinifolium 0.15 0.26 0.268439 0.68 
Astrocaryum aculeatum 0.23 0.26 0.170468 0.66 

Cecropia ficifolia 0.23 0.26 0.138665 0.63 
Licania octandra 0.15 0.26 0.212925 0.62 

Myrocarpus frondosus 0.08 0.26 0.27689 0.61 
Tetragastris panamensis 0.15 0.26 0.198265 0.61 

Cecropia distachya 0.15 0.26 0.163859 0.57 
Ingá falcistipula 0.23 0.26 0.071375 0.56 

Rinorea macrocarpa 0.23 0.26 0.06713 0.55 
Brosimum gaudichaudii 0.23 0.26 0.062964 0.55 

Crysophyllum lucentifolium 0.08 0.26 0.212925 0.55 
Pleurothyrium vasquezii 0.15 0.26 0.12689 0.54 

Ficus paraensis 0.23 0.26 0.044299 0.53 
Abuta grandiflora 0.23 0.26 0.03773 0.52 
Simaruba amara 0.15 0.26 0.110187 0.52 

Xylopia schomburgkii 0.15 0.26 0.110187 0.52 
Crysophyllum  lucentifolium 0.15 0.26 0.10486 0.52 

Manilkara amazônica 0.15 0.26 0.10486 0.52 
Zanthoxylum riedelianum 0.15 0.26 0.10486 0.52 

Talisia mollis 0.23 0.26 0.028919 0.52 
Protium pilosissimum 0.15 0.26 0.094647 0.51 

Bellucia grossularioides 0.15 0.26 0.084954 0.50 
Simarouba amara 0.15 0.26 0.084954 0.50 

Coueppia racemosa 0.15 0.26 0.084954 0.50 
Miconia minutiflora 0.15 0.26 0.075781 0.49 
Schefflera umbrosa 0.15 0.26 0.075781 0.49 

Eschweilera coriacea 0.15 0.26 0.071375 0.48 
Pseudolmedia lavigata 0.15 0.26 0.06713 0.48 

Rinorea racemosa 0.15 0.26 0.06713 0.48 
Dipteryx  odorata 0.15 0.26 0.062964 0.47 

Thysodium spruceanum 0.15 0.26 0.062964 0.47 
Continua...
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...continuação 
Espécie FR DR DOR IVI 

Vitex triflora 0.15 0.26 0.062964 0.47 
Jacaranda copaia 0.15 0.26 0.062944 0.47 

Schefflera coriácea 0.15 0.26 0.058999 0.47 
Stryphnodendrom guianense 0.15 0.26 0.058999 0.47 
Trimatococcus amazonicus 0.15 0.26 0.058999 0.47 

Duguetia stelecantha 0.15 0.26 0.051389 0.46 
Inga rubiginosa 0.15 0.26 0.051389 0.46 
Inga tibaudiana 0.15 0.26 0.047784 0.46 

Quiina amazonica 0.15 0.26 0.047784 0.46 
Licania egleri 0.15 0.26 0.044299 0.46 

Zantoxylum rhoipholium 0.15 0.26 0.044299 0.46 
Colubrina glandulosa 0.15 0.26 0.03773 0.45 
Schewelera bracteosa 0.15 0.26 0.03773 0.45 
Eschwilera bracteosa 0.15 0.26 0.034686 0.45 

Guepia guianensis 0.15 0.26 0.034686 0.45 
Matayba arborescens 0.15 0.26 0.034686 0.45 

Aniba guianensis 0.15 0.26 0.031722 0.44 
Courataria stellata 0.15 0.26 0.031722 0.44 

Pouteria oblaceolata 0.15 0.26 0.031722 0.44 
Dughettia flagellaris 0.15 0.26 0.026235 0.44 

Diospyrus praetermissa 0.15 0.26 0.026235 0.44 
Iryanthera grandis 0.15 0.26 0.026235 0.44 

Helicostyli laevigata 0.15 0.26 0.026235 0.44 
Inga melinonis 0.15 0.26 0.026235 0.44 

Miconia longifólia 0.15 0.26 0.026235 0.44 
Pouteria heterosepala 0.15 0.26 0.026235 0.44 
Protium tenuifolium 0.15 0.26 0.026235 0.44 

Stryphnodendrum pulcherrimum 0.15 0.26 0.026235 0.44 
Swartzia arborescens 0.15 0.26 0.026215 0.44 

Eschweilera grandiflora 0.08 0.26 0.084954 0.42 
Talisia esculenta 0.08 0.26 0.034686 0.37 

 
 
Na população amostrada a espécie Cenostigma tocantinum apresentou o maior IVI, 
principalmente em função da Dominância Relativa, a segunda espécie de maior importância foi 
a Morta em pé, reflexo de grande interferência na área. As espécies Cenostigma tocantinum, 
Acacia polyphylla e Neea robusta apresentam IVI acima de 10, indicando serem muito comuns 
na área.  Essas também são as espécies com maior Dominância Relativa na gleba, juntamente 
com a Attalea speciosa. 
 
O menor IVI ficou para as espécies: Talisia esculenta, Swartzia arborescens e Stryphnodendrum 
pulcherrimum.  
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Diversidade 
 
O índice de Shannon-Wiener (H’) obtido para a área amostrada foi de 4,58 com distribuição 
numérica (J)= 1,83. Este valor é relativamente alto, e esperado em função da floresta existente 
na região amazônica ser um ecossistema que apresenta uma diversidade florística muito elevada, 
via-de-regra maior que os demais ecossistemas florestais do mundo.  Muitos estudos realizados 
na Amazônia, apresenta índice de Shannon-Wiener alto, como por exemplo, trabalhos realizados 
em: Manaus - AM H’= 4,76; Belém - PA H’= 3,72; Tefé - AM H’= 3,86; Castanhal - PA H’= 
4,30  e Serra do Navio – H’= 3,89. 
 
Este não é um fato novo, tendo sido ressaltado por vários autores que aponta a alta diversidade 
em florestas tropicais como resultado da somatória de vários fatores: produtividade elevada dos 
ecossistemas; redução da área de nicho; sobreposição de espécies em um mesmo nicho; aumento 
de competição e predação em um ambiente heterogêneo e estável. 
 
 
8.3.1.5 Análises Volumétricas 
 
O volume de madeira, área basal e densidade foram calculadas para a área e individualmente 
para cada espécie. No Quadro 8.7 são apresentados os resultados. 
 

QUADRO 8.7 
 

VOLUMES DE MADEIRA OBTIDOS PARA A  
ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO 

 
Volume 

total/ha (m3) 

Coeficiente de 
variação do 
volume total 

N° de 
árvores/ha 

Tamanho da 
área (ha) 

Total de madeira existente na 
área do projeto (m3) 

235,85 42,21 507,00 13,47 2.806,61 
 
 
O Quadro 8.8 a seguir mostra a distribuição dos volumes por parcela, sendo as parcelas 3b e 9 
que apresentaram os maiores volumes em metros cúbicos de madeira quando da análise das 
parcelas separadamente.  Apesar de a parcela 6 apresentar um menor número de árvores, o seu 
volume não é o menor entre as parcelas, sendo o menor volume encontrado na parcela 1a. 
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QUADRO 8.8 
 

DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES POR PARCELA LEVANTADOS NA ÁREA DO 
PROJETO REPROCESSAMENTO DO REJEITO DA DA BARRAGEM DO GELADO. 

 
Nº da 

PARCELA 

Nº de ÁRVORES 
por 

PARCELA 

ÁREA BASAL (m2) 
por 

PARCELA 

VOLUME 
COMERCIAL (m3) por 

PARCELA 

VOLUME TOTAL 
(m3) por 

PARCELA 
1a 64 1.26 8.88 13.55 
1b 40 1.88 13.34 16.90 
2a 49 1.23 10.13 17.88 
2b 49 1.24 9.69 15.18 
3a 50 1.95 22.31 30.65 
3b 43 2.42 28.46 47.72 
4a 57 1.42 12.40 18.96 
4b 53 1.58 11.92 21.71 
5a 47 2.04 19.06 32.53 
5b 55 1.58 13.81 20.77 

 
 
Desta forma, conclui-se que composição florística do levantamento apresentou 2 fitofisionomias 
com 130 espécies, sendo 3 consideradas como ameaçadas de extinção, a saber: Astronium 
fraxinifolium, Bertholletia excelsa e Mezilaurus itauba. As espécies de maior Índice de Valor de 
Importância foram, pela ordem, a Cenostigma tocantinum, Acacia polyphylla e a Neea robusta. 
Nota-se também com alto I.V.I. árvores mortas em pé, fruto de profundas interferências na área. 
A distribuição espacial da vegetação identificou a existência de 82,06% de Floresta Densa Sub-
Montana em estágio médio de regeneração e 17,94% de Floresta Densa Sub-Montana em 
estágio médio com grande efeito de borda. O número de parcelas estabelecidas foi suficiente 
(14), sendo considerado ideal 13,30; o Coeficiente de Variação manteve-se dentro do aceitável 
para trabalhos em Campo (18,93) e o Erro Amostral seguiu o padrão (1,26). O Índice de 
Shannon-Wiener está dentro do patamar conhecido para a região amazônica, que tem uma 
vegetação de grande diversidade biológica. O valor estimado de madeira, em metros cúbicos, 
para a área do projeto é de 7.694,85. 
 
 
8.3.2 Fauna 
 
O presente diagnóstico foi elaborado a partir de dados primários e secundários, estes últimos 
oriundos, dos estudos do Projeto da Nova Usina de Beneficiamento de Minério de Ferro do 
Complexo Minerador Ferro Carajás (Golder, 2007), dada a proximidade geográfica e da 
similaridade das características ambientais deste com o Projeto de Reprocessamento do Rejeito 
da Barragem do Gelado, onde a maior parte dos ambientes encontra-se alterado e sofrendo forte 
influência de fatores antrópicos, estando porém inseridos e conectados ao maciço florestal 
correspondente às Unidades de Conservação da região de Carajás. Os demais grupos escolhidos 
dispõem de informações substanciais, produzidas durante os diversos processos de 
licenciamento ambiental do Complexo Minerador Ferro Carajás, em pesquisas científicas 
desenvolvidas principalmente pelo Museu Paraense Emílio Goeldi e em levantamentos 
realizados pelo Instituto Ambiental Vale, que embora não tenham sido produzidas 
exclusivamente para a “área a ser efetivamente ocupada” pelo empreendimento, permitem 
avaliar a situação desses grupos frente ao empreendimento visto que este se insere numa matriz 
florestal que domina quase toda a Flona de Carajás.  
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Para a mastofauna foi realizada uma visita à área do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da 
Barragem do Gelado, durante o período de 06 a 11/07/2008. Durante esta campanha foi 
realizado um reconhecimento da área, visando o levantamento das condições naturais da ADA e 
AID, analisando-se as fitofisionomias ocorrentes ali e avaliando-se o potencial destas unidades 
de análise para a manutenção da mastofauna.  
 
Para a avifauna foi realizada uma visita de campo, com quatro dias de duração (07 e 10 de Abril 
de 2008), durante a qual se observou as espécies ali ocorrentes através da metodologia de 
observação por pontos. 
 
O mosaico das Unidades de Conservação de Carajás apresenta-se como um grande continuum 
natural onde é possível a ocorrência de quaisquer das espécies de fauna em quaisquer dos 
ambientes, considerando-se os endemismos associados a cada feição da paisagem, por exemplo, 
espécies especializadas em ambientes de mata podem ocorrer em quaisquer ambientes de mata 
que estejam interligados ou que possibilitem o trânsito da fauna entre si e que apresentem 
condições ambientais iguais ou próximas. 
 
Em razão desse comportamento da fauna, a abordagem dos grupos de fauna será feita de forma a 
contemplar todos os ambientes, não se atendo à rigidez das áreas de influência específica. Deve-
se, contudo, ressaltar o grau de perturbação já ocorrente nas áreas pretendidas para a instalação 
do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado, em grande parte coincidente 
com a ADA do Projeto Ferro Carajás, já licenciado pelo IBAMA, fazendo com que, mesmo 
tendo aparentemente características naturais semelhantes às do mosaico das Unidades de 
Conservação de Carajás, as mesmas já são perturbadas, seja pelo ruído gerado pelo tráfego de 
caminhões e máquinas, seja pela poeira gerada pelo trânsito dos mesmos ou ainda pela 
fragmentação ocasionada pela existência de estruturas lineares, como estradas, linhas de 
distribuição de energia e adutora de água 
 
 
8.3.2.1 Avifauna 
 
Metodologia 
 
Inicialmente, em escritório, foram avaliadas as informações ornitológicas contidas em 
documentos disponíveis para a região de inserção do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da 
Barragem do Gelado, bem como da Floresta Nacional de Carajás, os quais foram utilizados 
como contribuição ao presente estudo. 
 
Em termos de análises elaboradas para a Área de Influência Indireta (AII), foram utilizadas 
informações contidas em: 
 
− GOLDER ASSOCIATES BRASIL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA / VALE. 2008a. 

Estudo de Impacto Ambiental do Ramal Ferroviário Sudeste do Pará (municípios de Canaã 
de Carajás e Parauapebas, PA). Documento Interno; 

 
− GOLDER ASSOCIATES BRASIL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA / VALE. 2008b. 

Estudo de Similaridade das Paisagens de Savana Metalófila da Região de Carajás 
(componente do “Projeto para Avaliação do Tamanho Mínimo Viável de Canga na Floresta 
Nacional de Carajás”), municípios de Canaã de Carajás e Parauapebas, PA. Documento 
Interno; 
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− PACHECO, J. F.; KIRWAN, G. M.; ALEIXO A.; WHITNEY, B. M.; WHITTAKER, A.; 

MINNS, J.; ZIMMER, K. J.; FONSECA, P. M. S.; LIMA, M. F. C.; OREN, D. C. 2007. An 
avifaunal inventory of the CVRD Serra dos Carajás project, Pará, Brazil. Cotinga, 27: 15-30; 

 
− GOLDER ASSOCIATES BRASIL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA / VALE. 2006. 

Relatório de Controle Ambiental (RCA) da Mina de Manganês do Azul (município de 
Parauapebas, PA). Documento Interno; 

 
− IAVRD – INSTITUTO AMBIENTAL VALE DO RIO DOCE. 2005a. Departamento de 

Manganês e Ligas – DIMA, Relatório Técnico do Inventário Florestal em uma Área de 163 
hectares na Barragem do Azul, Projeto de Alteamento do Maciço, Mina de Manganês do 
Azul, Floresta Nacional de Carajás, Parauapebas, PA. Documento Interno; 

 
− IAVRD – INSTITUTO AMBIENTAL VALE DO RIO DOCE. 2005b. Diagnóstico de 

Fauna, Bloco 1, Mina de Manganês do Azul, Floresta Nacional de Carajás, Parauapebas, PA. 
Documento Interno; 

 
− IAVRD – INSTITUTO AMBIENTAL VALE DO RIO DOCE. 2005c. Diagnóstico de 

Fauna, Floresta Ombrófila, Floresta Nacional de Carajás, Parauapebas, PA. Documento 
Interno. 

 
− MPEG – MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI / VALE. 2005. Fauna de Carajás, 

Diagnóstico do Estado da Arte do Conhecimento sobre a Fauna da Região da Serra de 
Carajás, Floresta Nacional de Carajás e Floresta Nacional do Tapirapé-Aquiri (Parauapebas, 
Canaã dos Carajás e Água Azul do Norte, PA). Documento Interno; 

 
− BMA – BRANDT MEIO AMBIENTE / VALE. 2002. Relatório de Controle Ambiental 

(RCA) do Projeto Igarapé Bahia (município de Parauapebas, PA). Documento Interno; 
 
− STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA / VALE. 2001. Plano de Manejo da Floresta 

Nacional de Carajás. (Documento Interno).  
 
 
Em termos de análises elaboradas para as Áreas de Influência Direta (AID) e Diretamente 
Afetada (ADA) do empreendimento, foram utilizadas informações contidas em: 
 
− GOLDER ASSOCIATES BRASIL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA / VALE. 2006. 

Usina de Beneficiamento de Minério de Ferro -30 Mtpa- Complexo de Ferro Carajás, 
(município de Parauapebas, PA). Documento Interno. 

 
Para a avifauna foi realizada uma visita de campo expedita, com quatro dias de duração (07 e 10 
de Abril de 2008), durante a qual se observou as espécies ali ocorrentes. 
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Deve-se ressaltar que o grupo das aves constitui excelente bioindicador das condições 
ecológicas das paisagens, devido às suas características naturais favorecerem a obtenção de 
dados consistentes, mesmo que em curto espaço de tempo. Taxonomicamente bem conhecidas e 
de hábito diurno (em sua grande maioria), as aves são numerosas em espécies e populações e 
diversificadas em dieta, uso de ambientes, estratos vegetacionais e zonas aquáticas. Assim, 
devido às diferentes preferências ecológicas de suas comunidades, apresentam um alto potencial 
na indicação da estrutura, tipologia e grau de conservação de ambientes e paisagens diversas. 
 
Em campo, foram realizadas amostragens de dados na “Barragem do Gelado” e na área proposta 
para a instalação dos leitos de secagem do rejeito, a ser aproveitado, em uma área com extensão 
aproximada de 30 hectares. Foi também analisada a paisagem do traçado da estrada a ser 
utilizada para o transporte de minério dos leitos de secagem do rejeito até o Complexo de Ferro 
Carajás. 
 
Através da aplicação de transectos de varredura (Bibby et al., 1993), as investigações 
enfatizaram a ADA, por constituir setores a receberem a maior parte dos impactos previstos pela 
ampliação do empreendimento. Os pontos amostrados são expostos no Quadro 8.9. 
 

QUADRO 8.9 
 

RELAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM AVIFAUNÍSTICA ESTUDADOS NA 
REGIÃO DO PROJETO DE REPROCESSAMENTO DE REJEITO DA BARRAGEM 

DO GELADO (PARAUAPEBAS, PA), EM ABRIL DE 2008. 
 
No 

Ponto 
Coordenadas Geográficas 

(UTM 22M, Datum SAD 69) Ambientes Componentes 

P1 0595170E, 9336390N, 250 Juquirão e Juquira de Floresta Ombrófila Densa 
P2 0596265E, 9336868N, 238 Juquirão de Floresta Ombrófila Densa 
P3 0596021E, 9336972N, 236 Juquirão de Floresta Ombrófila Densa 
P4 0596050E, 9337234N, 224 Juquira de Floresta Ombrófila Densa 
P5 0595176E, 9337474N, 222 Juquira de Floresta Ombrófila Densa Aluvial 
P6 0595797E, 9337330N, 238 Juquirão e Juquira de Floresta Ombrófila Densa, pasto sujo 
P7 0595890E, 9337124N, 231 Juquirão e Juquira de Floresta Ombrófila Densa, pasto sujo 
P8 0595926E, 9337734N, 234 Juquirão de Floresta Ombrófila Densa 
P9 0595829E, 9337820N, 235 Juquirão e Juquira de Floresta Ombrófila Densa, reservatório, pasto sujo 

P10 0595972E, 9336864N, 253 Juquirão de Floresta Ombrófila Densa 
P11 0595949E, 9336950N, 252 Juquirão de Floresta Ombrófila Densa 
P12 0595948E, 9337078N, 244 Juquirão de Floresta Ombrófila Densa 
P13 0595950E, 9337188N, 245 Juquirão de Floresta Ombrófila Densa 
P14 0595890E, 9337286N, 253 Juquirão e Juquira de Floresta Ombrófila Densa, pasto sujo 
P15 0595802E, 9337294N, 247 Juquirão de Floresta Ombrófila Densa 
P16 0595657E, 9337283N, 249 Juquirão de Floresta Ombrófila Densa, reservatório 
 
Correspondentes a censos matutinos (a partir do amanhecer), bem como vespertinos 
(estendendo-se até o crepúsculo), ao longo de caminhadas pelos ambientes componentes da 
paisagem (aproveitando-se de trilhas e estradas existentes e com condições de acesso), os 
transectos foram efetuados mediante o auxílio de cartografia disponível, relativa ao lay-out do 
empreendimento, sobreposto em imagens satélites em escala de 1:55.000 (Projeção UTM, 
Datum Horizontal SAD69, Imagem Quickbird 2005/2006). 
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Durante os transectos, foram feitos censos das espécies e indivíduos de aves observados, tendo-
se o auxílio de um binóculo, um gravador e um microfone direcional (para eventuais registros 
sonoros), anotando-se os seguintes itens: 
− localização geográfica (em coordenadas UTM) dos locais amostrados, mediante o uso de um 

GPS (Sistema de Posicionamento Global); 
− data, horário e condições climáticas; 
− nome da espécie constatada; 
− número de indivíduos observados para a espécie; 
− tipo de registro obtido para a espécie (sonoro, visual, ninhos, vestígios etc.); 
− complexidade estrutural da paisagem (tipologias de hábitats componentes); 
− tipo de ambiente de registro: classificação vegetacional conforme Veloso (et al.) (1991); 
− estrato de registro: solo, herbáceo, arbustivo, mediano, dossel, corticícola (aves associadas 

aos troncos senis para forrageamento e/ou nidificação); 
− deslocamento da ave para ambientes vizinhos; 
− forrageamento, nidificação e outras atividades. 
 
Foram também avaliados a estrutura e o grau de conservação dos hábitats através de alguns 
parâmetros, como a estratificação vertical, o adensamento da vegetação e a altura do dossel, 
tendo-se como subsídio a classificação vegetacional estabelecida por Veloso (et al.) (1991), 
além da observação dos tipos de manejo e de usos antropogênicos vigentes (queimadas, cortes 
seletivos, desmatamento etc.). 
 
Para ilustração do presente documento, ainda em campo, os ambientes estudados foram 
fotografados, enquanto que, para algumas espécies de aves registradas, foram utilizadas 
fotografias constantes em acervos particulares. 
 
Em escritório, identificações taxonômicas e informações de endemicidade e comportamento 
migratório foram baseadas em literatura (Lanyon, 1978; Negret e Negret, 1981; Schauensee, 
1982; Negret et al., 1984; Hilty e Brown, 1986; Sick, 1983, 1997; Cracraft, 1985; Haffer, 1985; 
Isler e Isler, 1987; Novaes, 1987; Oren, 1987; Grantsau, 1989; Ridgely e Tudor, 1989, 1994; 
Cavalcanti, 1990; Hardy et al., 1990; Hardy et al., 1993; Vielliard, 1995a, 1995b; Souza, 1998). 
 
Foram analisadas a riqueza de espécies e a abundância dos indivíduos de aves constatadas. As 
comunidades de aves foram também categorizadas em classes de dieta (Isler e Isler, 1987; Sick, 
1997; Cintra (et al.), 1990; Kar et al., 1990; Motta Jr., 1990), quais sejam: 
− insetívora (predomínio de insetos e outros artrópodes na dieta); 
− inseto-carnívora (insetos e pequenos vertebrados, em proporções similares na dieta); 
− onívora (forrageamento de insetos e/ou outros artrópodes e/ou pequenos vertebrados e/ou 

frutos e/ou sementes); 
− frugívora (predomínio de frutos na dieta); 
− granívora (predomínio de grãos); 
− nectarívora (predomínio de néctar, pequenos insetos e artrópodes);  
− carnívora (predomínio de vertebrados vivos e/ou mortos na dieta): incluindo a classe 

piscívora (predomínio de peixes). 
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Conforme o hábitat peculiar ao uso, as aves registradas foram ainda distribuídas nas categorias: 
− florestal: espécies que somente vivem em formações florestais (em exemplo, as Florestas 

Ombrófilas); 
− campestre: espécies que vivem em Savana Metalófila, cerrado sensu stricto, campos naturais 

(por exemplo, campo limpo) e implantados (pastagens e cultivos); 
− aquático: para espécies adaptadas a explorar ambientes úmidos, como brejos, lagoas, 

alagados, cursos d’água, campos hidromórficos etc.; 
− rochoso: para espécies restritas à ambientes rochosos; 
− generalista: para espécies adaptadas a explorar diversas das tipologias de ambientes 

supracitados. 
 
Para as categorias de conservação em níveis international, nacional e estadual, foram adotadas 
aquelas oficialmente determinadas pelo IBAMA (Revisão da Lista Nacional da Fauna Brasileira 
Ameaçada de Extinção, 2003), SECTAM (2006 in http://www.sectam.pa.gov.br e Resolução 
COEMA nº 54/07 – Lista das Espécies da Flora e da Fauna Ameaçadas no Estado do Pará) e 
BirdLife International (2000), que correspondem às mesmas definidas pela União Internacional 
para Conservação da Natureza (IUCN, 2003 in Machado et al., 2005), Ribera (1996 in Lins, 
1997) e Collar et al. (1994). 
 
Deve-se esclarecer que uma espécie ameaçada de extinção é aquela que enfrenta uma alta 
probabilidade de extinção se continuarem as pressões diretas sobre ela ou sobre seus hábitats, 
distribuídas nas seguintes categorias: 
− espécie extinta na natureza: quando se sabe que ela existe somente em cativeiro ou em 

populações inseridas na natureza em áreas distintas de sua distribuição natural; 
− espécie ameaçada de extinção e em perigo: quando a melhor evidência disponível indica que 

ela apresenta um risco muito alto de extinção na natureza em curto prazo; 
− espécie ameaçada de extinção e vulnerável: corre um alto risco de extinção em médio prazo; 
− espécie quase ou presumivelmente ameaçada: táxon do qual se suspeita a pertencer a uma 

das categorias acima; 
− espécie regional ou localmente rara: apresenta baixas abundâncias em determinadas regiões 

ou locais; 
− espécie deficiente em dados: quando as informações existentes sobre o táxon são 

inadequadas para se fazer uma avaliação direta ou indireta sobre seu risco de extinção, com 
base em sua distribuição ou status de suas populações. 

 
 
Diagnóstico Ecológico e Avifaunístico da Área de Influência Indireta 
 
A Barragem do Gelado localiza-se na Área de Proteção Ambiental do Igarapé Gelado (APA do 
Gelado). O Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado irá ocupar pequenos 
territórios desta, em áreas adjacentes à Floresta Nacional de Carajás (FLONA Carajás). Essas 
duas UC’s constituem Unidades de Uso Sustentável, com o objetivo básico de compatibilizar a 
conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 
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Essas duas categorias referidas de Unidades de Conservação do SNUC (Sistema Nacional 
instituído pela Lei nº9.985, de 18 de julho de 2000, regulamentada pelo Decreto nº4.340/02), 
constituem Unidades de Uso Sustentável, que possuem o objetivo básico de compatibilizar a 
conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais (Camargos, 
2001), sendo que: 
− a Área de Proteção Ambiental é “em geral extensa, com certo grau de ocupação humana, 

dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, especialmente importantes para 
a qualidade de vida e o bem-estar de populações humanas, e tem como objetivos básicos 
proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 
sustentabilidade do uso dos recursos naturais”; 

− e a Floresta Nacional “destina-se ao manejo de florestas produtivas nativas (ou plantadas em 
menor escala), voltadas para o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas, 
capazes de subsidiar o uso sustentado dos produtos e subprodutos florestais. Nelas se 
permite o desenvolvimento de atividades de educação ambiental e recreativas, entre as quais 
a pesca”. 

 
A APA do Gelado e a FLONA Carajás se inserem na eco-região3 “20 – Interflúvio do 
Xingu/Tocantins/Araguaia” (Ferreira, 2001 in Vieira et al., 2006) e na província biogeográfica 
da Floresta Amazônica (Veloso et al., 1991), maior região contínua de florestas tropicais úmidas 
do mundo, a qual, originalmente, ocupava uma área brasileira4 total de 368.989.221 hectares 
(49,29% do território nacional), abrangendo integralmente os Estados do Pará, Amazonas, Acre, 
Amapá e Roraima, quase a totalidade de Rondônia (98,8%), mais da metade de Mato Grosso 
(54%), parte do Maranhão (34%) e 9% do Tocantins. 
 
A APA do Gelado e a FLONA Carajás mantêm divisas com outras Unidades de Conservação 
amazônicas, quais sejam, a Floresta Nacional do Tapirapé-Aquiri (à Noroeste), a Área Indígena 
Xicrin do Cateté (à Sudoeste), a Reserva Biológica do Tapirapé (ao Norte) e a FLONA de 
Itacaiúnas (à Oeste). Localizado na Província Mineral de Carajás, este conjunto de UCs constitui 
um extenso bloco florestal (Figura 8.70), definido pelo IBAMA como o “Mosaico de Carajás”. 
Sem considerar a Terra Indígena mencionada, o “Mosaico de Carajás” cobre 761.662,70 
hectares totais em área contínua (Aquino, 2006), onde predominam formações de Floresta 
Ombrófila, de essencial relevância para a conservação da biodiversidade do Estado do Pará, 
principalmente diante da grande dinâmica de devastação das florestas amazônicas e 
conseqüências drásticas de perda de espécies florísticas e faunísticas regionais. O Pará já 
apresenta 33,33% de sua área total deflorestada. De acordo com Vieira et al. (2006), 56,9% de 
florestas ainda permaneciam na paisagem do Estado em 2006. 
 

                                                      
3 Entende-se por ecorregião um conjunto de comunidades naturais, geograficamente distintas, que compartilham a 
maioria das suas espécies, dinâmicas e processos ecológicos, e condições ambientais similares, que são fatores 
críticos para a manutenção de sua viabilidade, em longo prazo (Dinnerstein, 1995 in 
http://www.portaldomeioambiente.com.br). 
4 A Floresta Amazônica, originalmente, cobria mais de 7.000.000 km² da América do Sul, indo desde o Oeste do 
Estado do Maranhão, o extremo Norte de Goiás e o Norte e Oeste de Mato Grosso, até as vertentes Orientais dos 
Andes da Bolívia à Colômbia, o rio Orenoco e o Oceano Atlântico nas Guianas. 
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Fonte: Aquino (2006). 
FIGURA 8.70 - Limites Geográficos das Unidades de Conservação do Mosaico de Carajás 
(PA).  
 
 
Na Amazônia Legal são classificados 25 centros de endemismos5, oito deles separados por rios 
principais, formados por centenas de cursos d’água importantes, que têm funcionado como 
mecanismos de especiação (Brandon et al., 2005). O Estado do Pará abriga quatro centros: o do 
Xingu, entre os rios Xingu e Tocantins; o de Tapajós, no interflúvio Xingu-Tapajós; o de Belém, 
estendendo-se para o Leste e o Sul da capital paraense; e o da Guiana, ao Norte do rio Amazonas 
(Silva et al., 2005). Entre tais centros: 
− o Xingu apresenta o menor tamanho de área de proteção restrita (0,29%), com proteção total 

de 27,11% de sua área e taxa de desmatamento de 26,75% (Silva et al., 2005); 
− o Tapajós apresenta área de proteção restrita de 0,70%, com proteção total de 28,26% e taxa 

de desmatamento de 9,32%; 
− e o Belém apresenta área de proteção restrita de 1,40%, o menor tamanho de proteção total 

(17,66%) e a maior taxa de desmatamento (67,48%). Neste centro, inclusive, inicia-se a área 
conhecida por “arco do desmatamento” da Amazônia, advindo de desmatamentos maciços, 
estendendo-se entre o Sudeste do Maranhão, o Norte do Tocantins, Sul do Pará, Norte do 
Mato Grosso, Rondônia, Sul do Amazonas e o Sudeste do Acre (Capobianco et al., 2001 in 
Lima e May, 2005; Vieira et al., 2006). 

 
A APA do Gelado e a FLONA Carajás inserem-se no centro Xingu, apresentando floras e faunas 
endêmicas ao mesmo, como a araponga-da-amazônia (Procnias albus walacei), a mãe-de-taoca-
pintada (Phlegopsis nigromaculata confinis), o arapaçu-de-loro-cinza (Hylexetastes brigidai) e o 
arapaçu-de-carajás (Xiphocolaptes carajaensis). Outras espécies são endêmicas aos centros 
Tapajós e Belém. 
 
                                                      
5 Centros de endemismos consistem em áreas florestais diferenciadas, onde a biodiversidade é particularmente alta, 
com um grande número de espécies endêmicas (tanto vegetais, quanto animais), todas reconhecíveis na 
diferenciação regional das espécies de aves amazônicas (Brown, 1987). 
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Conforme MPEG/VALE (2005), algumas espécies de aves endêmicas ocorrentes na FLONA 
Carajás possuem distribuição restrita à margem Sul do rio Amazonas, como o dançador-de-
coroa-prateada (Pipra iris) e o chupa-dente-grande (Conopophaga melanogaster), endêmico ao 
centro Tapajós; enquanto outras se restrigem às regiões zoogeográficas da Amazônia 
Setentrional e Meridional, como a jacupiranga (Penelope pileata), restrita aos centros Belém e 
Rondônia e o jacamim-de-costas-verdes (Psophia viridis) e o arapaçu-de-Spix (Xiphorhynchus 
spixii), restritos ao centro Belém. Ainda outras apresentam ocorrência centrada na Amazônia 
Ocidental, como o limpa-folha-de-bico-virado (Simoxenops ucayalae), o furriel-de-encontro 
(Parkerthrautes humeralis), o ferreirinho-picaça (Poecilotriccus capitalis) e o puruchém 
(Synallaxis cherriei). 
 
Devido à heterogeneidade e ao alto grau de conservação de seus ambientes naturais 
componentes (Floresta Ombrófila e Savana Metalófila), a FLONA Carajás, junto ao bloco 
florestal de Unidades de Conservação do qual faz parte, constitui um valioso refúgio para a 
avifauna sul-amazônica, principalmente para aquelas endêmicas. Sustenta um total de 649 
espécies de aves, distribuídas em 22 Ordens, 67 Famílias e 15 Subfamílias compilados os dados, 
até então, confirmados para a região (Golder/Vale, 2008a, 2008b; Pacheco et al., 2007; 
Golder/Vale, 2006a, 2006b; IAVRD, 2005a, 2005b, 2005c; MPEG/Vale, 2005; BMA/Vale, 
2002; STCP/Vale, 2001; MPEG, 1983 a 1987). As Famílias com maior representatividade em 
táxons são Tyrannidae, Thamnophilidae, Thraupidae e Accipitridae. Uma sub-espécie constitui 
nova descrição para a Ciência, denominada tico-tico (Zonotrichia capensis novaesi). 
 
Na compilação das 649 espécies de aves, encontram-se incluídos os dados obtidos pelo presente 
“Estudo de Avifauna do Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado (Parauapebas, 
PA)”, que registrou dois novos táxons para a região de Carajás, incrementando o seu 
conhecimento científico, pois os mesmos não haviam sido regionalmente constatados por 
pesquisas anteriores: arapaçu-de-bico-vermelho-torto (Campylorhamphus trochilirostris) e 
saíra-galega (Hemithraupis flavicollis). 
 
O número total de espécies possui extrema relevância ecológica e científica, pois equivale a 50% 
das 1.294 espécies de aves consideradas para a Floresta Amazônica (Silva et al., 2005). Deve-se 
mencionar que este bioma abriga mais de um terço de todas as espécies animais e vegetais do 
planeta, entre as quais, 20 espécies de aves são consideradas ameaçadas de extinção (IBAMA, 
2003 in Machado et al., 2005); 263 são endêmicas (Mittermeier et al., 2003 in Marini e Garcia, 
2005); e 283 possuem distribuição restrita ou muito rara (Brandon et al., 2005).  
 
A riqueza atual de espécies de aves em Carajás (n = 649) é composta por um predomínio de 
comunidades florestais, principalmente com dietas insetívora e frugívora, sendo que a excelente 
estrutura ecológica e grau de conservação das formações florestais constituem o principal fator 
para a manutenção da avifauna. A Floresta Ombrófila, subdividida em diferentes tipologias, 
oferece uma maior variedade de micro-hábitats alimentares e reprodutivos, distribuídos em 
diferentes estratos vegetacionais, para grandes populações de diferentes espécies de aves se 
instalarem. 
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Em geral, diversas espécies possuem um forte caráter cinegético, devido ao valor alimentar, 
comercial, criação e/ou domesticação que apresentam, sendo intensivamente pressionadas pela 
caça clandestina. Destacam-se 26 espécies florestais que apresentam um maior valor de 
conservação em níveis internacional, nacional e estadual (SEMA, 2006 – Resolução COEMA 
nº54/07; Machado et al., 2005; IBAMA, 2003; BirdLife International, 2000; Collar et al., 1994), 
abrangendo: 14 táxons considerados ameaçados de extinção, sendo um deles classificado como 
provavelmente extinto na natureza, oito em perigo e cinco vulneráveis; além de seis quase 
ameaçados de extinção; e seis regionalmente raros (vide Quadro 8.10). 
 
Conforme a Lista de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (Machado et al., 2005; 
IBAMA, 2003), os táxons ameaçados de extinção correspondem à 44% das 32 espécies 
faunísticas ameaçadas no Estado do Pará, bem como à 24% das 58 espécies ameaçadas na 
Amazônia. Neste grupo, 12 equivalem a 46% das 26 espécies de aves ameaçadas de extinção no 
Pará (SEMA, 2006), como o falcão-de-peito-vermelho (Falco deiroleucus), a mãe-de-taoca-
pintado (Phlegopsis nigromaculata) e o aracuã-pequeno (Ortalis motmot). 
 
Entre as espécies de aves ameaçadas de extinção (SEMA, 2006 – Resolução COEMA nº 54/07; 
Machado et al., 2005; IBAMA, 2003; BirdLife International, 2000; Collar et al., 1994) e 
sustentadas pela FLONA Carajás, algumas com grande porte, como os terrestres e frugívoros 
jacamim-de-costas-verdes (Psophia viridis) e mutum-de-penacho (Crax fasciolata), habitam 
áreas florestais mais conservadas e extensas. Outras terrestres pequeninas exploram alimento em 
menores alturas da vegetação, como o insetívoro joão-teneném-castanho (Synallaxis rutilans) e o 
frugívoro papinho-amarelo (Piprites chloris). Exploram os troncos os insetívoros arapaçu-
barrado (Dendrocolaptes certhia), arapaçu-da-taoca (Dendrocincla merula) e pica-pau-de-coleira 
(Celeus torquatus), por serem corticícolas, ou seja, adaptados a nidificar ou forragear em 
cavidades na madeira no interior das florestas. Já no dossel têm-se o onívoro araçari-de-nuca-
vermelha (Pteroglossus bitorquatus) e as frugívoras jandaia-de-testa-vermelha (Aratinga 
solstitialis) e arara-azul-grande (Anodorhynchus hyacinthinus). 
 

QUADRO 8.10 
 

ESPÉCIES CONSIDERADAS AMEAÇADAS (AM) DE EXTINÇÃO, NAS 
CATEGORIAS EXTINTA NA NATUREZA (EX), EM PERIGO (EP) E VULNERÁVEL 

(VUL) OU COMO QUASE (QA) AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO (SEMA, 2006 – 
RESOLUÇÃO COEMA Nº54/07 IN HTTP://WWW.SEMA.PA.GOV.BR; IBAMA1, 2003 
IN MACHADO4 ET AL., 2005; BIRDLIFE INTERNATIONAL2, 2000; COLLAR3 ET 

AL., 1994) OU REGIONALMENTE RARAS (RA), REGISTRADAS NA FLONA 
CARAJÁS EM 1983 A 1987, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007 E 2008, COM MENÇÕES 

PARA AQUELAS QUE SÃO ENDÊMICAS (END). 
 

Espécie Nome Popular Categoria 
Mitu mitu Mutum-do-nordeste Am1, ex 
Crax fasciolata Mutum-de-penacho Am1,5, ep 
Phlegopsis nigromaculata Mãe-de-taoca-pintada Am1,5, ep 
Psophia viridis Jacamim-de-costas-verdes Am1,5, ep, end (restrita ao centro Belém) 
Dendrocincla merula Arapaçu-da-taoca Am1,5, ep 
Dendrocolaptes certhia Arapaçu-barrado Am1,5, ep 
Pyrrhura perlata Tiriba-peróla Am5, ep, end 
Celeus torquatus Pica-pau-de-coleira Am5, ep 
Continua...
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...continuação 
Espécie Nome Popular Categoria 

Synallaxis rutilans João-teneném-castanho Am5, ep 
Anodorhynchus hyacinthinus Arara-azul-grande Am1,5, vul 
Aratinga solstitialis Jandaia-de-testa-vermelha Am2,3, vul 
Pteroglossus bitorquatus Araçari-de-nuca-vermelha Am1,5, vul, end 
Deconychura cf longicauda Arapaçu-rabudo Am5, vul 
Piprites chloris Papinho-amarelo Am5, vul 
Penelope pileata Jacupiranga Qa2,3, end (restrita aos centros Belém e Rondônia) 
Synallaxis cherriei Puruchém Qa3 (possui populações isoladas) 

Simoxenops ucayalae Limpa-folha-de-bico-
virado Qa3 

Pipra aureola Uirapuru-vermelho Qa4 
Hemitriccus zosterops Maria-de-olho-branco Qa4 
Tangara mexicana Saíra-de-bando Qa4 
Pyrrhura picta Tiriba-de-testa-azul Ra 
Conopophaga melanogaster Chupa-dente-grande Ra 
Poecilotriccus capitale Ferreirinho-picaça Ra, end 
Hemitriccus andrei Maria-sebinha Ra, end 
Oxyruncus cristatus Araponga-do-horto Ra 
Procnias alba Araponga Ra (com população isolada e diferenciada) 
 
 
A arara-azul-grande (Anodorhynchus hyacinthinus) se destaca por ser a maior arara brasileira, 
muito atraente, carismática, de fácil adaptação em cativeiro, falante e com boa capacidade de 
imitar a voz humana, o que a torna muito cobiçada no comércil clandestino. No Norte do Brasil 
sua população é estimada em somente 500 exemplares (Scherer-Neto 2004 in Guedes, 2004). 
Em 2007 foram confirmados na região de Carajás (Golder/Vale, 2008a) 140 indivíduos por 
registros visuais e sonoros (a maior parte se distribui no município de Canaã dos Carajás, em 
remanescentes de Floresta Ombrófila), os quais preferem se alimentar de coquinhos de inajá 
(Attalea maripa) e nozes de achichá (Sterculia pruriens). Também possui uma nítida preferência 
em nidificar nos troncos de achichá (Sterculia pruriens), onde se reproduz, ainda que nidifique 
em troncos de castanheiras (Bertholletia excelsa), jatobás (Hymenaea parvifolia), gameleiras 
(Ficus sp.), sumaúmas (Ceiba pentandra) e árvores secas, todas muito altas e emergentes (a 
copa pode atingir 40 a 50 metros ou mais de altura do solo), ressaltando-se, então, a grande 
relevância de proteção dos achichás para a manutenção regional da arara-azul-grande 
(Anodorhynchus hyacinthinus). 
 
Entre as espécies florestais consideradas como quase ameaçadas de extinção (Machado et al., 
2005; BirdLife International, 2000; Collar et al., 1994), a terrestre jacupiranga (Penelope 
pileata) explora frutos no solo; o frugívoro uirapuru-vermelho (Pipra aureola) e os insetívoros 
maria-de-olho-branco  (Hemitriccus zosterops) e puruchém (Synalaxis cherriei), que possui 
populações isoladas, habitam o sub-bosque; e o insetívoro e corticícola limpa-folhas-de-bico-
virado (Simoxenops ucayalae) forrageia nos troncos das árvores. 
 
Entre as regionalmente raras, tem-se insetívoras de sub-bosque, como o ferreirinho-picaça 
(Poecilotriccus capitale), a maria-sebinha (Hemitriccus andrei) e o chupa-dente-grande 
(Conopophaga melanogaster), que não era encontrado na natureza, desde o princípio do Século 
XX; onívoras de estratos medianos, como a araponga-do-horto (Oxyruncus cristatus) e a 
guainambé (Procnias alba); e frugívoras de dossel, como a tiriba-de-testa-azul (Pyrrhura picta). 
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Por outro lado, algumas espécies de aves campestres e aquáticas, vinculadas à Savana 
Metalófila, bem como às várzeas e rios, são migratórias e influenciadas pelas variações 
climáticas regionais: a estação seca vai de Junho a Setembro, com forte estiagem entre Junho a 
Agosto, sendo a temperatura média anual de 23ºC e precipitação média de 1.732 mm (IAVRD, 
2005b). Devido à formação de alagados e maior disponibilidade de alimento na Savana 
Metalófila, com a renovação da vegetação, alguns migrantes são regionalmente mais freqüentes 
durante a estação chuvosa (entre os meses de Novembro a Maio, com maior concentração de 
chuvas em Fevereiro e Março). Como exemplo, vindos do Sul, o papa-moscas-cinzento 
(Contopus cinereus) e a guaracava-de-bico-pequeno (Elaenia parvirostris) visitam a região no 
período de Maio a Setembro. Por sua vez, vindos do Norte, a juruviara-barbuda (Vireo 
altiloquus), a mariquita-de-perna-clara (Dendroica striata) e o piui-boreal (Contopus cooperi) 
visitam a região no período de Setembro a Março. 
 
 
Diagnóstico Ecológico e Avifaunístico da Paisagem das Áreas de Influência Direta e 
Diretamente Afetada 
 
A Área de Influência Direta (AID) do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do 
Gelado é composta por fisionomias de Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Aberta, 
Florestas Alteradas e áreas abertas. 
 
A Área Diretamente Afetada (ADA) pelo Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem 
do Gelado é composta por Floresta Ombrófila Densa, reservatório do Gelado e áreas 
desprovidas de vegetação (estradas e acessos) (Fotos 8.8 a 8.13). 
 

FOTO 8.8-À esquerda da estrada de ligação 
Mina N4 e Barragem do Gelado, Floresta 
Ombrófila Densa e à direita, regeneração de 
gramíneas sob Linha de Transmissão 
existente . 

FOTO 8.9 -À esquerda da estrada de ligação 
Mina N4 e Barragem do Gelado, Floresta 
Alterada e à direita, a regeneração de 
gramíneas sob Linha de Transmissão. 
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FOTO 8.10 -Floresta Alterada e juquira no 
entorno da ADA  

FOTO 8.11 - Margem do reservatório da 
Barragem do Gelado coberta por Floresta 
Ombrófila Densa na ADA. 

 

  
FOTO 8.12 - Emaranhado de 
cipós no interior de Floresta 
Ombrófila Densa da ADA. 

FOTO 8.13 - Porção do reservatório da Barragem do 
Gelado e localização do projeto (branco) 

 
Os trabalhos de campo efetuados na ADA do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da 
Barragem do Gelado em Abril de 2008 resultaram no censo de 230 exemplares de aves, 
pertencentes a 82 espécies de aves. Somando-se estes resultados aos 362 exemplares de 86 
espécies de aves anteriormente censeadas em Outubro de 2006 na área de inserção da “Usina de 
Beneficiamento de Minério de Ferro à Umidade Natural do Complexo de Ferro Carajás”, atinge-
se o valor total de 134 espécies de aves, distribuído em 14 Ordens, 28 Famílias e 14 Subfamílias 
(vide Anexo X). 
 
Esta riqueza corresponde à 21% da avifauna até então confirmada na região de Carajás 
(Golder/Vale, 2008a, 2008b; Pacheco et al., 2007; Golder/Vale, 2006a, 2006b; IAVRD, 2005a, 
2005b, 2005c; MPEG/Vale, 2005; BMA/Vale, 2002; STCP/Vale, 2001; MPEG, 1983 a 1987), 
bem como a 10% das aves consideradas para a Floresta Amazônica (Silva et al., 2005). 
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Predominam comunidades de aves florestais (eqüivalendo a 68% da riqueza total), 
principalmente com dieta insetívora, onívora e frugívora (Quadro 8.11), as quais são 
sustentadas pelas formações de Floresta Ombrófila, cuja vegetação pluriestratificada oferece 
maiores oportunidades para o abrigo, forrageamento e nidificação, constituindo, portanto, a 
principal fitofisionomia para a manutenção da avifauna regional. 
 

QUADRO 8.11 
 

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE RIQUEZA E ABUNDÂNCIA DE AVES, 
DISTRIBUÍDOS EM CLASSES DE HÁBITO E DIETA, REGISTRADOS NA REGIÃO 

DO PROJETO DE REPROCESSAMENTO DO REJEITO DA BARRAGEM DO 
GELADO (PARAUAPEBAS, PA) - 2008. 

 
Número de Espécies 

Classe Insetívora Onívora Frugívora Nectarívora Carnívora Inseto-Carnívora Granívora Total 
Florestal 48 22 13 2 4 2 0 91 
Generalista 9 11 1 5 2 2 1 31 
Campestre 1 3 0 0 0 1 0 5 
Aquático 1 3 0 0 1 0 0 5 
Rochoso 1 0 0 0 0 0 0 1 
Urbano 1 0 0 0 0 0 0 1 
Total 61 39 14 7 7 5 1 134 

Número de Indivíduos 

Classe Insetívora Onívora Frugívora Inseto-
Carnívora Nectarívora Granívora Carnívora Total 

Florestal 155 65 38 5 5 0 7 275 
Generalista 178 49 6 2 15 15 7 272 
Campestre 1 17 0 10 0 0 0 28 
Aquático 3 5 0 0 0 0 1 9 
Rochoso 7 0 0 0 0 0 0 7 
Urbano 1 0 0 0 0 0 0 1 
Total 345 136 44 17 20 15 15 592 
 
 
Entre as comunidades de aves florestais destacam-se três frugívoros: o papagaio-campeiro 
(Amazona ochrocephala) e o papinho-amarelo (Piprites chloris), por serem considerados 
ameaçados de extinção em nível estadual (Sectam, 2006); a jandaia-de-testa-vermelha (Aratinga 
solstitialis), ameaçada de extinção em nível internacional (BirdLife International, 2000; Collar et 
al., 1994). Também se ressaltam algumas espécies regionalmente raras e com baixas populações 
locais, como o torom-torom (Hylopezus berlepschi), a choca-preta-e-cinza (Thamnophilus 
nigrocinereus) e a papa-taoca (Pyriglena leuconota), insetívoros de sub-bosque; além da tiriba-
de-testa-azul (Pyrrhura picta) e do bico-encarnado (Pitylus grossus), peculiares ao dossel. 
 
As comunidades florestais também predominaram entre 38% das espécies cinegéticas 
registradas, devido ao valor alimentar, comercial, criação e/ou domesticação, a exemplo da 
arara-canga (Ara macao), a maitaca-roxa (Pionus fuscus) e o tucano-grande-de-papo-branco 
(Pteroglossus inscriptus). 
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Por outro lado, nas juquiras, pastos sujos e reservatório vivem comunidades de aves generalistas 
e campestres, especialmente com dieta granívora e onívora, incluindo 18 espécies que 
apresentam comportamento migratório. Possuindo um alto potencial de dispersão, destacam-se 
dois migrantes de longas distâncias oriundos do Hemisfério Norte: a insetívora andorinha-azul 
(Progne subis) e o aquático maçarico-pintado (Actitis macularius). 
 
Apresenta-se, a seguir, a descrição das comunidades de aves registradas nos ambientes 
componentes da ADA do empreendimento. 
 
Caracterização dos Ambientes 
 
− Floresta Ombrófila 
 
As formações de Floresta Ombrófila Densa sustentam a maior parte da avifauna da região de 
estudo, incluindo espécies ameaçadas de extinção, regionalmente raras, endêmicas e cinegéticas. 
As comunidades de aves florestais são vinculadas à vegetação estratificada e ao sombreamento 
para a sobrevivência e manutenção de suas populações, as quais, em geral, têm sua 
sobrevivência favorecida por maiores áreas florestadas. 
 
As comunidades de aves terrestres e de sub-bosque possuem uma menor capacidade de 
dispersão. Entre as terrestres tem-se os insetívoros estalador-do-norte (Foto 8.14) (Corythopis 
torquatus), torom-torom (Hylopezus berlepschi) e pinto-da-mata-de-cara-preta (Foto 8.15) 
(Formicarius analis). Na vegetação arbustiva vivem as de sub-bosque, com domínio para 
comunidades insetívoras, como o abre-asa-da-capoeira (Mionectes oleagineus), a papa-taoca 
(Foto 8.16) (Pyriglena leuconota), a choca-preta-e-cinza (Thamnophilus nigrocinereus), a 
choquinha-de-garganta-cinza (Myrmotherula menetriesii), o formigueiro-de-cara-preta 
(Myrmoborus myotherinus) e a choquinha-miúda (Myrmotherula brachyura). Outras possuem 
dieta frugívora, como o flautim-marrom (Schiffornis turdina); ou nectarívora, como o beija-flor-
de-veste-preta (Anthracothorax nigricollis) e o rabo-branco-rubro (Phaethornis ruber), que 
ajudam na polinização das flores. 
 
Alturas vegetacionais medianas são exploradas por diversas comunidades insetívoras, frugívoras 
e onívoras, como o limpa-folha-de-sobre-ruivo (Philydor erythrocercus), o anambé-una (Querula 
purpurata), o surucuá-de-cauda-preta (Foto 8.17) (Trogon melanurus), o surucuá-de-barriga-
dourada (T. viridis), o poaeiro-de-sobrancelha (Ornithion inerme), a maria-caçula (Myiornis 
ecaudatus), a maria-de-penacho (Lophotriccus galeatus), o assobiador-do-castanhal 
(Smaragdolanius leucotis) e o bico-chato-de-cabeça-cinza (Tolmomyias poliocephalus) . 
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FOTO 8.14 - Estalador-do-norte 
(Corythopis torquatus), florestal, insetívoro e 
terrestre. 

FOTO 8.15 - Pinto-da-mata-de-cara-preta 
(Formicarius analis), florestal, insetívoro e 
terrestre. 

 

  
FOTO 8.16 - Macho de papa-taoca (Pyriglena 
leuconota), florestal, insetívoro, de sub-bosque 
e regionalmente raro. 

FOTO 8.17 - Surucuá-de-cauda-preta 
(Trogon melanurus), florestal, onívoro e de 
estratos medianos. 

 
Nos troncos, principalmente nos mais grossos, nidificam diversas comunidades corticícolas, 
como o pica-pau-de-barriga-vermelha (Campephilus rubricollis), o arapaçu-de-bico-vermelho-
torto (Campylorhamphus trochilirostris), o arapaçu-de-garganta-amarela (Xiphorhynchus 
guttatus), o arapaçu-de-listras-brancas (Lepidocolaptes albolineatus), o tucano-grande-de-papo-
branco (Ramphastos tucanus) e o araçari-miúdo-de-bico-riscado (Pteroglossus inscriptus). 
 
O dossel favorece a manutenção de populações de aves frugívoras, onívoras e carnívoras, com 
destaque para espécies de grande porte, como a arara-canga (Ara macao), a arara-vermelha-
grande (Ara chloropterus), a maitaca-roxa (Pionus fuscus), o gavião-mateiro (Micrastur 
gilvicollis), o gavião-pernilongo (Geranospiza caerulescens) e o gavião-pedrez (Buteo nitidus). 
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Aos setores florestais mais úmidos e marginais às coleções de água, vinculam-se comunidades 
de aves florestais insetívoras dependentes de maior umidade, como a ariramba-do-paraíso 
(Galbula dea), a ariramba-da-mata (G. ruficauda), o garrinchão (Campylorhynchus turdinus), o 
pião-vovô (Thryothorus genibarbis) e o garrinchão-coraia (T. coraya), que exploram os estratos 
arbustivos e medianos; os inseto-carnívoros bico-de-brasa-de-testa-branca (Monasa morphoeus) 
e bico-de-brasa (M. nigrifrons) e os insetívoros ferreirinho-pintado (Todirostrum 
chrysocrotaphum), ferreirinho-relógio (Todirostrum cinereum) e bem-te-vizinho-de-asa-
ferrugínea (Myiozetetes cayanensis), peculiares ao dossel. Algumas aves aquáticas, como a 
anhuma (Anhima cornuta), podem também usufruir do dossel florestal para nidificação. 
 
 
Floresta Alterada 
 
Em formações florestais alteradas por ações humanas diversas, como exploração de madeira, 
queimadas ou abertura de clareiras, as comunidades de aves florestais habitantes são 
representadas por populações de espécies mais resistentes, com maior habilidade em explorar 
diferentes alturas da vegetação, bem como as bordas florestais. Podem ser ainda encontradas 
pequenas populações de espécies florestais ecologicamente mais exigentes e que remanescem na 
formação florestal, durante determinado período posterior ao manejo sofrido pelo sítio. 
 
Como exemplo, no solo tem-se o insetívoro formigueiro-pardo (Formicivora grisea) e a 
frugívora juriti-pupu (Leptotila verreauxi). Nos estratos arbustivos tem-se comunidades 
insetívoras dominantes, como o chororó-pocuá (Cercomacra cinerascens), a choquinha-de-
flancos-brancos (Myrmotherula axillaris) e a maria-sebinha (Hemitriccus minimus), além dos 
onívoros pipira-de-encontro-branco (Tachyphonus luctuosus), pipira-preta (T. rufus) e pipira-
vermelha (Ramphocelus carbo). 
 
Nos estratos medianos vivem os insetívoros cricrió (Lipaugus vociferans), maria-te-viu 
(Tyrannulus elatus) e maria-pechim (Myiopagis gaimardii); os onívoros pitiguari (Cyclarhis 
gujanensis) e juruviara-oliva (Vireo olivaceus); e a inseto-carnívora alma-de-gato (Piaya 
cayana). Algumas espécies conseguem explorar uma maior amplitude vertical da vegetação, 
desde o solo até o dossel, como os onívoros sabiá-laranjeira (Turdus rufiventris) e sabiá-
barranqueiro (T. leucomelas). 
 
No dossel têm-se comunidades diversas, como os frugívoros pomba-amargosa-da-Amazônia 
(Columba subvinacea), periquito-de-asa-laranja (Brotogeris chrysopterus) e maitaca-de-cabeça-
azul (Pionus menstruus); os onívoros bico-encarnado (Pitylus grossus), xexéu (Cacicus cela), 
saíra-galega (Hemithraupis flavicollis) e gaturamo-verdadeiro (Euphonia violacea); o carnívoro 
acauã (Herpetotheres cachinnans); e o insetívoro bico-chato-amarelo (Tolmomyias flaviventris). 
Aos troncos, vinculam-se espécies corticícolas para reprodução em cavidades na madeira, como 
o arapaçu-pardo (Dendrocincla fuliginosa), o pica-pau-de-banda-branca (Dryocopus lineatus) e 
o pica-pau-de-topete-vermelho (Campephilus melanoleucos). 
 
 



Outubro, 2008  197 RT-002_089-515-5018_01-J 

Golder Associates 

Juquira 
 
Formações florestais em regeneração apresentam baixa altura e predomínio de estratos 
arbustivos, atraentes ao povoamento de comunidades florestais com maior capacidade de 
expandir sua área de uso para as bordas florestais, como a inseto-carnívora choró-boi (Foto 
8.18) (Taraba major); os insetívoros petrim (Synallaxis frontalis) e barulhento (Euscarthmus 
meloryphus); e os onívoros azulão-da-Amazônia (Foto 8.19) (Cyanocompsa cyanoides), 
tempera-viola (Saltator maximus) e trinca-ferro-cinza (S. coerulescens). São comuns 
aglomerados de espécies vegetais ricas em flores, freqüentemente polinizadas por comunidades 
de aves nectarívoras, como o beija-tesourão (Eupetomena macroura) e o beija-flor-de-barriga-
violeta (Thalurania furcata). 
 
São também abundantes comunidades de aves generalistas e campestres, em busca de abrigo e 
alimento, principalmente em períodos de estiagem, quando os recursos tornam-se escassos nas 
pastagens adjacentes, como o insetívoro risadinha (Camptostoma obsoletum) e os onívoros bem-
te-vi-de-bico-chato (Megarynchus pitangua), maria-cavaleira-pequena (Myiarchus tuberculifer) 
e maria-cavaleira (M. ferox). 
 

 
FOTO 8.18 - Macho de choró-boi (Taraba 
major), florestal, inseto-carnívoro e de sub-
bosque. 

FOTO 8.19 - Macho de azulão-da-
Amazônia (Cyanocompsa cyanoides), 
florestal, frugívoro e cinegético. 

 
 
Pasto Sujo 
 
As pastagens são dominadas por gramíneas forrageiras implantadas, porém, setores 
abandonados permitem a colonização de herbáceas e arbustos invasores e pioneiros, 
favorecendo uma maior variedade estrutural ao hábitat, formando “pastos sujos”. Em geral, 
abrigam comunidades de aves generalistas e campestres, adaptadas à maior insolação e que, por 
isto, vêm expandindo sua distribuição geográfica com os desmatamentos. A vegetação herbácea 
é colonizada por comunidades de aves insetívoras e granívoras, como o uí-pí (Synallaxis 
albescens), o tico-tico (Zonotrichia capensis) e o tiziu (Volatinia jacarina). 
 
Os arbustos oferecem recursos alimentares e suporte para a confecção de ninhos de várias aves 
comuns, como as onívoras maria-já-é-dia (Elaenia flavogaster), o sanhaço-do-coqueiro 
(Thraupis palmarum) e o sanhaço-da-Amazônia (Thraupis episcopus); inseto-carnívoros como o 
anu-preto (Crotophaga ani); granívoras como a rolinha-caldo-de-feijão (Columbina talpacoti) e 
frugívoras como a maritaca (Aratinga leucopthalmus). 



Outubro, 2008  198 RT-002_089-515-5018_01-J 

Golder Associates 

 
Troncos de árvores queimadas testemunham a vegetação florestal de outrora, fornecendo suporte 
para a confecção de ninhos. As copas de árvores isentas de desmatamento oferecem alimentos 
(frutos e flores) e pousos de descanso/observação de espécies que percorrem longas distâncias, 
como o onívoro bem-te-vi-rajado (Myiodynastes maculatus), o insetívoro bem-te-vi-pirata 
(Legatus leucophaius); e os carnívoros urubu-de-cabeça-vermelha (Cathartes aura) e gavião-
carijó (Rupornis magnirostris). 
 
 
Reservatório 
 
No reservatório da Barragem do Gelado vivem comunidades de aves aquáticas, campestres e 
generalistas. As margens lamacentas são preferidas por aves pernaltas, como os onívoros 
maçarico-pintado (Actitis macularius) e pinto-d'água (Laterallus exilis). Na coleção de água 
forrageiam aves piscívoras e onívoras, como o martim-pescador-grande (Ceryle torquatus) e o 
bem-te-vi (Pitangus sulphuratus). Com vôos rasantes, diversas andorinhas alimentam-se de 
insetos na superfície de água, como a andorinha-azul (Progne subis). 
 
Na vegetação herbáceo-arbustiva marginal habitam populações de aves aquáticas, generalistas e 
campestres, como os insetívoros japacamim (Donacobius atricapilla) e suiriri (Tyrannus 
melancholicus); os onívoros saí-azul (Dacnis cayana) e gaudério (Molothrus bonariensis); e o 
nectarívoro cambacica (Coereba flaveola). 
 
 
Áreas Descobertas 
 
Áreas desprovidas de vegetação, como as estradas, acessos e pátios de estocagem de minério, 
são muito pobres em aves, cuja ocorrência é somente ocasional, como pode ser observado para o 
urubu-de-cabeça-preta (Coragyps atratus), que forrageia carcaças de animais atropelados no 
solo. Fendas e cavidades existentes em barrancos de estradas podem ser utilizadas para o abrigo 
de algumas aves campestres e generalistas, como o corruíra (Troglodytes musculus) e e a 
andorinha-serradora (Stelgidopteryx ruficollis). 
 
 
8.3.2.2 Mastofauna 
 
O estudo da mastofauna é importante pela representatividade deste grupo na natureza, cujos 
componentes possuem hábitos terrestres, fossoriais, arborícolas, aquáticos e aéreos, podendo 
ocupar, total e tridimensionalmente, o habitat onde ocorrem. 
 
O Brasil é o país com maior diversidade de mamíferos do mundo, com 652 espécies descritas, 
distribuídas em 11 ordens. Ocorrem, no país, 55 espécies de marsupiais, 19 edentados, 164 
morcegos, 98 primatas, 29 carnívoros, 43 mamíferos aquáticos, 10 artiodáctilos, 1 
perissodáctilo, 232 roedores e 1 lagomorfo (Reis et al., 2006). 
 
Cerca de 25% da fauna de mamíferos do Brasil é endêmica, sendo que entre os primatas este 
índice chega a 50% e, entre os roedores, a 37%. Novas espécies têm sido descritas, mesmo 
recentemente (Patton & Silva 1995; Lara et al., 2002; Emmons, 2005), o que faz aumentar a 
biodiversidade do país e, por outro lado, demonstra o baixo grau de conhecimento a respeito de 
nossa fauna. 
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Roedores de pequeno porte e marsupiais, comumente chamados de pequenos mamíferos não 
voadores (ou seja, excetuando-se os quirópteros), são a base da cadeia alimentar de diversos 
predadores como aves rapineiras, serpentes e mamíferos de maior porte. São animais 
extremamente abundantes na natureza, não apenas em número de indivíduos como em número 
de espécies. 
 
Mamíferos de maior porte, apesar de ocorrerem em mais baixas densidades, possuem 
requerimentos ambientais específicos, principalmente as espécies do grupo dos felinos, que 
necessitam de grandes áreas de vida; carnívoros como a lonta e a ariranha, que são dependentes 
de cursos d’água; os porcos do mato; a paca; a cutia; a maioria das espécies de primatas e outras, 
notadamente dependentes de ambientes mais preservados e extensos. 
 
 
Metodologia 
 
Para a mastofauna foi realizada uma visita à área do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da 
Barragem do Gelado, durante o período de 07 a 10/07/2008. Durante esta campanha foi 
realizado um reconhecimento da área, visando o levantamento das condições naturais da ADA e 
AID, analisando-se as fitofisionomias ocorrentes ali e avaliando-se o potencial destas unidades 
de análise para a manutenção da mastofauna.  
 
Esta avaliação levou em conta, ainda, a localização da área de estudo em um ambiente já 
ocupado e explorado antropicamente e, em um contexto mais amplo, sua contigüidade com a 
Floresta Nacional de Carajás, ambiente com características predominantemente primitivas, que, 
juntamente com a APA do Igarapé Gelado, constituem a área de influência do empreendimento. 
 
A presença de sinais e vestígios de mamíferos foi investigada e alguns registros foram efetuados 
com o objetivo de se levantar peculiaridades da mastofauna local. No entanto, o diagnóstico e as 
demais análises realizadas aqui se baseiam, sobretudo, nos dados secundários disponíveis sobre 
a mastofauna das FLONAS de Carajás e Tapirapé-Aquiri. 
 
Outras informações secundárias de âmbito mais geral foram extraídas da literatura 
técnica/científica disponível sobre a mastofauna do bioma Amazônico, como um todo. 
 
 
Diagnóstico 
 
Inserção da Área de Estudo 
 
Em termos fitogeográficos, a área do empreendimento situa-se próxima ao limite oriental do 
Domínio Equatorial Amazônico, praticamente em contato com o Domínio dos Cerrados 
(Ab’Saber, 1977). 
 
Zoogeograficamente, a área de estudo localiza-se igualmente próxima ao limite oriental da 
Província Mastozoológica Amazônica, quase em contato com a província Cariri-Bororó 
(Cabrera e Yepes, 1940, in Sick, 1997), que se relacionam, respectivamente, aos domínios 
fitogeográficos da Amazônia e do Cerrado, citados anteriormente. 
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No entanto, as fitofisionomias naturais observadas na área de estudos são, predominantemente, 
florestais, com exceção das áreas de canga ou campos sob influência metalófila ocorrentes na 
área de influência indireta. 
 
 
Mastofauna do Bioma Amazônico 
 
Talvez com exceção apenas dos primatas e mamíferos de maior porte como ungulados e 
carnívoros, o conhecimento da riqueza de espécies das comunidades de mamíferos das matas 
neotropicais é limitado. Novos táxons são continuamente descobertos quando levantamentos 
extensos, combinados com técnicas e métodos analíticos modernos, são realizados (Mittermeier 
et al., 1992; Patton e Silva, 1995; Queiroz, 1992; Roosmalen et al., 1998). 
 
Com base em mapas de distribuição geográfica das espécies, Voss & Emmons (1996), 
determinaram alguns padrões biogeográficos para a mastofauna amazônica. 
 
Em termos gerais, a diversidade de mamíferos é provavelmente maior no oeste da Amazônia 
(entre os rios; Negro e Madeira), onde cerca de 200 espécies podem ser simpátricas em algumas 
localidades; menor na região das Guianas (leste do rio Negro e norte do rio Amazonas) e 
intermediária no sudeste da Amazônia (leste do rio Madeira e sul do rio Amazonas), onde se 
localiza a FLONA de Carajás, dentro da ecorregião denominada Xingu/Tocantins. 
 
Peres (1997) afirma que a heterogeneidade de habitats é o fator determinante de padrões de 
riqueza de espécies de primatas na Amazônia. Entretanto, Voss & Emmons (1996) argumentam 
que talvez o fator crucial para a manutenção da diversidade de mamíferos no sudoeste da 
Amazônia não seja a diversidade de habitats por si só, mas sim a continuidade temporal da 
produção primária entre habitats com picos assincrônicos e irregulares de frutificação. 
 
Estes mesmos autores salientam que a variação geográfica na diversidade da fauna de mamíferos 
da Amazônia envolve principalmente marsupiais, morcegos, primatas e roedores, em contraste 
com edentados, carnívoros e ungulados cujas faunas são excepcionalmente uniformes em toda a 
região. 
 
Para a Amazônia brasileira Reis (et al.), (2006) citam 311 espécies de mamíferos (incluindo 
quirópteros). Esse número pode ser considerado preliminar, pois vem sendo modificado à 
medida que revisões taxonômicas estão sendo realizadas e novas áreas amostradas. Essa 
inadequação taxonômica é especialmente crítica para marsupiais, roedores e quirópteros que 
representam cerca de 70% dos táxons. 
 
Sessenta e nove espécies de mamíferos são consideradas oficialmente ameaçadas de extinção no 
Brasil, segundo o IBAMA (Portaria No 1522 de 19 de dezembro de 1989 e portaria No 45 - de 
27 de abril de 1992, atualizada em 22 de maio de 2003). No estado do Pará, segundo a SEMA, 
Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (2006), 15 espécies de mamíferos 
são consideradas ameaçados de extinção, sendo três na categoria “criticamente em perigo”, duas 
“em perigo” e dez “vulneráveis”. 
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Mastofauna da área de estudo – dados secundários 
 
O primeiro trabalho encontrado, cronologicamente, foi desenvolvido sob o convênio Museu 
Paraense Emilio Goeldi/Vale, como parte do projeto; “Estudo e Preservação dos Recursos 
Naturais e Humanos da Área do Projeto Ferro Carajás”. Este inventário contemplou, 
especificamente, os grupos Primatas e Quirópteros, trazendo algumas informações não 
sistemáticas a respeito de “outros mamíferos”, onde foram incluídas espécies terrestres de médio 
e grande porte. Não foram encontrados dados a respeito das áreas de coleta, época e esforço 
amostral. 
 
O segundo trabalho, publicado no Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi (1999) foi, 
também, realizado por técnicos desta instituição. O esforço amostral desenvolvido foi de 500 
armadilhamentos, utilizando-se armadilhas do tipo “Pitfall”, específica para pequenos 
mamíferos não voadores de hábitos terrestres (pequenos roedores e marsupiais) durante um 
período de dez dias, em áreas contíguas ao núcleo urbano de Carajás. 
 
As armadilhas do tipo “Pitfall” consistem, basicamente, de buracos cavados no solo, onde são 
introduzidos baldes plásticos ou outro utensílio similar, de paredes lisas, que impedem a 
escalada dos espécimes que, porventura, venham a cair ali. Apesar de eficiente para o fim a que 
se destina, este apetrecho não contempla espécies arborícolas, que constituem uma expressiva 
parcela da comunidade de pequenos mamíferos não voadores de uma área florestal. Além disso, 
o esforço amostral pode ser considerado reduzido e cronologicamente limitado, o que leva a uma 
sub-amostragem da comunidade estudada. 
 
Contudo, estes dois inventários, apesar das limitações, apresentam novas espécies, não previstas 
por Silva (et al). (2001).  
 
Dois outros inventários foram realizados na área do Projeto Salobo. 
 
O primeiro destes inventários, mais extenso, foi realizado por Brandt Meio Ambiente, em três 
campanhas de campo nos meses de julho, setembro e novembro de 1997, como parte do 
Documento Integrado dos Relatórios de Zoneamento Ambiental e Monitoramento Biológico da 
Área de Influência do Projeto Salobo. 
 
O trabalho enfatizou o levantamento de pequenos mamíferos não voadores, tendo sido realizado 
um esforço amostral de 3.120 armadilhamentos. 
  
Foram, também, inventariadas as comunidades de quirópteros, através da captura em redes de 
neblina e mamíferos de médio e grande porte, a partir da análise de vestígios diretos 
(visualização e zoofonias) e indiretos (pegadas, fezes, etc.), e de entrevistas com 
moradores/trabalhadores locais. 
 
Neste trabalho foram registradas 63 espécies de mamíferos, sendo: 14 espécies de pequenos 
mamíferos não voadores; 37 espécies de mamíferos de médio e grande porte e 12 espécies de 
quirópteros (este estudo contabiliza os dados levantados na área pela Jaakko Pöyry Engenharia, 
no relatório; Estudo de Impacto Ambiental do Projeto Cobre Salobo, Marabá, Pará, 1995). 
 
O segundo inventário na área do Projeto Salobo foi realizado por Golder Associates Brasil, a 
partir de duas campanhas de campo em abril e julho de 2004, como parte dos estudos ambientais 
do Projeto Salobo. 
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Neste trabalho foram registradas 12 espécies de pequenos mamíferos não voadores, sendo 10 
por meio de capturas, a partir de um esforço amostral de 1080 armadilhamentos, com um 
sucesso médio de captura de 5% (número de capturas dividido pelo esforço amostral, expresso 
em porcentagem). Outras 41 espécies foram inventariadas, incluindo um mamífero aquático; 
Sotalia fluviatilis (boto ou tucuxí) e seis espécies de primatas, totalizando 51 espécies de 
mamíferos. O grupo dos quirópteros não foi estudado. 
 
É interessante enfatizar que, neste trabalho, o estudo de uma área de canga arbustiva, com um 
esforço amostral de 200 armadilhamentos, resultou em um sucesso médio de captura de apenas 
2%, e o registro de apenas uma espécie de pequeno mamífero; o roedor Bolomys lasiurus, 
espécie típica de ambientes abertos do Bioma Cerrado. 
 
No entanto, no inventário de pequenos mamíferos não voadores realizado na área do Projeto 
Ferro Carajás, N5 Sul (Golder, 2005), uma área de canga arbórea apresentou os melhores 
resultados dentre as áreas de amostragem trabalhadas; com seis espécies registradas, 29 capturas 
efetuadas e seis recapturas. O sucesso médio de captura nesta área foi de 17,5%. 
 
Em uma área de canga arbustiva foram registradas cinco espécies. Ali foram efetuadas 14 
capturas e duas recapturas, resultando em um sucesso médio de captura de 8,9%. 
 
Em uma área florestal, apenas quatro espécies de pequenos mamíferos não voadores foram 
registradas, e o sucesso médio de captura foi de 8,75%. 
 
Considerando-se as áreas de canga arbórea e canga arbustiva em conjunto, obteve-se um total de 
51 capturas, oito recapturas, oito espécies registradas e um sucesso médio de captura de 10,6%. 
 
Neste trabalho, foram registradas 45 espécies no total, sendo 10 pequenos mamíferos não 
voadores e 35 mamíferos de médio e grande porte 
 
Na área do Projeto Manganês do Azul, foi realizado um trabalho de inventário de mamíferos, 
pela equipe do Instituto Ambiental Vale do Rio Doce (IAVRD), no período de 17 a 26 de agosto 
de 2005. 
 
Neste trabalho, foram detectadas 28 espécies de mamíferos, sendo 5 marsupiais, 3 edentados, 7 
quirópteros, 2 primatas, 4 carnívoros (uma espécie de felino não identificada), 1 perissodáctilo, 2 
artiodáctilos e 6 roedores (uma espécie não identificada).  
 
Os quirópteros Artibeus hartii e Molossops planirostris, os marsupiais Marmosa murina, 
Monodelphis domestica e Marmosops noctivagus e o roedor Dasyprocta agouti significam 
novos registros em relação aos levantamentos anteriores, realizados nas Florestas Nacionais de 
Carajás e Tapirapé Aquiri. 
 
Por último, foi considerado o trabalho realizado, também, pelo IAVRD, que compilou 
informações de trabalhos de resgate realizados em áreas de floresta ombrófila na FLONA de 
Carajás e informações secundárias oriundas do trabalho da Golder em N5 e de Toledo et. al. 
Citados anteriormente. Neste trabalho, foram acrescidas mais 22 espécies de mamíferos ainda 
não contabilizadas para a área, sendo uma espécie de marsupial, 15 espécies de quirópteros e 
seis de roedores. 
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No entanto, deve ser ressalvado que, por possíveis diferenças de identificação taxonômica e/ou 
atualizações e revisões da taxonomia zoológica, é plausível que algumas destas espécies sejam 
as mesmas já detectadas anteriormente, com outros nomes. 
 
No Quadro 8.12, são apresentadas as espécies já registradas até o momento nas FLONAs de 
Carajás e Tapirapé-Aquiri nos diversos trabalhos já realizados nestas áreas. 
 
 

QUADRO 8.12 
 

MAMÍFEROS REGISTRADOS NA PROVÍNCIA MINERAL DE CARAJÁS 
(FLORESTAS NACIONAIS DE CARAJÁS E TAPIRAPÉ-AQUIRI, DURANTE 

TRABALHOS JÁ REALIZADOS NA ÁREA E RESPECTIVOS NOMES VULGARES. 
 

Ordens, Famílias, Gêneros e Espécies Nome Vulgar 
ORDEM DIDELPHIMORPHIA  
Fam. Didelphidae  
Caluromys philander Cuíca lanosa 
Chironectes minimus Cuíca d’água 
Didelphis marsupialis Gambá, saruê ou mucura 
Marmosa murina Catita ou guaiquuica 
Marmosops parvidens, Cuíca 
Marmosops noctivagus Cuíca 
Metachirus nudicaudatus Cuíca de quatro olhos ou jupati 
Micoureus demerarae Catita ou guaiquuica 
Monodelphis sp. Cuíca de cauda curta 
Monodelphis brevicaudata Cuíca de cauda curta 
Monodelphis emilae Cuíca de cauda curta 
Monodelphis domestica Cuíca de cauda curta 
Philander opossum Cuíca de quatro olhos 
ORDEM XENARTHRA  
Fam. Bradypodidae  
Bradypus variegatus Preguiça 
Fam. Megalonychidae  
Choloepus didactylus Preguiça real 
Fam. Dasypodidae  
Euphractus sexcinctus Tatu peba 
Cabassous unicinctus Tatu do rabo mole 
Dasypus novemcinctus Tatu galinha 
Dasypus septemcinctus Tatu galinha pequeno 
Dasypus kappleri  Tatu 
Priodontes maximus Tatu canastra 
Fam. Myrmechophagidae  
Cyclopes didactylus Tamanduá-í 
Myrmecophaga tridactyla Tamanduá bandeira 
Tamandua tetradactyla Tamanduá mirim, melete, tamanduá de colete 
ORDEM CHIROPTERA  
Fam. Emballonuridae  
Cormura brevirostris Morcego 
Peropteryx kappleri Morcego 
Saccopteryx. Bilineata Morcego 
Saccopteryx canescens Morcego 
Saccopteryx leptura Morcego 
Continua...
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...continuação 
Ordens, Famílias, Gêneros e Espécies Nome Vulgar 

Fam. Molossidae  
Molossus ater Morcego 
Molossus molossus Morcego 
Molossops planirostris Morcego 
Promops cf. pamana Morcego 
Promops sp. Morcego 
Fam. Mormoopidae  
Pteronotus suapurensis Morcego 
Pteronotus parnellii Morcego 
Pteronotus personatus Morcego 
Fam. Phyllostomidae  
Lonchorhina aurita Morcego 
Macrophyllum macrophyllum Morcego 
Micronycteris brachyotis Morcego 
Micronycteris megalotis Morcego 
Micronycteris minuta Morcego 
Mimon crenulatum Morcego 
Phyllostomus elongatus Morcego 
Phyllostomus hastatus Morcego 
Tonatia bidens Morcego 
Tonatia. Silvícola Morcego 
Tonatia brasiliensis Morcego 
Trachops cirrhosus Morcego 
Vampirops helleri Morcego 
Vampyrum spectrum Morcego 
Fam. Glossophagidae  
Anoura geoffroyi Morcego 
Anoura caudifer Morcego 
Glossophaga soricina Morcego 
Lichonycteris degener Morcego 
Lonchophylla mordax Morcego 
Lonchophylla thomasi Morcego 
Carollia castanea Morcego 
Carollia perspicillata Morcego 
Fam. Stenodermatidae  
Ametrida centurio Morcego 
Artibeus (Artibeus) lituratus Morcego 
Artibeus (Artibeus) obscurus Morcego 
Artibeus (Koopmania) concolor Morcego 
Artibeus hartii Morcego 
Artibeus jamaicensis Morcego 
Artibeus cinereus Morcego 
Chiroderma trinitatum Morcego 
Chiroderma villosum Morcego 
Pygoderma bilabiatum Morcego 
Platyrrhinus vittatus Morcego 
Sturnira lilium Morcego 
Uroderma bilobatum Morcego 
Uroderma magnirostrum Morcego 
Fam. Desmodontidae  
Desmodus. Rotundus Morcego vampiro 
Diphylla ecaudata Morcego vampiro 
Continua...
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...continuação 
Ordens, Famílias, Gêneros e Espécies Nome Vulgar 

Fam. Furipteridae  
Furipterus horrens Morcego 
Fam. Thyropteridae  
Thyroptera tricolor Morcego 
Fam. Vespertilionidae  
Rhogeessa cf. túmida Morcego 
Lasiurus egregius Morcego 
Lasiurus cf. ega Morcego 
Myotis nigricans Morcego 
ORDEM PRIMATES  
Fam. Callitrichidae  
Saguinus midas niger Sagüi ou sauim 
Aotus infulatus  Macaco da noite 
Alouatta belzebul belzebul Guariba, bugio ou capelão 
Callicebus moloch  Zogue zogue, sauá ou guigó 
Cebus apella Macaco prego 
Chiropotes satanas utahicki Cuxiú 
Saimiri sciureus sciureus Macaco de cheiro ou mão dourada 
ORDEM CARNIVORA  
Fam. Canidae  
Cerdocyon thous Raposa 
Fam. Felidae  
Herpailurus yaguarondi Jaguarundí ou gato mourisco 
Leopardus pardalis Jaguatirica 
Leopardus wiedii  Gato maracajá 
Panthera onca  Onça pintada ou onça preta 
Puma concolor  Onça parda ou suçuarana 
Fam. Mustelidae  
Eira bárbara  Irara ou papa mel 
Conepatus chinga Jaritataca ou cangambá 
Galictis vittata  Furão 
Lontra longicaudis  Lontra 
Pteronura brasiliensis  Ariranha 
Fam. Procyonidae  
Nasua nasua  Coati 
Potos flavus  Jupará 
Procyon cancrivorus  Mão pelada ou guaxinim 
ORDEM CETACEA  
Fam. Delphinidae  
Sotalia fluviatilis  Boto ou Tucuxi 
ORDEM PERISSODACTYLA  
Fam. Tapiridae  
Tapirus terrestris Anta 
ORDEM ARTIODACTYLA  
Fam. Tayassuidae  
Tayassu pecari  Queixada ou porco do mato 
Pecari tajacu Caititu ou cateto 
Fam. Cervidae  
Mazama rufina Veado mateiro 
Mazama americana  Veado mateiro 
Mazama gouazoupira Veado catingueiro 
Continua...
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...continuação 
Ordens, Famílias, Gêneros e Espécies Nome Vulgar 

ORDEM RODENTIA  
Fam. Sciuridae   
Sciurus sp Caxinguelê, esquilo ou quatipurú 
Sciurus aestuans Caxinguelê, esquilo ou quatipurú 
Fam. Muridae   
Bolomys lasiurus Rato do mato 
Oecomys concolor Rato do mato 
Akodon sp Rato do mato 
Oligoryzomys sp Rato do mato 
Oligoryzomis microtis Rato do mato 
Oryzomys sp. Rato do mato 
Oryzomys sp. 1 Rato do mato 
Oryzomys sp.2 Rato do mato 
Oryzomys capito Rato do mato 
Oryzomys nitidus Rato do mato 
Holochilus sciureus Rto d’água 
Oxymycterus amazonicus Rato do brejo 
Rhipidomys sp. Rato das árvores 
Rattus sp Rato domestico 
Fam. Erethizontidae   
Coendou prehensilis Ouriço cacheiro ou porco espinho 
Coendou sp. Ouriço cacheiro ou porco espinho 
Fam. Hydrochaeridae  
Hydrochaeris hydrochaeris Capivara 
Fam. Dasyproctidae   
Dasyprocta sp. Cutia 
Dasyprocta leporina  Cutia 
Dasyprocta prymnolopha Cutia 
Dasyprocta agouti Cutia 
Myoprocta acouchy Cutiara 
Fam. Agoutidae  
Agouti paca Paca 
Fam. Caviidae  
Cavia aperea Preá 
Fam. Echimyidae  
Echimys (makalata) didelphoides Rato de espinho 
Mesomys sp. Rato de espinho 
Dactylomys dactylinus Rato do bambu ou toró 
Eximas chrysurus Rato 
Proechimys inrrupta Rato de espinho 
Proechimys sp. Rato de espinho 
ORDEM LAGOMORPHA  
Fam. Leporidae  
Sylvilagus brasiliensis  Tapeti ou coelho do mato 
Total 142 Espécies 

 
 
Compilando-se todos os dados secundários obtidos, tem-se, até o momento, um total de 142 
espécies de mamíferos registradas na área compreendida pelas Florestas Nacionais de Carajás e 
Tapirapé-Aquiri. No entanto, deve ser lembrado que este total corresponde a um valor 
preliminar, já que novos levantamentos devem detectar outras espécies ainda não registradas. 
Por outro lado, espécies não determinadas taxonomicamente em um ou outro estudo, podem se 
sobrepor, provocando uma duplicidade na contagem. 
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Na verdade, é possível inferir que, a totalidade das espécies de mamíferos, cuja distribuição 
geográfica abrange a área de estudo, está potencialmente ali presente, já que esta unidade de 
conservação possui os três fundamentais fatores para que isto ocorra; tamanho, continuidade e 
estado de conservação. 
 
Acredita-se, também, que as comunidades de mamíferos presentes em áreas florestais, 
independente do subtipo vegetacional considerado, variam muito pouco, apresentando 
peculiaridades limitadas à ocorrência de ambientes distintos como veredas e açaizais, ou 
clareiras temporárias ocorrentes em meio à vegetação original. 
 
 
Mastofauna da Área de Estudo – Dados Primários 
 
Área de Influência Indireta 
 
Considerando a AII do empreendimento como as formações florestais da FLONA de Carajás e 
da APA do Igarapé Gelado contíguas ao empreendimento, acredita-se que esta unidade espacial 
de análise possui potencial para abrigar toda a fauna de mamíferos cuja distribuição geográfica 
abrange a área ocupada por estas unidades de conservação. 
 
Área de Influência Direta 
 
Na AID do empreendimento ocorrem ambientes distintos e contrastantes, como; a cava da mina 
de N4 e outras estruturas relacionadas à atividade de mineração, áreas de vegetação florestal em 
variados graus de regeneração, floresta ombrófila primária e áreas de pastagens e culturas 
agrícolas na APA do Igarapé Gelado. 
 
Em função da presença de extensas e contínuas áreas de vegetação ombrófila bem preservada, 
tanto no interior da FLONA como na APA, acredita-se que na AID ocorra a maioria das 142 
espécies de mamíferos já registradas na FLONA de Carajás. 
 
A exemplo do que ocorre na ADA, as restrições à ocorrência de mamíferos na AID são as 
perturbações já introduzidas na área em decorrência das atividades de mineração contígua e a 
ocupação antrópica da APA do igarapé Gelado.  
 
Área Diretamente Afetada 
 
A ADA do empreendimento é constituída por estruturas inseridas em áreas contíguas à barragem 
do Gelado, na APA do Igarapé Gelado. 
 
De maneira geral, ao longo da estrada pela qual se ligam as Minas de N4 e N5 ao Projeto de 
Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado, observa-se um intenso trânsito de veículos 
pesados, associados a atividade de mineração no interior da FLONA de Carajás e de veículos 
leves, associados à mineração ou aos colonos instalados em áreas próximas, dentro dos limites 
da APA do Igarapé Gelado. Nos períodos secos do ano, a produção de poeira é intensa, assim 
como o ruído dos veículos que circulam pela estrada. 
 
A despeito disso, a vegetação da ADA encontra-se razoavelmente preservada, às margens da 
barragem do Gelado.  
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Durante os dias de visita a campo, apenas três espécies de mamíferos foram detectadas na ADA: 
Procyon cancrivorus (mão pelada ou guaxinim), foram observadas pegadas, e os primatas 
Saimiri sciureus (mão de ouro ou mico de cheiro) detectado por visualização e Callicebus 
moloch (zogue-zogue ou sauá), a partir de vocalizações. 
 
Apesar do registro de apenas três espécies de mamíferos na ADA do empreendimento, é 
possível assegurar que a área oferece condições para a ocorrência de uma parcela significativa 
das espécies já detectadas na FLONA de Carajás ou de Tapirapé aquiri, em função do estado de 
conservação da vegetação original remanescente, sua extensão e continuidade. 
 
Levantamentos de mamíferos em áreas em situação similar, como as áreas de sondagem em 
Salobo, proximidades da cava de N5 e beiras de estradas de N1, constataram a presença de 
comunidades de mamíferos bastante relevantes, a despeito de perturbações antrópicas da mesma 
natureza das observadas na ADA do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do 
Gelado. 
 
 
8.3.2.3 Ictiofauna 
 
Apesar da imensa diversidade de peixes, os dados disponíveis sobre a ictiofauna amazônica, 
incluindo a drenagem do Araguaia-Tocantins, foram considerados inadequados para que 
medidas conservacionistas sejam efetivamente tomadas em diversas áreas (Menezes, 1993). 
Particularmente insatisfatório seria o nível de conhecimento sobre a sistemática e distribuição, 
condições que contribuiriam decisivamente para aumentar as chances de conservação dos peixes 
da região. 
 
Esse panorama tem mudado gradativamente, como no caso da bacia do rio Tocantins, onde 
ocorreu um expressivo aumento do conhecimento de sua ictiofauna após os estudos ambientais 
realizados para construção da Hidrelétrica de Tucuruí (Santos et al., 1984; 2004). Entretanto, 
mesmo com esse aumento de conhecimento, a maioria dos estudos foi concentrada em cursos de 
água de maior porte, sendo que pouco se conhece sobre a ictiofauna de afluentes de pequena 
ordem ou de cabeceiras. Esse fato também é aplicável às drenagens do Itacaiúnas e Parauapebas, 
que foram inventariadas, através da obtenção de dados primários, em áreas localizadas na calha 
e maiores afluentes. As drenagens superiores, localizadas na Serra de Carajás, notadamente as 
cabeceiras dos formadores de drenagens localizadas junto aos platôs, possuem poucos dados 
disponíveis sobre a sua ictiofauna e esses foram originados a partir de amostragens em áreas 
ainda muito restritas. 
 
O rio Parauapebas faz parte da bacia do rio Itacaiúnas, um dos grandes afluentes que deságuam 
no terço superior do reservatório da hidrelétrica de Tucuruí, construída no rio Tocantins. A 
drenagem do Araguaia-Tocantins possui cerca de 300 espécies de peixes, algumas típicas da 
Amazônia central (http://www.ibama.gov.br/pndpa/index.php?id_menu=73). Entretanto, 
espécies comuns na calha do Solimões-Amazonas, como o tambaqui (Colossoma 
macropomum), os jaraquis (Semaprochilodus spp.) e os aracus (Rytiodus spp.) não ocorrem no 
Araguaia-Tocantins (Santos et al. 2004). A bacia também apresenta muitas espécies endêmicas, 
principalmente no curso superior. De modo geral, há uma diminuição da abundância e 
diversidade de peixes da foz em direção às cabeceiras, relacionadas principalmente à ausência 
de áreas de inundação. 
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Os riachos ou igarapés situados próximos às cabeceiras de drenagens são ecossistemas que 
apresentam pequenas dimensões (largura e profundidade) e estão expostos a uma grande 
influência da mata ciliar, a qual determina uma grande redução da intensidade luminosa e 
reduzida produção de matéria orgânica autóctone (Henry et. al., 1994). Nesses ambientes a mata 
ciliar assume um papel relevante na manutenção do sistema aquático, na medida em que fornece 
energia ao sistema através das folhas, frutos, insetos e sementes; garante a cobertura protetora 
aos peixes, previne a erosão das margens e o conseqüente assoreamento. A ictiofauna nessas 
áreas inclui quase sempre espécies de distribuição restrita e/ou endêmicas. 
 
Conforme as informações obtidas, existe um número aproximado de 170 espécies de peixes já 
inventariadas nas drenagens dos rios Parauapebas e Itacaiúnas, dados esses compilados em 
diferentes estudos desenvolvidos para o conjunto de empreendimentos localizados nas Flonas de 
Carajás e do Tapirapé-Aquiri. 
 
Entretanto, como foi ressaltado nos estudos para o Projeto Salobo, esse valor certamente não 
representa a totalidade das espécies que ocorrem na região. Apesar dessa ressalva, o total obtido 
representa uma parcela considerável (aprox. 60%) da riqueza de espécies para o sistema 
Araguaia-Tocantins, estimada em 300 espécies 
http://www.ibama.gov.br/pndpa/index.php?id_menu=73, Santos et al. 2004). 
 
A compilação de dados produzida para o Complexo Ferro Carajás (2005) permite reconhecer 
alguns padrões para a ictiofauna dessas drenagens, sendo três destacados a seguir: 
 
− O decréscimo da riqueza de espécies, em direção às partes mais altas da drenagem, uma 

condição amplamente relatada na literatura (Balon & Stewart, 1983; Garutti, 1988; Ibarra & 
Stewart, 1989). De uma forma geral, a distribuição longitudinal de peixes mantém correlação 
com vários fatores físicos, químicos, históricos e biológicos (Vannote (et al.) 1980), todos 
certamente atuando na área de estudos, mas ainda sem uma avaliação específica e detalhada; 

 
− O uso diferenciado dos ambientes, com as espécies de grande porte restringindo-se aos 

ambientes da calha, ou seja, o próprio rio Itacaiúnas e o rio Parauapebas. Os indivíduos 
jovens dessas espécies podem ser sazonalmente encontrados em drenagens menores. Os 
igarapés de pequeno porte que foram amostrados, normalmente suportam comunidades de 
peixes menos diversas e com predomínio de espécies de pequeno e médio porte; 

 
− Ambientes sob uso antrópico (áreas desmatadas, assoreadas, pequenos barramentos) abrigam 

ictiofauna menos diversa que a encontrada em ambientes similares, mas sem modificações. 
 
 
8.3.3 Síntese Temática do Meio Biótico 
 
De maneira geral, a vegetação natural da Serra dos Carajás é dividida em áreas florestais e não 
florestais (Secco & Mesquita, 1983), estando, nesta última inserida as áreas de vegetação sobre 
canga (savana metalófila). Especificamente na área a ser ocupada pelo Projeto de 
Reprocessamento do Rejeito depositado na Barragem do Gelado apenas a vegetação florestal se 
faz representar de forma natural embora haja áreas com vegetação aberta, dominadas por 
gramíneas exóticas. 
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Embora existam ambientes florestais na ADA do Complexo Minerador Ferro Carajás e das áreas 
propostas para serem ocupadas pelo empreendimento em questão, todas estas áreas já se 
encontram expostas a interferências antrópicas. Próximo à Barragem do Gelado, as áreas 
florestais existentes são representadas por matas ciliares alteradas e sob influência de 
interferências antrópicas, sobretudo ruídos e vibrações. Soma-se a isto o efeito de borda 
incidente sobre as mesmas, o que favorece a redução da umidade e o aumento da temperatura e 
umidade em seu interior.  
 
Apesar das condições ambientais atuais do entorno da área a ser efetivamente ocupada pelo 
empreendimento, a proximidade destas porções florestais com um ambiente lacustre da 
barragem do Gelado e com todo o maciço florestal da Floresta Nacional de Carajás, faz com as 
mesmas se prestem como sítios de uso por alguns grupos de fauna. Para a implantação do 
empreendimento prevê-se a supressão de 13,47 hectares de ambiente florestal. 
 
Considera-se que numa área de mais de 695.000 hectares, representada pela soma das áreas 
protegidas contíguas nesta porção do sul do Pará, podem ser encontradas, de forma 
representativa, toda a biodiversidade do bioma em análise. Tal afirmativa se fundamenta em 
dados já obtidos em outros trabalhos já produzidos no domínio deste conjunto de áreas naturais 
citado e que foram incorporados ao diagnóstico do presente relatório. 
 
Com relação às coleções hídricas, apesar da ausência de dados específicos sobre a ictiofauna da 
Barragem de Rejeitos do Gelado, ressalta-se que a mesma já encontra-se licenciada junto ao 
IBAMA, tendo como objetivo primordial o controle de sedimentos e rejeitos gerados pelo 
Complexo Minerador Ferro Carajás, de forma a evitar o transporte dos mesmos para os trechos 
de jusante do igarapé Gelado. Desta forma, sujeita-se a mesma ao seu assoreamento total no 
final de sua vida útil. Com base nessas premissas, considera-se que os dados relativos à biota da 
mesma já tenham sido devidamente tratados durante as fases de licenciamento ambiental desta 
barragem. 
 
 
8.3.4 Fragilidades e Oportunidades do Meio Biótico  
 
Com relação ao meio biótico, as principais fragilidades decorrentes do empreendimento podem 
ser agrupadas quanto à sua localização, basicamente no entorno da Barragem de Rejeitos do 
Gelado e dentro destas. 
 
A primeira e talvez principal fragilidade do empreendimento frente ao meio biótico esteja 
relacionada a possíveis alterações na qualidade das águas da Barragem de Rejeitos do Gelado. A 
suspensão de material sedimentado no fundo da barragem, no momento da dragagem, bem como 
o retorno do rejeito gerado pelo reprocessamento podem ocasionar alterações físico-químicas 
nas águas. O aumento da turbidez e da concentração de sólidos em suspensão, ocorrência mais 
provável dentre as mudanças físicas previstas, ocasionam a diminuição da entrada de luz na 
coluna d’água, diminuindo a capacidade fotossintética da flora aquática. Tal alteração pode 
ocasionar uma diminuição da oferta de alimento na cadeia alimentar existente no lago da 
barragem, bem como propiciar uma redução no oxigênio dissolvido presente na água. Tais  
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alterações podem provocar perda de indivíduos da biota aquática. Contudo, dado o caráter de 
controle da barragem, não se espera que tais efeitos transponham o vertedouro, não sendo, 
portanto, observados no trecho de jusante do igarapé Gelado. Outra questão a ser abordada 
frente à essa fragilidade, é o fato de a Barragem de Rejeitos do Gelado ser uma estrutura de 
controle associada ao Complexo Minerador Ferro Carajás, devidamente licenciada, que tem por 
objetivo a retenção e disposição final de rejeitos, comportando, portanto, tais alterações dos 
parâmetros de qualidade de águas, em seu interior. Cabe salientar, que dada as dimensões da 
barragem, tais alterações, caso ocorram, devem ser restritas ao entorno da área operacional do 
presente projeto no reservatório. Tal situação é esperada de forma pontual no lago, apenas, no 
entanto, da área dragada. 
 
A segunda fragilidade observada frente ao meio biótico, diz respeito ao ruído gerado pela 
operação da draga, no interior da Barragem de Rejeitos do Igarapé Gelado. A draga em questão 
localizar-se-á no interior da barragem, em um trecho onde as margens da mesma, na sua porção 
leste, contígua à Floresta Nacional de Carajás, apresentam uma exuberante Floresta Ombrófila. 
Em virtude do caráter ambiental bastante preservado, espera-se que diversos grupos de fauna 
façam uso desse ambiente, principalmente para acesso aos recursos hídricos da barragem. O 
ruído gerado pela draga, durante sua operação pode afugentar a fauna, alterando a qualidade 
ambiental das áreas próximas, fazendo com que grande parte das espécies de fauna que desses 
locais façam uso, se desloquem para outros pontos. Deve-se, contudo, destacar que tais áreas 
florestais se apresentam contíguas e interligadas ao maciço florestal representado pelo conjunto 
das Unidades de Conservação de Carajás, inclusive, a outras áreas bastante preservadas no 
entorno da própria barragem do Gelado, o que por si, já reduz a magnitude de quaisquer 
impactos associados à essa geração de ruídos. 
 
Se por um lado, pode-se destacar fragilidades do empreendimento, por outro lado, é inegável a 
viabilidade ambiental do mesmo. 
 
Pode-se considerar que a inserção do empreendimento na ADA do Complexo Minerador Ferro 
Carajás, já apresenta-se como um fato que conduz ao reconhecimento de sua viabilidade 
ambiental. Esta localização já indica a recorrência de interferências ambientais decorrentes das 
operações de rotina das atividades relacionadas à mineração de ferro, conferindo ao domínio 
espacial em questão, um status inferior ao que se observa nas áreas naturais mais distanciadas do 
empreendimento. 
 
Os terrenos que serão ocupados integram o domínio da ADA, perímetro que agrega a área de 
efetivo uso para o Complexo Minerador Ferro Carajás. Trata-se de uma área, de certa forma já 
habilitada a receber estruturas associadas ao empreendimento.  
 
Apesar da presença de ambientes naturais em boa parte da área onde se pretende instalar 
algumas estruturas do empreendimento, trata-se de ambientes localizados num domínio de 
significativa interferência ambiental, razão que explica sua inclusão na ADA do Complexo 
Minerador Ferro Carajás 
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8.4 Meio Socioeconômico 
 
 
8.4.1 Metodologia 
 
Para a elaboração deste estudo foram utilizadas informações disponíveis em bases de dados de 
domínio público, sistematizadas por órgãos e empresas como a Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE, o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social do Pará – 
IDESP, o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, a Secretaria Executiva de 
Planejamento, Orçamento e Finanças do Estado do Pará – SEPOF, o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada – IPEA, a Universidade Federal do Pará - UFPA e o Banco de Dados do 
Sistema Único de Saúde – DataSUS. Especificamente para o IDH foram utilizadas as estatísticas 
produzidas pelo PNUD/IPEA/FJP, referentes aos anos de 1991 e 2000. Também foram 
utilizadas informações geradas em diversos estudos produzidos para outros empreendimentos da 
Vale na região.  
 

Para a caracterização das propriedades localizadas na Área de Proteção Ambiental do Igarapé 
Gelado, que poderão sofrer intensificação de impactos relacionados a ruídos e qualidade da 
água, foi realizada pesquisa de campo direta (março/2007) junto a um universo definido em 
função da proximidade com o empreendimento em estudo. Para tanto, foi utilizado como 
instrumento de pesquisa um roteiro estruturado de entrevistas, cujas questões foram elaboradas 
com o objetivo de subsidiar a caracterização socioeconômica das unidades espaciais e seus 
residentes. 
 
 
Área de Influência Indireta – AII 
 
Introdução 
 
Para a caracterização da Área de Influência Indireta – AII foram abordados os seguintes 
aspectos: 

- o processo de formação histórica da região a partir do município de Marabá, cidade Pólo do 
Sudeste Paraense, cujo território, após diversos desmembramentos, deu origem aos 
municípios que compõem a microrregião de Parauapebas; e 

- a evolução populacional ocorrida nas últimas décadas na área de influência. 
 
 
Formação Histórica e Econômica do Território 
 
Na época da chegada dos exploradores de origem ibérica ao Brasil, a região Amazônica era 
coberta por uma extensa floresta e ocupada pelas populações indígenas, permanecendo ainda 
inexplorada por cerca de um século. O início da ocupação ocorreu nas áreas costeiras próximas a 
Belém e avançou lentamente para o interior. 
 
No final do século XIX, os primeiros colonos a se instalarem na confluência dos rios Tocantins e 
Itacaiúnas, região onde hoje se localiza Marabá, ocuparam-se da extração de drogas do sertão 
(ervas aromáticas, plantas medicinais, cacau, canela, baunilha, cravo, castanha e guaraná). A 
descoberta do caucho, uma árvore produtora de látex semelhante ao da seringueira, com boa 
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aceitação no mercado externo, gerou o primeiro grande afluxo de massa humana para o Sudeste 
do Pará.  
 
Assim, a colonização da região foi marcada pelos movimentos migratórios, oriundos de diversas 
regiões do país, relacionados aos vários ciclos econômicos ocorridos no território, entre eles o 
extrativista (drogas do sertão e madeira), o ciclo da borracha, da castanha, do diamante e da 
pecuária. 
 
O período militar no país (1964-1985) contribuiu para a ocupação da região, por meio de 
políticas de desenvolvimento, valorização da Amazônia e através do processo de integração 
nacional e ocupação do território, contando com ações como a construção da Rodovia 
Belém/Brasília – BR-010 (início da construção em 1960 e conclusão em 1974), da Rodovia 
Transamazônica – BR-230 (início da construção em 1970 e inauguração em 1972), da 
Hidrelétrica de Tucuruí (início da construção em 1976 e inauguração em 1984) e, também, por 
meio da concessão de lotes para pessoas que se dispusessem a habitar e explorar 
economicamente a área, convidando "os homens sem terra do Brasil a ocuparem as terras sem 
homens da Amazônia" (Médici, 1970). 
 
A região em estudo foi objeto de grandes modificações territoriais e demográficas a partir da 
década de 70, com uma sucessão de anexações e desmembramentos, como mostra a Figura 
8.71. 
 

 
FIGURA 8.71 - Diagrama de criação dos municípios 
 
Na década de 1980, o desenvolvimento do Complexo Minerador de Carajás representou um 
evento determinante para a formação histórica da região e para o incremento do fluxo migratório 
em direção à região Amazônica, pois a perspectiva de facilidade de acesso a empregos e de 
possibilidade de rápido enriquecimento representaram fortes atrativos de pessoas à área. 
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Neste período também começou a ser construída a Vila de Parauapebas, com o objetivo de servir 
de cidade-dormitório e de apoio ao Projeto Ferro Carajás. Foi originalmente planejada para 
abrigar 5.000 habitantes, entre trabalhadores vinculados à Vale, suas famílias e também pessoas 
que fossem atraídas para instalar, em caráter pioneiro, os mais diversos empreendimentos e 
serviços necessários para apoiar o projeto. A notícia da construção de Parauapebas provocou um 
intenso deslocamento de pessoas para a área, atraídas pelas perspectivas de trabalho. Segundo o 
Instituto Paraense de Desenvolvimento Econômico e Social – IDESP (1990), em meados de 
1981 chegavam cerca de 30 famílias por dia na localidade. 
 
Em 1988, a vila de Parauapebas tornou-se município, desmembrando sua área territorial do 
município de Marabá. 
 
 
Dinâmica Demográfica 
 
Confirmando a dinamicidade do perfil demográfico da região em estudo, mencionada no 
capítulo anterior, percebe-se, por meio da análise das Tabelas 8.47, que a população de Marabá 
mais que triplicou entre 1980 e 2007. É importante notar que este crescimento ocorreu apesar 
dos desmembramentos ocorridos em seu território, que dividiram também o seu contingente 
populacional.  
 

TABELA 8.47 
 

POPULAÇÃO TOTAL – ESPAÇOS DE INTERESSE SELECIONADOS 
1980 – 2007 

 
Espaços de Interesse 1980 1991 2000 2007 

Pará 3.403.498 4.950.060 6.195.965 7.065.573 
Marabá 59.881 123.668 168.020 196.468 (*) 
Microrregião Parauapebas - 92.097 153.668 232.036 
     Água Azul do Norte - - 22.084 28.658 
     Canaã dos Carajás - - 10.922 23.757 
     Curionópolis - 38.672 19.486 17.769 
     Eldorado dos Carajás - - 29.608 28.554 
     Parauapebas - 53.335 71.568 133.298 
(*) População estimada. 
Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1980, 1991 e 2000. Contagem da População, 2007. 
 
Com relação aos demais municípios em análise1, percebe-se que houve aumento populacional 
em todos os espaços, apresentando taxas superiores à do estado, com exceção de Curionópolis e 
Eldorado dos Carajás, que exibiram uma redução de seus totais de habitantes (Tabela 8.48). 
 
 
 
 

                                                 
1 Em função da criação recente dos municípios da área de estudo, alguns destes espaços não foram alvo de compilações de dados 
do IBGE nos períodos mais remotos. Desta forma, somente Marabá apresenta todos os dados anuais desde 1980. 
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TABELA 8.48 
 

TAXAS ANUAIS DE CRESCIMENTO2, SEGUNDO ESPAÇOS DE 
INTERESSES SELECIONADOS (% A.A.) 

 
Espaços de Interesse 1980-1991 1991-2000 2000-2007 

Pará 3,18 2,52 1,90 
Marabá 6,81 3,46 2,26 
Microrregião Parauapebas - 5,85 6,06 
     Água Azul do Norte - - 3,79 
     Canaã dos Carajás - - 11,74 
     Curionópolis - -7,36 -1,31 
     Eldorado dos Carajás - - -0,52 
     Parauapebas - 3,32 9,29 
Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1980, 1991 e 2000. Contagem da População, 2007. 
 
 
O crescimento populacional verificado em Canaã dos Carajás e Parauapebas ocorreu não 
somente em função do crescimento vegetativo, mas, sobretudo, devido ao fluxo migratório que 
existe em direção a estas áreas, motivado pela geração de empregos e pela dinamização da 
economia ocasionadas pelas atividades de empreendimentos minerários, que representam fatores 
atrativos de pessoas impulsionadas pela falta de oportunidades em seus locais de origem e em 
busca de melhores condições socioeconômicas. 
 
Por outro lado, as taxas negativas apresentadas por Curionópolis e Eldorado dos Carajás 
mostram o reflexo do colapso do garimpo de Serra Pelada, que levou à evasão de elevados 
contingentes populacionais destes espaços, em direção aos municípios vizinhos e a outras 
regiões do país, bem como pelo fortalecimento dos núcleos urbanos localizados nas 
proximidades dos grandes empreendimentos de mineração, como importantes polarizadores 
regionais. 
 
Outro aspecto importante é observado quando se analisa a evolução dos graus de urbanização 
dos espaços selecionados, apresentada na Tabela 8.49, que mostra os percentuais de população 
urbana em relação às populações totais. 

 
 
 
 
 

                                                 
2 A Taxa Anual de Crescimento representa um indicador valioso quando o espaço de tempo entre a coleta de dados não é 
homogêneo. Assim, é uma referência mais realista para tratar séries de informações que envolvem o Censo de 1991 e a 
Contagem Populacional de 2007, que não obedecem ao período decenal. É calculada de acordo com a metodologia do IBGE 
para a Taxa Geométrica de Incremento Anual, que mostra o ritmo de crescimento anual experimentado pela população em um 
determinado período de tempo. É obtida através da fórmula:  
 

i = { [n√﴾P(n+1) : Pn ﴿] - 1} x 100 
 
onde P(n+1) e Pn representam as populações correspondentes a duas datas sucessivas e n, o intervalo entre essas duas datas, 
medido em anos. No período entre 1991 e 2000, considera-se n = 9 e, entre 2000 e 2007, n = 7. 
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TABELA 8.49 
 

EVOLUÇÃO DO GRAU DE URBANIZAÇÃO SEGUNDO ESPAÇOS DE 
INTERESSE SELECIONADOS (%) 

 
Espaços de Interesse 1980 1991 2000 20073 

Pará 49,0 52,5 66,5 56,5 
Marabá 69,7 82,8 80,0 (*) 

Microrregião Parauapebas - 46,2 60,8 72,8 
     Água Azul do Norte - - 12,7 16,0 
     Canaã dos Carajás - - 35,9 76,4 
     Curionópolis - 39,0 68,0 68,1 
     Eldorado dos Carajás - - 47,7 53,5 
     Parauapebas - 51,5 82,8 89,2 
(*) Como a população de Marabá foi estimada pelo IBGE, não existem dados segundo situação de domicílio. 
FONTE: IBGE. Censos Demográficos, 1980, 1991 e 2000. 
 
Em todos os municípios analisados verificou-se aumento da proporção de habitantes nas cidades 
e vilas em relação ao total de residentes no período analisado. 
 
Entretanto, percebe-se que alguns espaços ainda mantêm um perfil rural, principalmente Água 
Azul do Norte, que apresenta, em 2007, um grau de urbanização de apenas 16,0%, constituindo-
se como espaço de economia agropecuária. Em Eldorado dos Carajás, o papel desempenhado 
pelo arranjo rodoviário parece ter influência muito importante na consolidação funcional da 
cidade, enquanto Parauapebas e Canaã dos Carajás tem sua consolidação em termos de 
concentração populacional na área urbana, fortemente atrelado à existência de grandes 
empreendimentos de mineração em seus domínios municipais. 
 
 
Área de Influência Direta - AID 
 
A área de influência direta relativa à socioeconomia do Projeto de Reprocessamento do Rejeito 
da Barragem do Gelado é composta pelo município de Parauapebas, localizado na mesorregião 
do Sudeste Paraense e na microrregião de mesmo nome. Trata-se do município que possui sua 
sede na portaria de acesso ao Complexo Minerador de Carajás, onde será instalado o projeto ora 
em processo de licenciamento 
 
Dinâmica Demográfica 
 
A análise da dinâmica demográfica é fundamental para compreender o comportamento evolutivo 
da população do município de Parauapebas, profundamente influenciado pela migração de 
grandes contingentes populacionais atraídos, notadamente, pela descoberta de jazidas minerais 
na região, e pelos desmembramentos de seu território, com o objetivo de compor outros 
municípios.  
 

                                                 
3 Para 2007, o IBGE disponibiliza informações desagregadas sobre moradores da área urbana e rural, por sexo e faixa etária 
somente para domicílios permanentes, apresentando uma diferença em relação ao valor da população total recenseada. 
Entretanto, considerando que a defasagem entre os dois quantitativos é pequena, decidiu-se utilizar os dados de 2007 neste 
relatório para efeito de comparação. No caso específico de Marabá, não existem dados em relação aos moradores por zona rural 
ou urbana porque a população deste município foi estimada. 
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A área territorial de Parauapebas passou de 17.653,76 km2 (1991) para 7.046,7 km2 (2000), 
apresentando um abatimento de 40%, em razão dos desmembramentos de áreas para compor os 
municípios de Água Azul do Norte (1991) e Canaã dos Carajás (1994). 
 
A FIGURA 8.72 mostra que o número de habitantes de Parauapebas apresentou um incremento 
de 34,2% entre 1991 e 2000 (de 53.335 para 71.568) e de mais de 86% entre 2000 e 2007 (de 
71.568 para 133.298). No Pará, em comparação, foi verificado um crescimento populacional de 
25,2% e 14,0%, no mesmo período.  
 
O elevado aumento da população do município no espaço de tempo analisado deveu-se, 
principalmente, ao significativo poder de atração de pessoas pelas atividades de mineração em 
Carajás (geração de empregos e dinamização da economia). 

133.298

53.335

71.568

7.065.573

4.950.060

6.195.965

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

1991 2000 2007
0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

Parauapebas
Pará

H
ab

ita
nt

es
 (P

ar
au

ap
eb

as
) 

Ha
bi

ta
nt

es
 (P

ar
á)

 

 
Fonte: IBGE. Censos Demográficos, PA. 1991 e 2000. Contagem da População, PA. 2007. 
FIGURA 8.72 – População Total. Parauapebas e Pará. 1991, 2000 e 2007. 
 
 
É importante ressaltar que, devido aos desmembramentos ocorridos no território de Parauapebas 
entre 1991 e 2000, a taxa de crescimento verificada no período provavelmente está 
subdimensionada. 
 
Parauapebas apresentou um expressivo incremento de seu grau de urbanização (GU) 4 entre 
1991 e 2000, passando de 52,5% para 82,8% no período. Por outro lado, o GU do município 
permaneceu relativamente estável entre 2000 e 20075, crescendo apenas 6,4 pontos percentuais e 
alcançando o total de 89,2%. Tal comportamento foi distinto do exibido pelo estado, onde o GU 

                                                 
4 O Grau de Urbanização representa a proporção da população residente na área urbana em relação ao total de habitantes.  
 
5 Para 2007, o IBGE disponibiliza informações desagregadas sobre moradores da área urbana e rural, por sexo e faixa etária 
somente para domicílios permanentes, apresentando uma diferença em relação ao valor da população total recenseada (133.298 
pessoas). Entretanto, considerando que a defasagem entre os dois quantitativos é pequena, decidiu-se por utilizar os dados de 
2007 neste relatório para efeito de comparação. 
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aumentou entre 1991 e 2000, mas apresentou queda no período seguinte, situando-se próximo a 
55,0% em 2007. Assim, Parauapebas apresenta um grau de urbanização superior em relação ao 
estado do Pará (FIGURA 8.73). 
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Fonte: IBGE. Censos Demográficos, PA. 1991 e 2000. Contagem da População, PA. 2007. 
FIGURA 8.73 – Grau de Urbanização (%). Parauapebas e Pará. 1991, 2000 e 2007. 
 
 
Nível de Vida 
 
Parauapebas apresenta “médio desenvolvimento humano”, com índices maiores que 0,5 e 
menores que 0,8 tanto em 1991 quanto em 2000. Os valores apresentados pelo município 
encontravam-se mais próximos dos valores máximos do que dos valores mínimos tanto do Pará 
quanto do Brasil, demonstrando um desenvolvimento satisfatório para os padrões estaduais e 
nacionais. O IDH-M apresentou um crescimento de aproximadamente 12% entre 1991 e 2000, 
taxa superior à alcançada pela capital do Estado (Belém), que demonstrou um incremento de 
apenas 5% no período analisado. 
 
Entre 1991 e 2000, Parauapebas passou de 14º para 11º posição no ranking do Pará e subiu 82 
posições no ranking brasileiro (2.221º lugar em 1991 e 2.139º lugar em 2000).  
 
O IDH-M de Parauapebas em relação ao Estado e ao Brasil é apresentado na Tabela 8.51. 
 



Outubro, 2008 219 RT-002_089-515-5018_01-J 

Golder Associates 

TABELA 8.51 
 

IDH-M DE PARAUAPEBAS EM RELAÇÃO AOS 
VALORES MÁXIMOS E MÍNIMOS DO PARÁ E DO BRASIL - 1991 E 2000 

 
Espaços de Interesse IDHM 1991 IDHM 2000 Aumento % 

1991 - 2000 
Parauapebas 0.657 0.741 12,79 
Estado do Pará 0.650 0.723 11,23 
Valor máximo PA 0,767 0,806 5,08 
Valor mínimo PA 0,329 0,525 59,57 
Brasil 0.696 0,766 10,06 
Valor máximo BR 0,834 0,919 10,19 
Valor mínimo BR 0,265 0,467 76,23 
Fonte: PNUD/IPEA/FJP. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 1991 – 2000 
 
 
Infra-estrutura Social 
 
a)  Habitação 
 
Conforme informações obtidas em estudos elaborados previamente para a Vale6 há um déficit 
habitacional elevado, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos, devido ao grande afluxo 
de pessoas que chegam a Parauapebas atraídas pelas possibilidades econômicas associadas à 
atividade de mineração. 
 
O processo de ocupação do território, marcado por invasões e loteamentos irregulares aliado à 
chegada constante de imigrantes, teve como reflexo o surgimento de um número expressivo de 
moradias em precárias condições de habitação e saneamento básico, situação que perdura até os 
dias atuais, apesar dos esforços alocados para reverter essa situação. 
 
O município concluiu o seu Plano Diretor em 2006, instrumento essencial para promover o 
zoneamento e ordenamento da área municipal. De toda forma, a Prefeitura Municipal vem 
promovendo a regularização fundiária no bairro Rio Verde e no bairro da Paz, mas apenas partes 
da cidade (cerca de 48% do território urbano) são regulares do ponto de vista fundiário (Figura 
8.74).  
 

 
 

                                                 
6 Golder Associates do Brasil. Relatório de Controle Ambiental - RCA do Projeto 100 Mtpa – Carajás, 2005. 
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Fonte: Diagnóstico Integrado da Socioeconomia do Sudeste do Pará. Diagonal Urbana. 2006. 
FIGURA 8.74 - Situação Fundiária da sede de Parauapebas (2006) 
 
 
Na sede de Parauapebas, o uso predominante é o residencial, ocorrendo presença de serviços e 
comércio de médio e grande porte ao longo das vias principais, como mostra a Figura 8.75. 
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Fonte: Diagnóstico Integrado da Socioeconomia do Sudeste do Pará. Diagonal Urbana. 2006. 
FIGURA 8.75 - Padrões de Ocupação da sede de Parauapebas (2006) 
 
 
b) Saneamento 
 
- Abastecimento de Água 
 
O atual sistema de abastecimento de água do município de Parauapebas foi implantado através 
de um convênio firmado entre a Prefeitura Municipal, a Vale e o Banco Mundial, este sistema 
começou a funcionar em sua totalidade no ano de 1998. O sistema, gerido pela Prefeitura 
Municipal, por meio do Sistema Autônomo de Água de Esgoto de Parauapebas (SAAEP), inclui 
a captação, tratamento, armazenamento e distribuição de água.  
 
A captação de água é feita no rio Parauapebas, em um ponto próximo ao bairro Residencial 
Nova Vida II. O local não é adequado, pois a mancha urbana, que no passado se restringia à área 
a jusante do ponto de captação, hoje já atinge áreas a montante desse ponto. O tratamento da 
água é do tipo convencional e é feito na Estação de Tratamento de Água (ETA) localizada junto 
ao ponto de captação.  
 
De acordo com os dados do DATASUS, em 1991 apenas 18,1% da população de Parauapebas 
estava ligada à rede de abastecimento de água. Nesta época, a maior parte dos moradores 
(75,2%) utilizava os poços para ter acesso ao recurso. Quando em 1998 foi concluída a 
implantação do atual sistema de abastecimento, este quadro começou a ser revertido, e já em 
2000, a maioria da população (68,9%) encontrava-se ligada à rede geral. 
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Em fevereiro de 2006, foram contabilizadas 18.046 ligações, que atendem a uma população 
estimada de 90.230 pessoas7. A rede de distribuição apresenta deficiências relacionadas às 
perdas, constatadas por meio da comparação entre o volume de água disponibilizado e o volume 
faturado, e à falta de pressão, que impede que a água chegue a todos os pontos do sistema de 
distribuição. As perdas, que são da ordem de 18%, podem ser associadas aos hidrômetros com 
problemas na medição, às ligações clandestinas ou não cadastradas, em número estimado de 
5.220, ou ainda a vazamentos na tubulação8. 
 
A FIGURA 8.74 apresenta a cobertura da rede de abastecimento de água em Parauapebas, e 
indica que aproximadamente 27% da área urbana não são atendidas pela rede. A alternativa 
encontrada pelos moradores dessas áreas é a captação em poço raso, denominado localmente por 
poço amazonas, localizado no próprio lote, em lotes vizinhos ou em outros locais com o 
transporte da água em latas e baldes. 
 

 
Fonte: Diagnóstico Integrado da Socioeconomia do Sudeste do Pará. Diagonal Urbana. 2006. 
FIGURA 8.74 - Estimativa de Atendimento da Rede de Água. Parauapebas. 2006 
 
Alguns bairros são abastecidos por um sistema alternativo, que capta água em poços artesianos. 
São ao todo 5 sistemas alternativos, 2 deles para atendimento exclusivo de escolas e postos de 
saúde. Os outros 3 sistemas abastecem os bairros de Altamira, Chácara da Lua, Chácara das 
Estrelas e Maranhãozinho.  
 

                                                 
7 Prefeitura Municipal de Parauapebas; Universidade Federal do Pará. Plano Diretor Participativo do Município de Parauapebas: 
Relatório de Diagnóstico, 2006. 
8 Diagonal Urbana. Diagnóstico Integrado da Socioeconomia do Sudeste do Pará, 2006. 
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- Esgotamento Sanitário 
 
O sistema de coleta e tratamento de esgoto também é gerido pela Prefeitura Municipal, por meio 
do Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas (SAAEP). Optou-se pela implantação 
de rede do tipo condominial, que permite uma economia maior na extensão da rede coletora, 
pois os coletores prediais ligam-se aos coletores condominiais localizados no fundo dos lotes.  
 
De acordo com os dados do DATASUS, em 1991 o tipo de escoadouro mais utilizado pela 
população de Parauapebas eram as fossas rudimentares (46,4%). No mesmo ano quase 30% dos 
moradores do município não tinham nenhum tipo de instalação sanitária e apenas 14,5% 
estavam ligados a rede coletora. Os dados de 2000 já indicam algumas mudanças expressivas 
como o crescimento da proporção de pessoas que utilizam fossas sépticas, que passou a ser o 
tipo de escoadouro predominante. Por outro lado diminuiu a proporção de pessoas sem nenhum 
tipo de instalação sanitária e do número de pessoas que utilizam as fossas rudimentares como 
forma de escoadouro. A proporção de pessoas ligadas à rede coletora de esgoto, no entanto, 
permaneceu pequena, passando de 14,5% para 17,5%.  
 
Segundo os dados do Diagnóstico do Plano Diretor de 2006, atualmente existem cerca de 3.200 
ligações à rede coletora de esgoto, dentre as quais apenas 1.563 estão cadastradas no sistema da 
SAAEP. Apenas os bairros União, Primavera, Cidade Nova e Rio Verde são interligados a esse 
sistema, sendo significativo, no entanto, o número de domicílios nestes mesmos bairros que 
utilizam fossa rudimentar ou que não possuem qualquer tipo de instalação sanitária.  
 
Depois de coletado, o efluente segue para uma das 04 estações de tratamento de esgoto (ETE), 
sendo uma localizada no bairro Primavera, duas no bairro União, e outra no bairro Rio Verde. O 
processo utilizado é o de lagoas aeradas, com equipamento eletromecânico para executar a 
aeração e, dessa forma, introduzir oxigênio no meio líquido. Os efluentes das ETEs localizadas 
nos bairros Rio Verde e União são lançados no igarapé Ilha do Coco, afluente do rio 
Parauapebas que margeia a cidade.  
 
Os condomínios Chácara da Lua, Chácara da Estrela e Chácara do Sol possuem sistema de 
fossas filtro independente de tratamento do esgoto coletado em rede pública. Somando as áreas 
atendidas por esse sistema e as áreas atendidas pela SAAEP, tem-se que 14% da área urbana são 
atendidos por rede de esgoto (FIGURA 8.75). 
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Fonte: Diagonal Urbana. Diagnóstico Integrado da Socioeconomia do Sudeste do Pará, 2006. 
FIGURA 8.75 - Estimativa de Atendimento da Coleta de Esgoto - 2006 
 
 
O restante da área urbana utiliza-se de fossas negras, fossas sépticas ou lança seus esgotos 
diretamente nos corpos d’água ou nas galerias de água pluvial. No complexo de bairros 
implantado recentemente na periferia da cidade, o esgoto é lançado a céu aberto. Estima-se que 
haja 11.000 fossas na cidade, sendo que se esgotam, para limpeza, entre 30 e 35 fossas por dia. 
São, aproximadamente, 2.600m3 de esgoto por mês. Não há um lugar preparado para receber 
esses efluentes, que acabam sendo lançados nos corpos d’água, em galerias de água pluvial ou, 
ainda, são despejados diretamente nas lagoas de aeração. 
 
 
- Resíduos 
 
Em Parauapebas o gerenciamento dos serviços de limpeza pública é de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Urbanismo e sua operacionalização é realizada por uma empresa 
terceirizada contratada pela Prefeitura. 
 
De acordo com os dados do DATASUS, em 1991, a coleta de lixo atendia 48% da população, e 
uma parte significativa (24%) queimava seus resíduos sólidos. Em 2000, a proporção de pessoas 
atendidas pela coleta domiciliar cresceu, passando para mais de 80%. No entanto, 5,9% da 
população ainda dispunha o lixo nas vias públicas ou corpos hídricos, e 10,5% ainda queimava 
seus resíduos. 
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De acordo com dados do Diagnóstico do Plano Diretor de 2006, atualmente, os serviços de 
coleta de resíduos sólidos urbanos atendem 90% da população do município. A coleta domiciliar 
é realizada de acordo com a freqüência estabelecida no plano de coleta da concessionária de 
limpeza urbana para cada bairro, perfazendo em média 03 coletas semanais para cada setor. Na 
zona rural do município este serviço é ofertado nas vilas Palmares I, Palmares II e CEDERE I. 
Nas demais localidades o lixo é queimado ou disposto a céu aberto. 
 
As condições de mobilidade urbana presentes no município dificultam a operacionalização da 
coleta de resíduos. Como a cidade não teve um crescimento planejado, muitas vias são estreitas 
e se encontram em condições precárias, dificultando o tráfego dos caminhões que realizam a 
coleta e o transporte dos resíduos. 
 
Os serviços de limpeza, capina de logradouros e pintura de meio-fios também são realizados 
pela concessionária de limpeza urbana, em praticamente todas as vias asfaltadas da cidade. Nos 
bairros periféricos que não possuem vias asfaltadas, os serviços de varrição são inexistentes.  
 
A destinação final dos resíduos coletados é um aterro não-controlado – “lixão”, com 12,93 
hectares, localizado na estrada da Gameleira e distante cerca de 8 a 9 km do centro da cidade. 
No aterro, que já vem sendo utilizado a mais de 15 anos, não se verifica nenhuma infra-estrutura 
física e não há tratamento de gases e de chorume, nem compactação de resíduos e cobertura com 
solo, controle de recalques, etc. Esta falta de controle ambiental indica ativa contaminação do 
solo na base do lixão, com risco de contaminação de águas subterrâneas e de recursos hídricos 
superficiais, assim como a emanação de odores desagradáveis e fumaças oriundas da combustão 
espontânea ou provocada do lixo.  
 
 
c)  Saúde 
 
De acordo com os dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, a rede 
assistencial de Parauapebas é constituída por um total de 83 unidades, sendo 12 postos de saúde, 
03 policlínicas, 07 hospitais e 06 centros de saúde/unidades básicas, entre outros. 
 
Do total de 226 leitos disponíveis no município, 53% são mantidos pelo SUS9. O coeficiente 
local de leitos por mil habitantes (1,7) está abaixo da média recomendada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), de três leitos para cada 1.000 habitantes.  
 
De acordo com os dados do Conselho Regional de Medicina do Pará10, 84 médicos exercem sua 
profissão no município, resultando em uma média de 1 médico para cada 1.587 habitantes. No 
Pará a média é de 1 médico para cada 1.258 habitantes. 
 
Com relação à mortalidade infantil, o município apresentou, no período de 1999 a 2005, taxas 
médias de mortalidade infantil com valores entre 21 e 35, ou seja, muito acima do índice 
considerado aceitável pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de 10 mortes para cada mil 
nascimentos. Esse padrão pode estar associado ao fato de que na região norte, na qual se 
encontra inserido o município, o cálculo da taxa pode conter erros de subenumeração de óbitos 
infantis e de nascidos vivos. 

                                                 
9 Dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde no sítio eletrônico: 
<http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade.asp?VEstado=15&VMun=150553>. A data de referência dos mesmos não é 
informada. 
10 Conselho Regional de Medicina do Pará. Disponível em: < http://200.178.170.99/site/index.php>. Acessado em 05/03/2008.  
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Segundo informações do Relatório de Diagnóstico do Plano Diretor Participativo, a cobertura da 
notificação de óbitos em Parauapebas evoluiu de 26,8% em 1996 para mais de 100% em 2006. 
Conforme dados da mesma fonte, em 2006, apenas 52,9% dos óbitos ocorreram em ambiente 
hospitalar. Tal dado pode ser explicado através da análise das principais causas de mortalidade 
no município. 
 
As causas externas como agressões e acidentes de trânsito representam a maior porcentagem do 
total de óbitos registrados em Parauapebas (36%). As doenças do aparelho circulatório também 
apresentam uma proporção alta, concentrada principalmente na faixa etária de 50 anos e mais. Já 
as afecções originadas no período perinatal, representam 15% do total de óbitos e 76% dos 
óbitos da população com menos de 01 ano de idade.  
 
A taxa de mortalidade por acidentes de trânsito variou de 28,6 em 2000 para 36,8 por 100.000 
habitantes em 2003, e a por agressões de 47,2 para 55,3 por 100.000 habitantes11. 
 
A população de até 09 anos de idade tem como maior causa de internação as doenças infecciosas 
e parasitárias, o que mais uma vez remete à precariedade das condições de saneamento locais. 
Chama a atenção também o alto percentual de internações relacionadas à gravidez de mulheres 
situadas na faixa etária de 10 a 19 anos, o que indica a necessidade de ênfase em políticas 
públicas que abordem o problema da gravidez precoce. Por sua vez, as infecções respiratórias 
afetam principalmente as pessoas situadas nas faixas etárias até 09 anos de idade e de 60 anos e 
mais. 
 
Dentre as doenças de notificação compulsória, as que apresentaram maior incidência em 2005, 
foram à hanseníase, a dengue, a síndrome do corrimento cervical e a leishmaniose tegumentar 
americana12. 
 
O Programa de Saúde da Família - PSF desenvolve programas de controle de hipertensos e 
diabéticos, acompanhamento de crescimento e desenvolvimento infantil e o acompanhamento 
pré-natal. A pobreza, os baixos níveis educacionais e a falta de higiene são fatores que 
interferem na absorção de conceitos básicos acerca das ações de promoção da saúde.  
 
 
d) Educação 
 
De acordo com o Cadastro de Escolas da Educação Básica13, em 2003, o sistema de educação 
básica do município de Parauapebas era composto por um total de 75 unidades escolares, dentre 
as quais 60 (80%) faziam parte da rede municipal. Das escolas municipais, 31 estavam 
localizadas na área urbana, e as outras 29 estavam distribuídas em áreas rurais. Sob a jurisdição 
do estado foram contabilizadas 09 escolas (12,0%), sendo apenas uma localizada na área rural. 
A rede particular, por sua vez, era representada por 06 unidades escolares (8,0%), todas 
localizadas em áreas urbanas. Ao todo, foram contabilizados 45 estabelecimentos de ensino na 
zona rural e outros 30 na zona urbana.  
                                                 
11 Prefeitura Municipal de Parauapebas; Universidade Federal do Pará. Plano Diretor Participativo do Município de Parauapebas: 
Relatório de Diagnóstico, 2006. 
12 Prefeitura Municipal de Parauapebas; Universidade Federal do Pará, 2006. Plano Diretor Participativo do Município de 
Parauapebas: Relatório de Diagnóstico. 
13 MEC/ INEP. Cadastro das Escolas da Educação Básica, 2005. Disponível em: 
<http://www.inep.gov.br/basica/censo/cadastroescolas> Acessado em: 12/03/2008. 
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No que se refere à oferta de pré-escola, entre 2000 e 2005 ocorreu um crescimento contínuo do 
número de unidades escolares que ofertavam classes neste nível tanto na rede pública municipal 
quanto na rede particular. O aumento na rede municipal, no entanto, foi mais significativo, da 
ordem de 240%, passando de 15 unidades escolares em 2000, para 51 em 2005. 
 
Assim, percebe-se que, entre 2000 e 2005, o poder municipal manteve uma participação 
majoritária na provisão dos serviços de pré-escola e de ensino fundamental.  
 
Para garantir tanto o acesso à escola quanto à continuidade dos estudos, a Prefeitura de 
Parauapebas disponibiliza transporte escolar para os alunos da zona rural, e também àqueles que 
moram em assentamentos ou em bairros distantes do centro urbano. 
 
Em 2000, o censo escolar registrou um total de quase 21.000 alunos matriculados nas redes 
estadual, municipal e particular do município de Parauapebas. Já em 2007 foram feitas mais de 
38.000 matrículas, o que indica um aumento de quase 84% ao longo destes sete anos, coerente 
com o crescimento populacional de 86% verificado no mesmo período. 
 
Apesar da grande procura decorrente do crescimento populacional verificado nos últimos anos, 
de acordo com técnico da Secretaria de Educação, o município tem atendido toda a população 
em idade escolar ocorrendo, porém, em alguns casos, excesso de alunos em salas de aula. Em 
2006, o nível de ensino que apresentou a maior média de alunos por turma foi o ensino 
fundamental de 5ª a 8ª série da zona urbana, com 36,9 alunos por sala de aula, número próximo 
à referência nacional que é de 35 a 40 alunos por turma14. Essa situação vem sendo contornada 
com a construção de novas escolas e ampliação das existentes. 
 
Em 2005, o sistema educacional de Parauapebas era composto por um total de 1.661 docentes, 
sendo que a maioria destes possuía nível superior completo. No entanto, ainda era significativo 
número de professores com nível de ensino médio lecionando (42%). 
 
Conforme os dados do cadastro de escolas da educação básica, no ano de 2003, 18 unidades 
escolares do município de Parauapebas ofertavam classes de Educação de Jovens e Adultos – 
EJA. Dentre estas, 16 funcionavam sob a esfera administrativa do município, sendo uma 
localizada na zona rural. As duas demais faziam parte, cada qual, da rede particular e estadual, e 
estavam ambas situadas na zona urbana. Em 2007 o censo escolar registrou 7.018 matrículas 
nesta modalidade de ensino, sendo que deste total, 78% foram feitas na rede municipal. 
 
O município de Parauapebas oferece cursos universitários e profissionalizantes. Estes são 
ministrados em espaço próprio para o ensino superior - o Centro Universitário de Parauapebas - 
CEUP, construído pela prefeitura em terreno doado pela Vale e administrado com recursos 
próprios. O CEUP mantém convênios e contratos com a Universidade do Estado do Pará - 
UEPA, o Centro Federal de Tecnologia - CEFET e a Universidade da Amazônia - UNAMA.  
 
Em 2006, foram ofertados, no município, 14 cursos de nível superior, 04 de pós-graduação e 05 
tecnológicos, somando 762 vagas no ensino superior e 395 vagas no ensino tecnológico. Além 
das opções oferecidas no âmbito municipal, a população tem como referências para o 3° grau, as 
cidades de Belém, Marabá e Palmas, cujas ofertas são mais diversificadas. 
 

                                                 
14 Diagonal Urbana. Diagnóstico Integrado da Socioeconomia do Sudeste do Pará, 2006. 
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e)  Segurança Social 
 
O setor de segurança pública de Parauapebas encontra-se subordinado ao Comando de 
Policiamento Regional-CPR, sediado em Marabá, cabendo à Polícia Militar, com 240 militares, 
o policiamento preventivo e repressivo do município. 
 
Segundo informações de representantes locais, são registradas em média 500 ocorrências por 
ano, que envolvem desde pequenos furtos e arrombamentos a residências, até delitos mais 
graves, como roubos de veículos a mão armada, agressões à mulher, crimes de estupro e 
homicídios, estes últimos com média de 10 casos/mês em 2003. Os índices de criminalidade em 
Parauapebas têm crescido significativamente, devido ao afluxo populacional ocorrido nos 
últimos anos. Além da presença ostensiva e continuada na área urbana, a Polícia Militar dá apoio 
aos estabelecimentos bancários e controla, através de abordagem, as famílias migrantes que 
acorrem à cidade através do transporte ferroviário, que está disponível em três dias da semana. 
 
Apesar de o município ser considerado, em termos de condições físicas e humanas, como um 
dos mais bem aparelhados do estado do Pará, avalia-se, a partir de entrevista com especialista 
local, que o efetivo da Polícia Militar alocado na cidade é insuficiente para atender toda a 
demanda, dado o aumento progressivo da violência urbana. 
 
O município possui também representação da Polícia Civil, responsável pela apuração e 
inquérito dos casos registrados, contando com delegacia e cadeia pública para encaminhamento 
dos detentos. Os serviços de Corpo de Bombeiros são oferecidos pelo 10º Subgrupamento 
Bombeiro Militar de Parauapebas. 
 
 
Estrutura Produtiva 
 
A economia agrária de Parauapebas é marcada por um importante fator restritivo relacionado à 
destinação das terras: 80% da área municipal são dedicados a reservas florestais e indígenas. 
Assim, apenas 20% do território podem ser apropriados para ocupação urbana e habitacional e 
para a atividade agrícola15. 
 
As atividades agropecuárias do município acompanham a tradição regional, apresentando 
colheitas de café, cacau, chá-da-índia, pimenta, banana, coco, laranja, mamão, maracujá, 
abacaxi, melancia, arroz, feijão, mandioca e milho. Recentemente, com seu fortalecimento, a 
pecuária passou a se constituir em um dos principais vetores de crescimento do setor primário, 
face ao surgimento de grandes pecuaristas e aos incentivos fiscais, apesar das dificuldades 
relativas à falta de infra-estrutura e acesso a terra. Um indicador dessa magnitude é que, de 
acordo com o Censo Agropecuário do IBGE (1995/96), aproximadamente 66% das terras 
ocupadas pelos estabelecimentos agropecuários já estavam sendo utilizados para pastagens 
naturais e plantadas, enquanto apenas 5% eram dedicadas a lavouras permanentes e temporárias. 
 

                                                 
15 A atividade agropecuária está sujeita, por restrição legal, ao limite de uso de 20% das terras das propriedades (os 80% 
restantes devem ser destinados à vegetação natural, compondo a chamada reserva legal da propriedade). Entretanto, este 
parâmetro raramente é respeitado, o que pode ser verificado pela informação, disponibilizada pelo IBGE, de que as matas e 
florestas representam somente 22,3% da área dos estabelecimentos agropecuárias de Parauapebas. Fonte: IBGE. Censo 
Agropecuário (Resultados Preliminares). 2006.  
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A atividade agrícola no município de Parauapebas é mantida predominantemente por cerca de 
2.570 pequenos produtores rurais dos diversos assentamentos, apoiada na estrutura familiar de 
produção.  
 
Com relação ao processo produtivo, as culturas temporárias são as mais significativas e 
praticadas por pequenos e médios agricultores da área. A lavoura permanente, bem menos 
significativa, apresenta pouca diversificação, com predomínio da fruticultura, em especial da 
banana. A terra e a mão-de-obra familiar são os principais fatores de produção. 
 
Além das dificuldades inerentes a esse processo produtivo (pequena produção), como sua baixa 
especialização produtiva, pequena incorporação de tecnologia e dependência da mão-de-obra 
familiar, colocam-se outros empecilhos relacionados à circulação e comercialização da 
produção, principalmente pela ausência de meios de transporte e de estradas vicinais adequadas.  
 
Por outro lado, a exploração mineral representa uma das atividades mais importantes de 
Parauapebas, sendo elemento gerador da cidade, que surgiu em função da descoberta da 
Província Mineral de Carajás e do início de sua exploração na década de 1980. Por este motivo, 
o município apresenta uma cultura consolidada em torno das atividades mineradoras. 
 
Também existe, em Parauapebas, uma estrutura comercial e de prestação de serviços que dá 
apoio às atividades do setor secundário. Informações extraídas do documento Sumário 
Executivo do Plano de Manejo Para o Uso Múltiplo da Floresta Nacional de Carajás16, elaborado 
pela STCP Engenharia de Projetos Ltda, em 2003, atestam que: “(...) O setor econômico que 
comanda a economia de Parauapebas continua sendo o setor mineral, responsável pela sua 
origem.” “(....) Juntamente com a instalação dos empreendimentos minerários, desenvolveu-se, 
no município de Parauapebas, o setor terciário, baseado principalmente em pequenos 
estabelecimentos comerciais e no setor de serviços compatíveis com o tamanho do município 
(...)”. 
 
Cabe esclarecer que nos últimos anos, tem-se observado uma significativa diversificação do 
setor terciário e, ao mesmo tempo, uma substancial melhoria nas estruturas de alguns segmentos 
do setor como o ramo de comercialização de alimentos como os supermercados, hotelaria, 
concessionárias de veículos, além de empresas de pequeno porte que encontram-se atraídas pela 
dinamização regional. Importante também tem sido o crescimento do setor imobiliário, que tem 
expandido de forma imarcante no entorno oeste de Parauapebas com a implantação de 
condomínios de dimensões expressivas, compondo mais um ramo de forte demanda de mão-de-
obra e geração de emprego e de renda 
 
 
a) Produto Interno Bruto - PIB 
 
Seria de se esperar que, após mais de 25 anos de exploração em Carajás, o conjunto de 
atividades mineradoras e industriais de Parauapebas se mostrasse estabilizado. Entretanto, a 
análise do PIB17, que representa o principal indicador para medir o desempenho econômico de 
uma área, mostra que o setor secundário do município continua crescendo. Entre 2000 e 2005, o 

                                                 
16 Disponível em: <http://mosaicocarajas.tripod.com/flonaca/sumariocarajas.pdf>. Acessado em: 31/04/08. 
17 O Produto Interno Bruto (PIB) é o somatório de bens e serviços gerados pelos municípios no período de um ano, a preços 
deflacionados. É calculado somando-se os Valores Adicionados Fiscais de cada setor da economia, adicionando os impostos 
sobre produtos e diminuindo os valores dos serviços de intermediação financeira indiretamente medidos (dummy).  
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PIB do setor secundário de Parauapebas experimentou um incremento de 80,7% (FIGURA 
8.76). 
 
Em conseqüência disto, o setor terciário (atividades de comércio e prestação de serviços), que 
representa uma estrutura de apoio ás demais esferas produtivas do município, também exibiu um 
desenvolvimento significativo, aumentando em 131,2% no período. 
 
Assim, apesar da redução dos valores do PIB do setor primário (atividades agropecuárias) a uma 
taxa de 36,6%, o PIB total apresentou um crescimento de 96,6% entre 2000 e 2005, ou seja, 
praticamente dobrou em cinco anos. 
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Fonte: IPEADATA. PIB Municipal. 2000 e 2005. 
FIGURA 8.76 – PIB por Setores da Economia. Parauapebas. 2000 e 2005. 
 
 
O contexto econômico em que Parauapebas se insere e o crescimento produtivo apurado 
renderam, ao município, a 6ª posição no ranking dos maiores PIBs da Região Norte do Brasil, 
em 2005. 
 
A composição por setores do PIB total do município, por sua vez, não sofreu alterações 
significativas, como mostra a FIGURA 8.77. 
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Fonte: IPEADATA. PIB Municipal. 2000 e 2005. 
FIGURA 8.77 – Composição do PIB por Setores da Economia (%). Parauapebas. 2000 e 
2005. 
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A base econômica de Parauapebas era formada, em 2000, principalmente pelo setor secundário 
(78%), seguido pelo terciário (19%). No período seguinte, a estruturação das esferas produtivas 
permanece similar, sendo que as atividades de comércio e prestação de serviços ganham um 
pouco mais de importância (23%), em detrimento do setor industrial (76%) e agropecuário (1%).  
 
 
Infra-estrutura Econômica 
 
a) Transportes 
 
A rede viária de Parauapebas tem 275 km de extensão. Deste total, 131 km (48%) são 
pavimentados e 104 km (38%) possuem dispositivos de drenagem, guias e sarjetas. O acesso 
viário até Parauapebas, a partir da capital Belém, é feito através das rodovias PA-475, PA-150 e 
PA-275. Os trechos são asfaltados, mas apresentam problemas de manutenção, devido a estragos 
provocados pelo impacto das fortes chuvas costumeiras na região. A região também conta com a 
Ferrovia Carajás - Ponta da Madeira (São Luís - MA) e com um aeroporto, instalado na Floresta 
Nacional de Carajás. 
 
O transporte intermunicipal de passageiros em ônibus é operado por três empresas privadas: 
Transbrasiliana e Açailândia, com três horários diários para Belém, e Caiçara, para São Paulo e 
Minas Gerais. 
 
O transporte ferroviário é feito através da Estrada de Ferro Carajás (EFC), que possui 892 
quilômetros de extensão, ligando a mina de ferro de Carajás às instalações de manuseio e 
carregamento dos navios em Ponta da Madeira – São Luís - MA. O transporte de passageiros é 
feito regularmente com uma freqüência de três trens por semana nos dois sentidos, cobrindo o 
percurso em 17,5 horas, com 13 paradas ao longo do mesmo, com a maioria de seu traçado 
inserido no Estado do Maranhão. 
 
O aeroporto de Parauapebas está instalado na Floresta Nacional de Carajás, a 8 quilômetros do 
núcleo urbano e a 14 quilômetros da sede municipal. Administrado pela Infraero, possui 
condições de pouso e decolagem de aeronaves de diferentes portes, inclusive do tipo Boeing. 
São disponibilizados vôos regulares para Brasília, além outras conexões. Considerando a escala 
e o isolamento das cidades da região, seja em relação às facilidades aeroportuárias, ou quanto ao 
alcance e a freqüência das ligações, o transporte aeroviário de Parauapebas oferece condições 
favoráveis. 
 
 
b) Energia Elétrica 
 
A energia consumida em Parauapebas é gerada na Usina de Tucuruí, localizada no rio 
Tocantins. O sistema de distribuição está sob responsabilidade da Companhia Centrais Elétricas 
do Pará - CELPA. No que se refere a esse setor, Parauapebas constitui a Regional do mesmo 
nome, que atende, além do próprio município, a Canaã dos Carajás, Curionópolis e Eldorado do 
Carajás. 
 
Entre 2000 e 2006, Parauapebas apresentou um crescimento no consumo de energia elétrica da 
ordem de 70%, passando de 38.263.312 Kw/h para 65.077.561 Kw/h. Entretanto, no período, o 
município mostrou poucas alterações na participação do consumo por classes. O setor industrial 
responde por uma média de 6% do consumo energético do município, sendo que a classe 
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residencial possui uma participação muito maior no gasto total, chegando a aproximadamente 
52% do consumo. 
 
O número de consumidores e o consumo de energia elétrica no município vêm crescendo 
continuamente e a cobertura desse serviço atinge atualmente 90,0% das residências, observando-
se que somente três bairros, de implantação recente, não dispõem de energia. A oferta do serviço 
de energia elétrica, no entanto, aparenta ter limitações, tomando-se como referência as quedas de 
tensão existentes. A iluminação pública atende 83% da área urbana, ficando descobertos alguns 
bairros periféricos. 
 
A energia proveniente da linha de transmissão que serve ao Complexo Minerário Carajás não 
apresenta problemas de qualidade e de oscilações no fornecimento.  
 
 
c) Comunicações 
 
Segundo documento do IDESP (1990) em junho de 1988 a Telepará inaugurou em Parauapebas, 
o Serviço de Telefonia Domiciliar operando o sistema DDD. Na ocasião, foi implantada uma 
torre na agrovila CEDERE II hoje município de Canaã dos Carajás. Atualmente, segundo 
informações da Prefeitura Municipal de Parauapebas, os serviços são operados pela 
concessionária Oi, que oferta todos os tipos de serviços na área de telecomunicações, inclusive 
acesso à Internet. Há duas operadoras de telefonia celular: Amazonas Celular e Vivo. 
 
Os serviços postais contam com quatro agências dos Correios. Em termos de mídia impressa, 
destacam-se os jornais “Correio do Pará”, “A Notícia”, o “Jornal de Parauapebas” e o “Estrela 
do Pará”. Da capital, o município recebe diariamente “O Liberal” e o “Diário do Pará” e, em 
âmbito regional, o “Correio do Tocantins” e o “Opinião”, ambos provenientes de Marabá. 
 
O município acessa os canais de televisão SBT, Record e Rede Vida, possuindo, ainda, 
retransmissora local da rede Globo (TV Liberal), com programas locais de notícias. A emissora 
de rádio mais sintonizada é a Rádio Nacional de Brasília. 
 
 
d) Finanças Públicas 
 
A Análise Financeira de Receitas é importante para demonstrar como o empreendimento irá 
impactar o município no âmbito das arrecadações tributárias e da sua contabilidade em geral. A 
Tabela 8.52 mostra as receitas municipais em 2000 e 2005. 
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TABELA 8.52 
 

FINANÇAS PÚBLICAS E PARTICIPAÇÃO NO TOTAL (%) - 2000 – 2005 
 

Especificação 2000 Participação (%) 2005 Participação (%) 
1. Receitas Correntes 81.763.180 82,00 202.669.083,44 99,66 
      1.1. Receitas Próprias 7.132.734 7,15 40.354.940,42 19,84 
      1.2. Transferências Correntes 68.404.559 68,61 157.726.352,56 77,56 
            -Transferências da União  34.409.801 34,51 29.258.567,39 14,39 
                 . FPM 5.274.644 5,29 11.484.274,42 5,65 
                 .Outras Transf  29.135.157 29,22 17.774.292,97 8,74 
            - Transferências dos Estados  30.215.516 30,30 115.497.712,52 56,80 
                 . ICMS 27.649.159 27,73 70.361.399,95 34,60 
                 .Outras Transf  2.566.357 2,57 45.136.312,57 22,20 
      1.3. Outras Receitas Correntes 6.225.887 6,24 4.587.790,46 2,26 
2. Receitas de Capital 17.943.260 18,00 685.369,58 0,34 
Total 99.706.440 100 203.354.453,02 100 
Fonte: Anuário TCM/PA, IBGE e SEPOF/PA. Finanças Públicas Brasileiras – 2005. 

 
Em 2000, as Transferências Correntes corresponderam a 68,6% da receita municipal, enquanto 
em 2005, essa proporção foi da ordem de 77,6%, demonstrando que a administração de 
Parauapebas é muito dependente de fontes de receita externas e que existe uma tendência para o 
aumento da dependência. Entretanto, a autonomia financeira do município (receitas próprias) 
passou de 7% em 2000 para 19,8% em 2005, representando uma tentativa de reversão da 
dependência das receitas externas. 
 
Com relação às transferências correntes, o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) não é 
tão significativo para a receita de Parauapebas, representando somente 5,3% do total em 2000 e 
5,6% em 2005. Por outro lado, as transferências provenientes do ICMS possuem um peso 
expressivo, compondo mais de 27% da arrecadação em 2000 e apresentando uma tendência para 
o incremento de sua importância, com 34,6% de participação no total em 2005. 
 
Outra fonte de receitas para o município de Parauapebas é a CFEM (Compensação Financeira 
sobre a Exploração Mineral), receita calculada sobre o faturamento líquido obtido com a venda 
do produto e revertida para os cofres federal, estadual e municipal. Depois de Minas Gerais o 
segundo maior produtor mineral do Brasil é o estado do Pará e, em 2004, Parauapebas arrecadou 
53% do total da CFEM do estado e 15% do total do país. 
 
 
Organização Sócio-Política 
 
De acordo com informações coletadas em 2003, eram encontradas, em Parauapebas, 189 
associações formalizadas, de caráter classista, rural, comunitária e de assistência social.  
 
As associações classistas englobam 29 entidades, das quais sete são sindicatos. Frente ao 
objetivo de defesa dos interesses das categorias representadas, tais entidades são consideradas 
mobilizadoras de seu público e atuantes no contexto local. 
 



Outubro, 2008 234 RT-002_089-515-5018_01-J 

Golder Associates 

As associações rurais encontram-se constituídas através de associações de pequenos produtores, 
contabilizando-se 14 organizações com esse perfil. Têm como objetivo básico de sua formação a 
negociação/viabilização de projetos voltados para a geração de renda, dentro de uma ótica 
associativista. 
 
Em nível urbano, ganham destaque as associações de moradores criadas por meio da 
mobilização comunitária e com o objetivo de canalizar as demandas de uma comunidade 
específica frente ao Poder Público. 
 
Três cooperativas já se encontram formalizadas e desempenhando atividades nas áreas de 
alimentação, corte e costura e prestação de serviços, cabendo à Prefeitura a transferência inicial 
dos recursos para a compra de equipamentos e posterior acompanhamento dos grupos. 
 
Complementam o total de organizações presentes na área, as entidades de cunho assistencial, 
voltadas para o atendimento a crianças, idosos, adolescentes, portadores de deficiência física e 
famílias de migrantes.  
 
Outra forma de representação da sociedade civil junto ao poder público são os Conselhos 
Municipais, instituídos com o objetivo de tornar a sociedade co-participante na gestão dos 
recursos públicos. Já se encontram efetivamente instalados (dados de 2003) e em funcionamento 
os seguintes conselhos: Criança e Adolescente, Saúde, Educação, Desenvolvimento 
Comunitário, Assistência Social, Tutelar e Meio Ambiente. 
 
 
Área de Proteção Ambiental (APA) do Igarapé Gelado 
 
O Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado poderá ter seus efeitos 
irradiados em parte da área de proteção ambiental homônima. Considerando que algumas 
propriedades desta APA, especificamente aquelas localizadas na porção norte do reservatório da 
barragem e à jusante do vertedouro até o igarapé Cigano, poderão sofrer intensificação de 
impactos relacionados a ruídos e qualidade da água, optou-se por realizar a caracterização mais 
detalhada desta área. Cabe destacar que muitos procedimentos foram estabelecidos, como consta 
na caracterização do empreendimento, como meios a evitar qualquer interferência ambiental 
fora da área a ser efetivamente ocupada pelo empreendimento e o seu entorno imediato. No 
entanto, há que se considerar como situação de contexto potencial, a possibilidade de eventuais 
impactos em segmentos que extrapolem o domínio espacial citado. Destaca-se, porém, que esta 
análise tem um caráter conservador, visto que as ações de controle e monitoramento propostas 
serão capazes de evitar a propagação de impactos em domínios onde estes são indesejáveis. 
 
A Área de Proteção Ambiental (APA) do Igarapé Gelado integra o “Mosaico de Unidades de 
Conservação da Província Mineral de Carajás”. Oficialmente reconhecida a partir do Decreto nº. 
97.718, de 05 de maio de 1989, a APA do Gelado está localizada na parte norte do território da 
Floresta Nacional de Carajás e abrange uma área de 21.600 ha, desempenhando o papel de “zona 
tampão”, com o objetivo de evitar os problemas de invasão na região e visando a proteção da 
área e o uso racional do solo. Seu órgão gestor é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 
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A implantação do núcleo de colonização da APA do Gelado foi resultante do processo de 
invasão de terras na área a partir de 1982, época que coincide com o início de implantação do 
Projeto Carajás. Inicialmente, alojaram-se na área trinta e cinco famílias. Em pouco tempo já 
eram mais de 160 produtores. Visando ordenar esta dinâmica e em atendimento aos preceitos da 
política de desenvolvimento e ocupação da Região Amazônica, houve demarcação e distribuição 
de lotes, regularizando uma situação existente18. 
 
O planejamento inicial dividiu a área em 214 lotes com dimensão de 50 ha cada, com os colonos 
assentados tendo direito a exploração de 50,0% da área, com os 50,0% restantes incorporados 
como reserva legal. Estima-se que a área da APA do Gelado abriga aproximadamente 190 lotes, 
tendo ocorrido expressiva concentração de terras desde a sua implantação, sendo as áreas 
mínimas e máximas atuais da ordem de 8,4 ha e 239,15 ha, respectivamente. 
 
De acordo com o Inventário Socioeconômico Vocacional19 (ISEV), realizado pela Diagonal 
Urbana e pela Fundação Vale, 85% das propriedades pesquisadas na APA do Gelado 
apresentam área de até 100 hectares, sendo classificadas principalmente como pequenas e 
médias20 (Figura 8.78). 

5%

13%

30%37%

15%

0 a 15 hectares
16 a 30 hectares
31 a 50 hectares
51 a 100 hectares
101 hectares ou mais

 
Fonte: Inventário Socioeconômico Vocacional (ISEV). Diagonal Urbana/Fundação Vale. 2008. 
FIGURA 8.78 – TAMANHO DAS PROPRIEDADES. APA DO GELADO. 2008. 
 
Além disso, o estudo citado também mostra que 46% da população pesquisada21 eram do sexo 
feminino, enquanto 54% eram homens, sendo que a idade média verificada foi de 49 anos. 
 
De acordo com o Projeto de Alternativas Ecológicas para a Sustentabilidade da Agricultura 
Familiar na APA do Igarapé Gelado22, aproximadamente 60% das famílias residentes na APA 
vivem da agricultura familiar, desenvolvendo, como na época inicial da ocupação da área,  
 

                                                 
18 Golder Associates. RCA 100 Mtpa, Carajás. 2005. 
 
19 Disponibilizado pela Vale em setembro de 2008. 
 
20 O IBGE classifica as propriedades, segundo o estrato de tamanho, em pequenas (até 10 ha), médias (de 10 a 100 ha), grandes 
(de 100 a 1.000 ha), muito grandes (de 1.000 a 10.000 ha) e excepcionalmente grandes (acima de 10.000 ha). 
 
21 Foram levantadas informações sobre 82 famílias, totalizando 414 pessoas. 
 
22 Disponibilizado pela Vale em março de 2007. 
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agricultura e pecuária baseadas na derrubada e queima da floresta, dando lugar à lavoura branca 
(arroz, feijão, mandioca) e às pastagens. Assim, as propriedades hoje são compostas por vastas 
áreas de pasto, poucas áreas de plantio de espécies frutíferas, pequenas áreas de capoeira em 
estágios diversos de regeneração e uma percentagem ainda menor de floresta, quase sempre 
inferior aos 80% de Reserva Legal previsto na legislação vigente.   
 
Com relação à atividade agrícola, sua exploração é processada em moldes tradicionais, sendo 
cultivados o feijão, arroz e milho para subsistência e a banana, coco, cupuaçu, limão, mamão e 
açaí com finalidades comerciais. Também é realizado o cultivo de pimenta do reino. O destino 
final da produção são as feiras dos produtores. O transporte dos produtos para a Feira do Núcleo 
Urbano de Carajás e para o Mercado do Produtor em Parauapebas é realizado, duas vezes por 
semana, por meio de caminhão disponibilizado por meio de parceria entre a Prefeitura municipal 
e a Vale23. 
 
Observa-se uma crescente especialização para a prática da pecuária leiteira em todo o 
assentamento da APA do Gelado. Sua exploração é realizada em bases extensivas tradicionais, 
sendo dispensado ao rebanho práticas zootécnicas simplificadas, referentes à vacinação, 
vermifugação e, em alguns casos, suplementação alimentar. A comercialização do leite é 
realizada principalmente com os laticínios Canaã e INA, localizados na cidade de Canaã dos 
Carajás e pertencentes a um mesmo proprietário, que se responsabiliza pela coleta diária do 
produto24. 
 
O Inventário Socioeconômico Vocacional (ISEV) mostra que a maioria das famílias pesquisadas 
(69%) apresenta uma renda média mensal de 0 a 3 salários mínimos (Figura 8.79). 
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Fonte: Inventário Socioeconômico Vocacional (ISEV). Diagonal Urbana/Fundação Vale. 2008. 
FIGURA 8.79 – Renda Familiar Média. APA do Gelado. 2008. 
 
A condição de habitação dos colonos pode ser considerada precária. O abastecimento de água é 
realizado principalmente por meio de captações em nascentes, conduzidas por gravidade até os 
domicílios, que geralmente contam apenas com um ponto de abastecimento. De acordo com o 
                                                                                                                                                             
 
23 Golder Associates. RCA 100 Mtpa, Carajás. 2005. 
 
24 Idem. 
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estudo do ISEV, também são utilizadas outras fontes de água, como poços e rios e, em menor 
escala, represas, cisternas e canais. Para o esgotamento sanitário, são adotadas soluções 
individuais, sendo as fossas negras as mais comumente adotadas. 
 
Existem na APA sete escolas municipais que ofertam ensino multisseriado de 1ª a 4ª séries do 
ciclo fundamental. A complementação deste nível de ensino é direcionado para a Vila Sansão, 
povoado localizado no entorno da Floresta Nacional de Carajás e pertencente ao município de 
Parauapebas. O transporte escolar é fornecido pelo poder público municipal25.  
 
Também existe um posto de saúde na APA, que funciona anexo à unidade escolar localizada no 
lugar denominado “colônia”. Fica aberto diariamente, sob a responsabilidade de uma atendente e 
conta com atendimento médico uma vez ao mês. O serviço prestado é avaliado como 
insatisfatório e limitado, obrigando os moradores a deslocamentos à sede municipal para 
complementação do atendimento. Pela precariedade das condições sanitárias do local, 
predominam entre residentes problemas de saúde relacionados às manifestações parasitológicas 
de diversas ordens, acometendo sobremaneira a população infantil. 
 
Alguns moradores da APA do Gelado eventualmente prestam serviços para empreiteiras no 
Complexo Minerador de Carajás como forma de renda adicional, mas continuam desenvolvendo 
as atividades rurais normalmente, garantindo a produção familiar convencionalmente praticada.  
 
 
a) Atores Institucionais 
 
- Associação dos Produtores Rurais da APA do Gelado – APROAPA 
 
Os colonos da APA do Igaparé Gelado têm como entidade representativa a Associação dos 
Produtores Rurais da APA do Gelado – APROAPA. Fundada em 1º de setembro de em 1991, a 
associação é uma instituição de base, formada a partir dos próprios agricultores que vivem na 
APA do Igarapé Gelado. Apesar de não possuir finalidade estatutária em meio ambiente, suas 
ações estão ligadas às questões ambientais, já que atua em uma unidade de conservação.  
 
Tem como objetivo, entre outros, representar e defender os direitos e interesses dos produtores 
rurais da APA do Gelado; canalizar as demandas de seus associados frente ao IBAMA, à Vale, à 
Prefeitura de Parauapebas e demais organizações governamentais e não-governamentais; 
apresentar e negociar projetos visando o desenvolvimento da área; organizar os agricultores 
rurais na busca de soluções adequadas para o desenvolvimento da agricultura familiar; detectar 
órgãos de assistência técnica e extensão rural para orientação no sentido de racionalização das 
atividades agrícolas. 
 
A diretoria da APROAPA é composta pelos seguintes cargos: 

− Diretor Presidente; 

− Diretor Vice-presidente; 

− Diretor Secretário; 

− Diretor Financeiro; 

                                                 
25 Golder Associates. RCA 100 Mtpa, Carajás. 2005. 
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− Conselho Fiscal, composto por três membros efetivos e três suplentes. 
 
A APROAPA possui cerca de 90 famílias associadas, abrangendo grande parte dos moradores 
da APA do Igarapé Gelado e alguns agricultores que vivem em comunidades do entorno da 
unidade. Participam ativamente das reuniões da associação cerca de 70 famílias de agricultores. 
 
 
- Associação das Mulheres Camponesas Filhas da Terra 
 
Em outubro de 2003, foi realizado o primeiro encontro de mulheres assentadas na APA para 
reflexão sobre suas expectativas, culminando na criação da associação.  
 
A finalidade da Associação é, entre outras, promover a representação e defesa dos direitos e 
interesses das associadas, promovendo o desenvolvimento comunitário sustentável, visando 
melhorias nas condições de renda das associadas em harmonia com a proteção ambiental da 
região. 
 
Possui como objetivos estatutários proporcionar atividades economicamente sustentáveis, 
assistenciais e culturais às associadas e seus dependentes, bem como promover cursos de 
capacitação para o desenvolvimento dessas atividades; estimular a participação das mulheres nas 
soluções e reparos dos problemas ambientais, sociais e econômicos da APA; detectar órgãos de 
assistência técnica, no âmbito municipal, estadual ou federal, para orientação no sentido de 
racionalizar as atividades desenvolvidas, visando o aumento da produtividade e melhores 
preços; prestar informações de mercado às associadas; promover ações para dotar a associação 
com equipamentos para beneficiamento de produtos e promover a colocação dos produtos 
através de instituições e entidades de comercialização. 
 
 
- Cooperativa Mista dos Produtores Rurais da Região de Carajás – COOPER 
 
A Cooperativa Mista dos Produtores Rurais da Região de Carajás – COOPER, criada em 1997, 
nasceu da reunião das associações existentes na região de Parauapebas, por meio de debates com 
lideranças comunitárias 
 
Tem como objetivo o desenvolvimento da comercialização da produção de bens e serviços 
advindos da propriedade rural e da agricultura familiar, promovendo a difusão da doutrina 
cooperativista, do desenvolvimento sustentável e da economia solidária. 
Em março de 2001, a COOPER aprovou o projeto “Beneficiamento integral das frutas com 
incentivo ao extrativismo ecologicamente sustentável”, com o objetivo de implantar uma 
agroindústria de beneficiamento de frutas, agregando valor e fortalecendo a comercialização de 
produtos da agricultura familiar. 
 
Os principais objetivos da COOPER são, entre outros, receber a produção dos cooperados 
transformando-as e viabilizando sua comercialização a varejo e atacado a nível nacional e 
internacional e promover a industrialização da matéria-prima em derivados de acordo com as 
exigências e a melhor técnica possível, garantindo o manejo sustentável dos recursos naturais, 
objetivando a melhoria da qualidade de vida das populações envolvida e o compromisso com o 
desenvolvimento local e regional. 
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- Federação dos Trabalhadores na Agricultura – FETAGRI 
 
A Federação dos Trabalhadores na Agricultura – FETAGRI é uma entidade de representação 
política dos agricultores e atua em toda a região Sul e Sudeste do estado do Pará, contribuindo 
na mobilização dos agricultores em relação a questões importantes para a agricultura familiar, 
como reforma agrária, créditos rurais, cooperativismo, associativismo, assessoria jurídica, 
assistência técnica adequada e difundindo a agroecologia e técnicas sustentáveis de 
desenvolvimento da agricultura, entre outras questões. 
 
Em relação à assistência técnica, a entidade coordena a COOPSERVIÇOS, responsável por 
programas de assistência técnica rural direcionada à agroecologia e agricultura familiar em 
diversos municípios da região, entre eles o programa PROTEGER II, que busca mobilizar 
comunidades e difundir alternativas sustentáveis de produção para a agricultura familiar. 
 
 
b) Programas e Projetos 
 
Alguns dos programas e projetos desenvolvidos na Área de Proteção Ambiental do Igarapé 
Gelado estão descritos a seguir. 
 
 
- Projeto de Melhoria da Qualidade de Vida dos Colonos APA do Gelado 
 
O Projeto de Melhoria da Qualidade de Vida dos Colonos da APA do Igarapé Gelado foi 
iniciado em março de 1998, visando a melhoria das condições na vida dos colonos através da 
conscientização da preservação ambiental (educação ambiental), incremento da produção 
agrícola, revitalização dos projetos já existentes, melhorias da infra-estrutura (estradas, escola, 
posto de saúde, etc) através do apoio do governo municipal, busca de mercado para colocação de 
produtos, mobilização e integração dos colonos existente na área. 
 
Através desse projeto foram introduzidas tecnologias de produção de hortaliças, fruticultura e 
criação de animais, com enfoque sempre na conscientização ambiental, dentro de uma atividade 
conservacionista. 
 
Foi implantado pela Vale, em parceria com o IBAMA, por meio de financiamento do Banco 
Mundial de Desenvolvimento – BIRD, contando com recursos provenientes de fundos 
concessionais japoneses administrados pelo Banco e com aplicação na região de influência da 
Vale. 
 
O Projeto é constituído por várias etapas, entre elas: 

− Demarcação da área geral da APA, fazendo a suas extremas com as áreas vizinhas; 

− Delimitação e plotagem em mapas dos lotes individuais existentes na APA; 

− Cadastro dos colonos pertecentes à APA; 

− Levantamento do uso atual do solo nas diversas propriedades; 

− Estudo dos recursos naturais (água, solo, vegetação, fauna, flora, etc.); 
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− Implantação de campos experimentais (demonstrativos) com objetivo de servir de modelo na 
introdução de novas tecnologias e projetos; 

− Prestação de assistência técnica aos projetos implantados através de financiamentos 
governamentais; 

− Implantação de cooperativa e fortalecimento da APROAPA. 
 

O Projeto beneficiou direta e indiretamente cerca de 50 famílias, através de três campos 
demonstrativos, instalados em locais de fácil acesso aos colonos.  Em cada campo demonstrativo 
foi implantado projeto de plantio consorciado de maracujá, mamão, cupuaçú, côco, banana, 
graviola, café e acerola obedecendo criteriosamente as tecnologias existentes.  
 
Nos campos demonstrativos são desenvolvidas atividades agrícolas diversas, como plantio de 
mudas, tratamento das culturas, abertura de covas, limpeza da área, etc., sendo que essas 
atividades são desenvolvidas no sistema de mutirão, com um rodízio dos trabalhos na 
propriedade de cada participante para não beneficiar somente alguns colonos. A cada semana, o 
mutirão desloca-se para uma propriedade diferente.  
 
Os campos demonstrativos são equipados com toda infra-estrutura necessária (insumos 
agrícolas, equipamentos, ferramentas, etc.) para o andamento e êxito dos trabalhos, com 
escritórios para reuniões e treinamento dos colonos, locais para guardar as ferramentas, e 
produtos, entre outros. 
 
Paralelamente aos trabalhos dos campos demonstrativos, a Companhia de Promoção Agrícola – 
CAMPO, com apoio de grupos pastorais da Igreja Católica e IBAMA, realiza palestras sobre 
diversos temas, como por exemplo, alimentação alternativa e fossa sanitárias, além de 
desenvolver atividades nas escolas para montagem de viveiros comunitários, coleta de semente, 
produção de mudas e recreação com os alunos, voltada para a Educação Ambiental das famílias 
dos colonos. 
 
 
− Projeto Alternativas ao Desmatamento e às Queimadas – PADEQ 
 
O Projeto “Alternativas ao Desmatamento e às Queimadas” – PADEQ está inserido nos Projetos 
Demonstrativos da Amazônia – PDA. É uma das estratégias do Ministério do Meio Ambiente e 
do Desenvolvimento Sustentável para o monitoramento e controle de desmatamentos e 
queimadas, de modo a contribuir para a redução das derrubadas e uso do fogo, além de legalizar 
o setor florestal e fomentar o uso sustentável dos recursos naturais, promovendo a 
sustentabilidade. O PADEQ atua por meio do apoio a projetos que apresentem alternativas ao 
desmatamento e às queimadas, tais como s recuperação de áreas com potencial produtivo 
desestimulando a abertura de novas áreas; a recuperação e manutenção de Áreas de Preservação 
Permanente; a recuperação e conservação da Reserva Legal; a utilização dos recursos naturais 
por meio de manejo sustentável com a finalidade de inserir a floresta como unidade produtiva; a 
divulgação de práticas sustentáveis que contribuam para uma visão integrada da propriedade e a 
mobilização das comunidades locais em torno dessas questões.  
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O projeto “Alternativas ecológicas para a sustentabilidade da agricultura familiar na APA do 
Igarapé Gelado” se insere dentro do grande projeto PADEQ e partiu da iniciativa da comunidade 
em parceria com entidades governamentais e não-governamentais atuantes na região. Pretende 
organizar a comunidade da APA do Igarapé Gelado em torno da questão ambiental, visando o 
uso sustentável dos recursos naturais, por meio de sistemas agroflorestais, manejo ecológico das 
pastagens e de recursos não-madeireiros, gerando renda e proporcionando qualidade de vida às 
famílias. Pretende-se, assim, diminuir a incidência de derrubadas de florestas e queimadas na 
APA, evitando incêndios florestais no local e nas demais Unidades de Conservação do Mosaico 
de Carajás, além de fortalecer a agricultura familiar, diminuindo o êxodo rural. 
 
A coordenação geral do projeto é formada por um representante de cada associação da APA, um 
membro da equipe técnica, um representante da COOPER e um do IBAMA, procurando 
estabelecer uma coordenação coletiva e participativa. Um total de 23 famílias estavam 
participando do projeto no período de mai/2005 até a data da pesquisa de campo. 
 
 

− Projeto de Agricultura Mecanizada 
 
Beneficiando 70 agricultores, o projeto está sendo desenvolvido por meio de parceria entre a 
Vale, o IBAMA e a Prefeitura Municipal de Parauapebas, através da Secretaria de Produção 
Rural.  
 
O projeto tem o objetivo de preparar as terras para o plantio, visando a subsistência, em um 
primeiro momento, e, posteriormente, a produção comercial. O trabalho envolveu, na primeira 
etapa realizada em 2005, o preparo mecanizado das terras, a adubação e o fornecimento de 
sementes e a partir de 2006 apenas o preparo mecanizado das terras. Em contrapartida, os 
agricultores ficam responsáveis pelas ferramentas operacionais e o comprometimento com a 
produção, que será um indicador para a expansão do projeto a outras comunidades da área. 
 

− Projeto de Galinha Caipira 
 
O Projeto objetiva o aproveitamento dos espaços ociosos dentro da propriedade rural; a obtenção 
de produtos (carne e ovos) de boa qualidade para o consumo familiar; a comercialização da 
produção a preços maiores do que os preconizados para os produtos industriais; a diversificação 
das atividades na propriedade rural; a obtenção de esterco de ótima qualidade para ser 
aproveitado na propriedade; a introdução de tecnologias simples e de fácil execução, utilizando 
os recursos disponíveis na propriedade. 
 
Para alcançar estes objetivos, o projeto incentiva a criação de galináceos para venda de ovos e da 
carne nas feiras públicas do município. Desenvolvido por meio de parceria entre Vale, IBAMA 
e Prefeitura Municipal de Parauapebas, através da Secretaria de Produção Rural, o projeto já 
atendeu 30 famílias e, em 2007, deveria atender outras 15. 
 
A Prefeitura Municipal elaborou o projeto e disponibiliza a assistência técnica necessária. A 
Vale fornece as aves e os componentes necessários para iniciar a criação. As famílias são 
responsáveis por montar os galinheiros e se comprometem em conduzir a produção. 
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− Projeto de Piscicultura 
 
Atendendo inicialmente duas famílias, o projeto objetiva produzir proteína animal para melhoria 
da alimentação dos colonos da APA; melhorar o aproveitamento das áreas dos pequenos 
produtores da APA; gerar renda com menor esforço braçal para os pequenos produtores da APA. 
 
A implantação do Projeto é realizado pela Vale em parceira com a Secretaria Municipal de 
Produção Rural – SEMPROR e IBAMA, sendo que a Vale financia a aquisição dos materiais 
necessários para a implantação do projeto, a SEMPROR disponibiliza a assessoria técnica, 
projeto técnico/operacional e o acompanhamento do projeto, o IBAMA faz o acompanhamento 
da produção para evitar desvio de objetivo do projeto e os produtores entram com a mão de obra 
operacional. 
 

− Projeto de Reposição de Açaizal na APA Gelado 
 
O projeto objetiva contribuir para a reposição de açaizal impactado pelo alteamento da barragem 
do Gelado. As etapas a serem cumpridas abrangem a verificação in loco do modelo de deposição 
do rejeito na barragem do Gelado; o levantamento e mapeamento da área licenciada x autorizada 
x impactada; o levantamento de produtores a serem indenizados; o mapeamento de açaizais 
impactados e quantificação de perdas; a verificação do aumento de nível da barragem nas terras 
atingidas; a elaboração de projeto executivo para reposição dos açaizais; a compra de insumos 
necessários ao plantio, incluindo mudas e sementes; o plantio de reposição; o plantio de 
castanheiras; a adubação de cobertura; o replantio; o monitoramento do plantio; a despoluição 
das águas com corte de açaís mortos; o monitoramento de produtividades e manejo de açaizal e 
o monitoramento da qualidade das águas. 
 

- Inventário Socioeconômico Vocacional (ISEV) 
 
O ISEV foi um estudo realizado na APA do Igarapé Gelado pela Fundação Vale em parceria 
com a empresa Diagonal Urbana26, objetivando levantar informações sobre a realidade local 
para subsidiar a possível implantação de projetos sustentáveis que visem atender as aptidões da 
terra, das famílias, do mercado e do meio ambiente. 

O estudo identificou vocação para diversas cadeias produtivas, como mostra a Figura 8.80. 

  

                                                 
26 Disponibilizado pela Vale em setembro / 2008. 
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Fonte: Inventário Socioeconômico Vocacional (ISEV). Diagonal Urbana/Fundação Vale. 2008. 

FIGURA 8.80 – DESENHO DAS CADEIAS PRODUTIVAS E DAS VOCAÇÕES. APA 
DO GELADO. 2008. 
 
Por meio das informações coletadas pelo ISEV, será possível planejar arranjos produtivos por 
meio de ações ambientais, democráticas, endógenas, participativas e vocacionais, construindo 
uma matriz tecnológica agro-sustentável que possibilite agregar valor à produção e aumentar sua 
escala e qualidade.  
 
− Outros 

• Curso de queima controlada, onde foram discutidos assuntos como alternativas ao uso do fogo 
e importância da organização social. Parceria entre IBAMA, FETAGRI, Corpo de Bombeiros 
e Vale; 

• Cursos sobre prevenção e combate a incêndios florestais no mosaico de Unidades de 
Conservação de Carajás; 

• Projeto de Beneficiamento integral das frutas com incentivo ao extrativismo ecologicamente 
sustentável, objetivando a implantação de agroindústria de beneficiamento de frutas, 
agregando valor e fortalecendo a comercialização de produtos da agricultura familiar. 

 
 
Propriedades Pesquisadas – APA do Igarapé Gelado 
 
As propriedades da Área de Proteção Ambiental do Igarapé Gelado, que poderão sofrer 
intensificação de impactos relacionados a ruídos e qualidade da água, foram alvo de uma 
pesquisa de campo com o objetivo de realizar sua caracterização socioeconômica. Elas estão 
localizadas na porção norte do reservatório da barragem e à jusante do vertedor até o igarapé 
Cigano.  
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A Tabela 8.53 e a Figura 8.81 – Anexo XI mostram essas propriedades, seus números de 
cadastro, nome dos proprietários e localização. 
 

TABELA 8.53 
 

PROPRIEDADES PESQUISADAS – APA DO IGARAPÉ GELADO 
 

Número de Cadastro Nome Local da Entrevista 
36 Roberto Soares de Araujo Núcleo Urbano de Carajás 

37/ 41/ 43/ 69 Nazareno dos Santos Neves Parauapebas 

38A Emanuel Aparecido Crochet e 
Valdete Croches de Melo Na propriedade (UTM): 9337960 / 598585 

38B Maria Socorro Florentino Parauapebas 
40 José de Souza Coutinho Na propriedade (UTM): 9338016 / 598270 

42 (1) Gildo Murdica Na propriedade (UTM): 9337794 / 597639 
44/ 45/ 46/ 47/ 48/ 49 Roberta Marinho Na propriedade (UTM): 9337774 / 596892 

70/ 71 Pedro Pereira Rocha Na propriedade (UTM): 9340848 / 594167 
72 Gervásio Gomes dos Santos Na propriedade (UTM): 9340003 / 594919 

68/ 73/ 74/ 75 Francisco Oliveira de Souza Parauapebas 
80/ 81 Raimundo Nonato de Souza Na propriedade (UTM): 594070 / 9339888 

82 Pedro Alves do Rego Na propriedade (UTM): 593322 / 9339418 
83 Florêncio de Souza Núcleo Urbano de Carajás 
84 Raimundo Nonato de Araujo Silva Na propriedade (UTM): 9339562 / 593201 
86 APROAPA Na propriedade (UTM): 592502 / 9339768 
87 Geraldo Pereira dos Santos Na propriedade (UTM): 592032 / 9339844 

90 Gilberto Cota Entrevista não realizada (o proprietário não foi 
localizado) 

95 Francisco Antônio da Silva Na propriedade (UTM): 9340966 / 590031 
91/ 96 José Antônio da Silva Parauapebas 

Fonte: Golder Associates Brasil. Pesquisa Socioeconômica, março/2007. 
Notas: 
(1) O proprietário do lote nº 42 possui documentação na qual o terreno apresenta numeração diferente daquela que 

consta no cadastro elaborado pela CAMPO (nº 41). Para este estudo, foi mantido o número do cadastro. 
 
A maior parte das propriedades (71,5%) possui área entre 26 a 100 ha, representando 50% do 
total de 1.604,43 ha (Tabela 8.54). Assim, percebe-se a manutenção das características originais 
de assentamento da APA, com pouca concentração fundiária. 
 

TABELA 8.54 
 

ÁREA DAS PROPRIEDADES PESQUISADAS – APA DO IGARAPÉ GELADO 
 

Classes Nº de propriedades % Área total (ha) % 
Até 25 ha 2 9,5 19,36 1,2 
26 a 50 ha 9 42,9 372,23 23,2 
51 a 100 ha 6 28,6 429,6 26,8 
101 a 150 ha 1 4,8 125 7,8 
151 a 200 ha 2 9,5 387,2 24,1 
201 ha ou mais 1 4,8 271,04 16,9 
Total 21 100 1604,43 100 
Fonte: Golder Associates Brasil. Pesquisa Socioeconômica, março/2007. 
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Com relação ao uso do solo, a vegetação natural é predominante (49,5%), mas ainda não 
corresponde à porcentagem de 80% exigida pela legislação ambiental para a Região Amazônica. 
As pastagens plantadas correspondem a 36% da área total e as lavouras chegam a 10,6% 
(Tabela 8.55). 
 
 

TABELA 8.55 
 

USO DO SOLO NAS PROPRIEDADES PESQUISADAS – APA DO IGARAPÉ GELADO 
 

Usos Área (ha) % 
Lavouras Temporárias 132,4 8,25 
Lavouras Permanentes 37,78 2,35 
Pastagem Natural 59,5 3,71 
Pastagem Plantada 580,38 36,17 
Vegetação Natural 794,32 49,51 
Viveiro 0,06 0 
Total 1604,43 100 
Fonte: Golder Associates Brasil. Pesquisa Socioeconômica, março/2007. 
 
Alguns proprietários pesquisados informaram serem donos de mais de uma propriedade na APA. 
Quando os terrenos eram limítrofes e possuíam atividades econômicas integradas, foram 
considerados como uma única propriedade. São eles os de número: 

− 44/ 45/ 46/ 47/ 48/ 49; 

− 68/ 73/ 74/ 75; 

− 70/ 71; 

− 80/ 81; 

− 91/ 96. 
 
As propriedades de nº 37, 41, 43 e 69 pertencem a um mesmo proprietário e são limítrofes. 
Entretanto, neste estudo, foram consideradas de forma separada com relação à produção, porque 
possuem atividades econômicas diferenciadas, mas de forma unificada com relação ao 
proprietário para não haver duplicidade de informações. 
 
O proprietário do lote nº 90 não foi encontrado para a realização do levantamento. A 
propriedade nº 86 pertence à APROAPA, onde está localizado o viveiro de mudas e o projeto de 
hidroponia com aproveitamento de garrafas PET, entre outros. Como o uso implantado nesta 
propriedade é pouco similar aos outros lotes pesquisados, esta propriedade não será considerada 
no conjunto.  
 
Assim, o total de propriedades considerado para a descrição das atividades produtivas foi de 20 
lotes, enquanto para a análise por número de proprietários foi chegou-se a um total de 17 
pessoas. 
 
As Tabelas 8.56 e 8.57 mostram que nenhum dos proprietários é natural do Pará, entretanto a 
maioria declara que o local de residência anterior à APA eram municípios do próprio Estado, 
principalmente de Curionópolis. Além disto, o Maranhão se destaca tanto como Estado de 
procedência quanto de nascimento dos proprietários pesquisados. 
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TABELA 8.56 
 

NATURALIDADE DOS PROPRIETÁRIOS ENTREVISTADOS 
APA DO IGARAPÉ GELADO 

 
Estados Nº de proprietários 

Minas Gerais 3 
Santa Catarina 1 
Paraíba 2 
Maranhão 5 
Paraná 1 
Bahia 1 
Piauí 2 
Goiás 2 
Total 17 
Fonte: Golder Associates Brasil. Pesquisa Socioeconômica, março/2007. 
 

TABELA 8.57 
 

PROCEDÊNCIA DOS PROPRIETÁRIOS ENTREVISTADOS  
APA DO IGARAPÉ GELADO 

 
Estados Nº de proprietários 

Minas Gerais 2 
Paraíba 1 
Maranhão 4 
Paraná 1 
Goiás 1 
Pará 8 
Total 17 
Fonte: Golder Associates Brasil. Pesquisa Socioeconômica, março/2007. 
 
O motivo do deslocamento para a região declarado pelos proprietários foi principalmente o 
trabalho, mas algumas pessoas disseram que o garimpo em Serra Pelada e a presença de parentes 
na área foi o que motivou sua mudança (Tabela 8.58). 
 

TABELA 8.58 
 

MOTIVO DO DESLOCAMENTO DOS PROPRIETÁRIOS ENTREVISTADOS PARA A 
APA DO IGARAPÉ GELADO 

 
Motivo Nº de proprietários 

Trabalho 6 
Acompanhar a família 3 
Garimpo 3 
Oportunidade de compra de terras 2 
Seca no Nordeste 1 
Assentamento 2 
Total 17 
Fonte: Golder Associates Brasil. Pesquisa Socioeconômica, março/2007. 
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A Tabela 8.59 mostra que grande parte dos proprietários adquiriu suas propriedades há mais de 
21 anos, evidenciando que a situação fundiária dos lotes pesquisados está consolidada, com 
baixo movimento recente de compra e venda de terras. 
 
 

TABELA 8.59 
 

TEMPO DE AQUISIÇÃO DAS PROPRIEDADES PESQUISADAS  
APA DO IGARAPÉ GELADO 

 
Anos Nº de proprietários 

1 a 5 anos 2 
16 a 20 anos 5 

21 anos ou mais 10 
Total 17 

Fonte: Golder Associates Brasil. Pesquisa Socioeconômica, março/2007. 
 
 
A principal atividade produtiva declarada foi a agricultura, seguida pela pecuária (Tabela 8.60). 
Em contraposição, conforme demonstrado anteriormente na Tabela 8.61, 36% da área total 
corresponde a pastagens e 10,6% a lavouras. 
 
 

TABELA 8.60 
 

PRINCIPAL ATIVIDADE PRODUTIVA DAS PROPRIEDADES PESQUISADAS  
APA DO IGARAPÉ GELADO 

 
Atividade Nº de propriedades 

Agricultura 10 
Pecuária 4 
Agropecuária 1 
Hortifrutigranjeiro e pecuária 2 
Somente moradia 1 
Lazer 1 
Não há 1 
Total 20 
Fonte: Golder Associates Brasil. Pesquisa Socioeconômica, março/2007. 
 
 
Com relação ao objetivo da produção, a Tabela 8.61 mostra que, na maioria dos lotes, ela é 
voltada tanto para a subsistência quanto para a comercialização. Em 6 propriedades o objetivo 
da produção é somente comercial. 
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TABELA 8.61 
 

OBJETIVO DA PRODUÇÃO DAS PROPRIEDADES PESQUISADAS  
APA DO IGARAPÉ GELADO 

 
Objetivo Nº de propriedades 

Comercial e subsistência 10 
Comercial 6 
Ainda não apresentou produção (menos de 2 anos de residência no lote) 1 
NSA 3 
Total 20 
Fonte: Golder Associates Brasil. Pesquisa Socioeconômica, março/2007. 
 
 
A maioria das propriedades utiliza o carro disponibilizado pela Prefeitura de Parauapebas para 
escoamento da produção, sendo que 5 lotes possuem meio de transporte próprio e 3 empregam 
carros fretados (Tabela 8.62). 
 
 

TABELA 8.62 
 

MODO DE ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROPRIEDADES PESQUISADAS 
APA DO IGARAPÉ GELADO 

 
Modo Nº de propriedades 

Carro próprio 5 
Carro fretado 3 
Carro da Prefeitura de Parauapebas 7 
Carro de linha 1 
Ainda não apresentou produção (menos de 2 anos de 
residência no lote) 1 

NSA 3 
Total 20 
Fonte: Golder Associates Brasil. Pesquisa Socioeconômica, março/2007. 
 
 
Os principais locais de comercialização da produção são as feiras de Parauapebas e do Núcleo 
Urbano de Carajás. As cooperativas, laticínios e açougues representam o destino dos produtos de 
5 propriedades, enquanto 2 lotes abastecem empreendimentos da Vale na região (Tabela 8.63). 
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TABELA 8.63 
 

LOCAL DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DAS PROPRIEDADES 
PESQUISADAS – APA DO IGARAPÉ GELADO 

 
Local Nº de propriedades 

Feiras de Parauapebas e do Núcleo Urbano de Carajás 9 
Cooperativa/laticínio 2 
Abastece empreendimentos da Vale 2 
Açougue 3 
Ainda não apresentou produção (menos de 2 anos de residência no lote) 1 
NSA 3 
Total 20 
Fonte: Golder Associates Brasil. Pesquisa Socioeconômica, março/2007. 
 
A mão-de-obra utilizada na produção é contratada de forma permanente em 8 propriedades, 
enquanto 7 lotes utilizam somente o trabalho familiar e em 2 predomina o sistema de parceria, 
onde o caseiro recebe parte da produção (Tabela 8.64). 
 

TABELA 8.64 
 

MÃO-DE-OBRA UTILIZADA NA PRODUÇÃO DAS PROPRIEDADES PESQUISADAS  
APA DO IGARAPÉ GELADO 

 
Tipo Nº de propriedades 

Familiar 7 
Contratada permanente 8 
Parceria 2 
NSA 3 
Total 20 
Fonte: Golder Associates Brasil. Pesquisa Socioeconômica, março/2007. 
 
A mão-de-obra permanente contratada e os parceiros estão distribuídos em 11 famílias 
residentes, totalizando 34 pessoas. Além disso, uma das propriedades também apresenta um 
alojamento para 20 empregados solteiros da mesma (Tabela 8.65). 
 

TABELA 8.65 
 

RESIDENTES NÃO FAMILIARES DAS PROPRIEDADES PESQUISADAS 
APA DO IGARAPÉ GELADO 

 
Relação dos residentes Nº total de famílias Nº total de pessoas 

Famílias de empregados 9 31 
Empregados solteiros 1 20 
Parceiros 2 3 
Total 12 54 
Fonte: Golder Associates Brasil. Pesquisa Socioeconômica, março/2007. 
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As principais culturas verificadas no levantamento de campo foram, entre outras, a mandioca, 
presente em 10 propriedades; o milho, o coco e a banana, cultivados em 9 lotes; o cupuaçu, em 8 
terrenos; a laranja, em 6 sítios; e o açaí, em 5 propriedades (Tabela 8.66). 
 

TABELA 8.66 
 

PRINCIPAIS CULTURAS DAS PROPRIEDADES PESQUISADAS  
APA DO IGARAPÉ GELADO 

 
Cultura Nº de propriedades 

Mandioca 10 
Milho 9 
Coco 9 
Banana 9 
Cupuaçu 8 
Laranja 6 
Açaí 5 
Abóbora 3 
Tomate 3 
Pimenta-do-reino 3 
Pupunha 2 
Melancia 2 
Limão 2 
Arroz 2 
Cheiro-verde 1 
Pepino 1 
Jaca 1 
Manga 1 
Coentro 1 
Cana-de-açúcar 1 
Chicória 1 
Couve 1 
Alface 1 
Fonte: Golder Associates Brasil. Pesquisa Socioeconômica, março/2007. 
 
Com relação aos insumos utilizados na agricultura, 12 propriedades utilizam fertilizantes, 8 
empregam inseticidas e 4 usam herbicidas, enquanto 11 fazem uso de tratores no preparo ou 
trato do terreno. A irrigação é praticada em 7 propriedades, sendo 5 com água proveniente da 
Serra do Sapato (Tabela 8.67). 
 

TABELA 8.67 
 

IRRIGAÇÃO NAS PROPRIEDADES PESQUISADAS – APA DO IGARAPÉ GELADO 
 

Condição Nº de propriedades 
Praticam irrigação com água proveniente da Serra do Sapato 5 
Praticam irrigação com água proveniente de fonte não especificada 2 
Não praticam irrigação 6 
NSA 7 
Total 20 
Fonte: Golder Associates Brasil. Pesquisa Socioeconômica, março/2007. 
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Apesar de somente 4 propriedades apresentarem a pecuária como principal atividade, em 14 
delas declarou-se existir gado. Entretanto, a maior parte dos lotes possui menos de 20 cabeças, 
destinadas principalmente à subsistência. Quatro propriedades apresentam efetivo bovino maior 
que 51 cabeças, agregando 493 unidades do rebanho total de 650 presente na área pesquisada 
(Tabela 8.68). 
 

TABELA 8.68 
 

PECUÁRIA NAS PROPRIEDADES PESQUISADAS – APA DO IGARAPÉ GELADO 
 

Classes Nº de propriedades Nº de cabeças de gado 
Até 10 cabeças de gado 5 34 
11 a 20 cabeças de gado 3 53 
21 a 50 cabeças de gado 2 70 
51 a 100 cabeças de gado 2 153 
101 cabeças de gado ou mais 2 340 
Não possuem gado 6 0 
Total 20 650 
Fonte: Golder Associates Brasil. Pesquisa Socioeconômica, março/2007. 
 
Do total de lotes da área pesquisada, 10 são local de residência dos proprietários e seus 
familiares. De acordo com A Tabela 8.69 a maior parte das famílias possui 2 a 4 membros, 
totalizando 59 pessoas. 
 

TABELA 8.69 
 

CARACTERIZAÇÃO DOS FAMILIARES RESIDENTES, POR NÚMERO DE 
MEMBROS DAS FAMÍLIAS RESIDENTES NAS PROPRIEDADES PESQUISADAS – 

APA DO IGARAPÉ GELADO 
 

Nº de membros Nº de propriedades Nº total de pessoas 
2 a 4 6 16 
5 a 8 2 12 
9 a 12 1 9 
13 ou mais 1 22 
Não possui familiares residentes 10 0 
Total 20 59 
Fonte: Golder Associates Brasil. Pesquisa Socioeconômica, março/2007. 
 
Quanto ao parentesco com o proprietário, do total de 59 residentes 10 são os próprios, 22 são 
seus filho(a)s, 11 são neto(a)s, 6 são cônjuges, 4 são irmã(o)s, 3 são sobrinho(a)s, 2 são 
genros/noras e uma pessoa é mãe do proprietário. Com relação ao trabalho das pessoas, existem 
18 estudantes e 12 crianças sem ocupação (até 5 anos de idade).  Além disto, 19 pessoas 
trabalham na propriedade, 5 são funcionários da Vale, 2 prestam serviços de saúde na APA, 1 é 
professora, 1 trabalha com transporte escolar e 1 se encontra desempregado (Tabela 8.70). 
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TABELA 8.70 
 

CARACTERIZAÇÃO DOS FAMILIARES RESIDENTES NAS PROPRIEDADES 
PESQUISADAS, POR TIPO/LOCAL DE OCUPAÇÃO– APA DO IGARAPÉ GELADO 

 
Tipo/local de ocupação Nº de pessoas 

Na propriedade 19 
Vale 5 
FUNASA/ACS 2 
Professor/professora 1 
Transporte escolar 1 
Estudante 18 
Não se aplica (até 5 anos de idade) 12 
Desempregado 1 
Total 59 
Fonte: Golder Associates Brasil. Pesquisa Socioeconômica, março/2007. 
 
Conforme mostra a Tabela 8.70 existem, residindo na área pesquisada, 32 homens e 27 
mulheres que possuem relação de parentesco com o proprietário.  
 
Com idade abaixo de 5 anos de idade, são 7 crianças do sexo masculino e 5 do sexo feminino. 
Na faixa etária entre 6 e 20 anos, há 8 homens e 9 mulheres, sendo que 3 homens possuem 2º 
grau incompleto e a escolaridade dos restantes é 1º grau incompleto. 
 
As pessoas que possuem entre 21 e 60 anos apresentam graus de escolaridade bastante variados.  
De um total de 27 pessoas, 15 são do sexo masculino e 12 do feminino, sendo que 1 mulher é 
analfabeta, 2 homens e 1 mulher assinam o nome, 2 mulheres lêem e escrevem, 11 homens e 14 
mulheres possuem o 1º grau incompleto, 1 homem completou o 1º grau, 1 mulher possui o 2º 
grau incompleto e 1 homens e 2 mulheres completaram o 2º grau. Com idade acima de 60 anos, 
existe 1 mulher analfabeta e 2 homens que assinam o nome. 
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TABELA 8.70 
 

CARACTERIZAÇÃO DOS FAMILIARES RESIDENTES NAS PROPRIEDADES PESQUISADAS, INCLUSIVE PROPRIETÁRIO, 
POR SEXO, IDADE E ESCOLARIDADE – APA DO IGARAPÉ GELADO 

 
Sexo Escolaridade Até 5 anos de 

idade 
6 a 10 
anos 

11 a 20 
anos 

21 a 30 
anos 

31 a 40 
anos 

41 a 50 
anos 

51 a 60 
anos 

61 a 70 
anos 

70 anos 
ou mais Total 

Pré-escolar/NSA 7 - - - - - - - - 7 
Analfabeto - - - - - - - - - - 

Assina o nome - - - 1 - - 1 2 - 4 
Lê e escreve - - - - - - - - - - 

1º grau incompleto - 2 3 4 1 3 3 - - 16 
1º grau completo - - - 1 - - - - - 1 

2º grau incompleto - - 3 - - - - - - 3 
2º grau completo - - - 1 - - - - - 1 

Homens 

Total 7 2 6 7 1 3 4 2 0 32 
Pré-escolar/NSA 5 - - - - - - - - 5 

Analfabeto - - - - - - 1 - 1 2 
Assina o nome - - - - - - 1 - - 1 
Lê e escreve - - - - 1 - 1 - - 2 

1º grau incompleto - 3 6 2 - 1 - - - 12 
1º grau completo - - - - - - - - - - 

2º grau incompleto - - - 1 - - - - - 1 
2º grau completo - - - 2 - 1 1 - - 4 

Mulheres 

Total 5 3 6 5 1 2 4 0 1 27 
Pré-escolar/NSA 12 - - - - - - - - 12 

Analfabeto - - - - - - 1 - 1 2 
Assina o nome - - - 1 - - 2 2 - 5 
Lê e escreve - - - - 1 - 1 - - 2 

1º grau incompleto - 5 9 6 1 4 3 - - 28 
1º grau completo - - - 1 - - - - - 1 

2º grau incompleto - - 3 1 - - - - - 4 
2º grau completo - - - 3 - 1 1 - - 5 

Total 

Total 12 5 12 12 2 5 8 2 1 59 
Fonte: Golder Associates Brasil. Pesquisa Socioeconômica, março/2007. 
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As famílias residentes, em sua maioria, possuem renda média de 1 a 3 salários mínimos, sendo 
que uma família recebe até 1 salário mínimo e outra ganha acima de 12 salários mínimos 
(Tabela 8.71). 
 

TABELA 8.71 
 

RENDA DAS FAMÍLIAS RESIDENTES NAS PROPRIEDADES PESQUISADAS, EM 
SALÁRIOS MÍNIMOS – APA DO IGARAPÉ GELADO 

 
Classes Nº de propriedades 
Até 1 sm 1 
1 a 3 sm 6 
4 a 6 sm 2 

Acima de 12 sm 1 
Não possui familiares residentes 10 

Total 20 
Fonte: Golder Associates Brasil. Pesquisa Socioeconômica, março/2007. 
 
O tamanho mínimo dos domicílios é de 30 m2 e o máximo é acima de 151 m2 (Tabela 8.72), 
sendo que 6 deles possuem 5 ou 6 cômodos (Tabela 8.73). 
 

TABELA 8.72 
 

CARACTERIZAÇÃO DOS DOMICÍLIOS PESQUISADOS, POR ÁREA DAS 
PROPRIEDADES – APA DO IGARAPÉ GELADO 

 
Classes Nº de domicílios 

Até 30m2 1 
31 A 40 m2 1 
41 A 60 m2 3 

61 A 100 m2 1 
101 a 150 m2 2 

Acima de 151 m2 2 
Não possui familiares residentes 10 

Total 20 
Fonte: Golder Associates Brasil. Pesquisa Socioeconômica, março/2007. 
 

TABELA 8.73 
 

CLASSIFICAÇÃO DOS DOMICÍLIOS PESQUISADOS, POR NÚMERO DE 
CÔMODOS – APA DO IGARAPÉ GELADO 

 
Cômodos Nº de domicílios 
5 cômodos 3 
6 cômodos 3 
7 cômodos 1 
8 cômodos 2 

10 cômodos 1 
Não possui familiares residentes 10 

Total 20 
Fonte: Golder Associates Brasil. Pesquisa Socioeconômica, março/2007. 
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O material utilizado para a construção das paredes dos domicílios é principalmente a madeira 
(Tabela 8.74) e o telhado é de amianto ou barro (Tabela 8.75). Quanto à destinação dos dejetos 
da residência, é realizada essencialmente por meio de fossa seca, enquanto o lixo é queimado. 
 
 

TABELA 8.74 
 

CARACTERIZAÇÃO DOS DOMICÍLIOS PESQUISADOS, POR MATERIAL 
(PAREDES) – APA DO IGARAPÉ GELADO 

 
Material Nº de domicílios 
Alvenaria 3 
Madeira 7 

Não possui familiares residentes 10 
Total 20 

Fonte: Golder Associates Brasil. Pesquisa Socioeconômica, março/2007. 
 
 

TABELA 8.75 
 

CARACTERIZAÇÃO DOS DOMICÍLIOS PESQUISADOS, POR MATERIAL 
(TELHADO) – APA DO IGARAPÉ GELADO 

 
Material Nº de domicílios 

Barro  4 
Amianto 5 

Barro e amianto 1 
Não possui familiares residentes 10 

Total 20 
Fonte: Golder Associates Brasil. Pesquisa Socioeconômica, março/2007. 
 
 
Como mostra a Tabela 8.76, as nascentes representam a principal fonte de água para 16 
propriedades, sendo que, deste total, 11 captam diretamente na Serra do Sapato. Existem 
nascentes em 14 propriedades, representando um total de 29 olhos d’água na área pesquisada. 
 
 

TABELA 8.76 
 

FONTES DE ÁGUA UTILIZADAS NAS PROPRIEDADES PESQUISADAS 
APA DO IGARAPÉ GELADO 

 
Fonte Nº de propriedades 

Nascente 16 
Poço 1 

Rio/córrego 1 
Cisterna  1 

Não especificou 1 
Total 20 

Fonte: Golder Associates Brasil. Pesquisa Socioeconômica, março/2007. 
 
Com relação ao tratamento da água, dentre as 10 propriedades que possuem moradores, em 3 se 
realiza filtragem, em 1 a água é fervida antes do consumo, em 4 utiliza-se cloro, em 1 são usados 
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filtragem e cloro combinados e em 1 propriedade não se realiza nenhum tipo de tratamento da 
água. 
 
A principal fonte de água para a pecuária são os córregos que passam pelas propriedades, sendo 
que em 2 lotes a dessedentação do gado é realizada diretamente no rio Gelado e outras 2 
propriedades utilizam água da Sela 6. 
 
Quanto à piscicultura, 7 proprietários declararam praticá-la, utilizando essencialmente a água de 
nascentes para construir os tanques. Em uma propriedade utiliza-se água da Sela 6 para a 
barragem de peixes. As principais espécies criadas são tambaqui, tilápia, crumatá e piau. 
 
Com relação à irrigação, é praticada em 6 propriedades com água proveniente de nascentes, 
sendo que 4 proprietários especificaram que a fonte localiza-se na Serra do Sapato. 
 
A área em estudo não é atendida por serviços de fornecimento de energia elétrica. As pessoas 
solucionam o problema utilizando lamparinas a óleo, em sua maioria, além de geradores a 
diesel, velas e placas solares (Tabela 8.77). Devido a esta carência, o meio de comunicação 
utilizado é basicamente o rádio a pilha. 
 
 

TABELA 8.77 
 

FONTES DE ENERGIA UTILIZADAS NAS PROPRIEDADES PESQUISADAS 
 APA DO IGARAPÉ GELADO 

 
Fonte Nº de propriedades 

Lamparina a óleo 5 
Geradores a diesel 3 

Vela 1 
Placa solar 1 

Não possui familiares residentes 10 
Total 20 

Fonte: Golder Associates Brasil. Pesquisa Socioeconômica, março/2007. 
 
 
As estradas da própria APA e da colônia Paulo Fontenelle são consideradas importantes pelos 
colonos. Para transporte até Parauapebas utiliza-se a via lindeira à ferrovia bem como a estrada 
que passa por dentro da mina de Carajás. Os entrevistados consideram a condição destes acessos 
como regular e péssima. 
 
Os principais veículos utilizados pelas famílias residentes são automóveis próprios, ônibus, 
motos, carros de linha, o carro da feira e 2 entrevistados declararam não utilizar nenhum meio de 
transporte, se locomovendo prioritariamente a pé. 
 
De acordo com a Tabela 8.78, a incidência de doenças é variada, sendo verificadas ocorrências 
de pressão alta, diabetes, reumatismo, anemia, alergia, problemas de próstata e de rins. Todos os 
entrevistados que possuem filhos declararam que eles são vacinados regularmente. 
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TABELA 8.78 
 

DOENÇAS DE MAIOR INCIDÊNCIA NOS RESIDENTES DAS PROPRIEDADES 
PESQUISADAS – APA DO IGARAPÉ GELADO 

 
Fonte Nº de domicílios 

Pressão alta 1 
Coluna, pressão alta e reumatismo 1 

Próstata 1 
Alergia 1 

Pressão alta e diabetes 1 
Anemia e pressão alta 1 

Rins 1 
Não tem 3 

Não possui familiares residentes 10 
Total 20 

Fonte: Golder Associates Brasil. Pesquisa Socioeconômica, março/2007. 
 
 
Não existem postos de saúde e policial, telefone público, comércio ou correios próximos à área 
pesquisada. As necessidades referentes à educação são satisfeitas na própria APA, na colônia 
Paulo Fontenelle, em Vila Sansão e Parauapebas. Com relação à saúde, as pessoas recorrem 
principalmente aos hospitais de Parauapebas, aos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e aos 
médicos que fazem plantão mensal na região, mas também utilizam os serviços do Núcleo 
Urbano de Carajás e de cidades em outros estados próximos. 
 
Do total de proprietários residentes na área pesquisada, todos declararam ser associados a algum 
tipo de instituição representativa, principalmente à APROAPA e ao Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais. Além disto, 8 disseram que existe ajuda mútua do tipo mutirão na região. 
 
De acordo com a Tabela 8.79, o principal problema percebido pelos entrevistados é a falta de 
energia elétrica, seguida pela dificuldade de acesso a serviços de saúde. A condição das estradas 
também representa um dificultador, bem como o atendimento em educação. 
 

TABELA 8.79 
 

PRINCIPAIS PROBLEMAS DECLARADOS PELOS ENTREVISTADOS NAS 
PROPRIEDADES PESQUISADAS – APA DO IGARAPÉ GELADO 

 
Problemas Quantidade citada 

Transporte 1 
Acesso à educação 2 
Legislação ambiental (desmatamento) 1 
Estradas 4 
Energia 11 
Acesso ao lazer 1 
Poluição 1 
Acesso á saúde 7 
Não pode se associar 1 
Fonte: Golder Associates Brasil. Pesquisa Socioeconômica, março/2007. 
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Potencial arqueológico  
 
A área do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado foi objeto de 
avaliação do potencial arqueológico através da prospecção visual das superfícies expostas do 
terreno e a execução de sondagens para a verificação sub-superficial do solo.  
 
A prospecção arqueológica na área do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do 
Gelado não produziu nenhum teste positivo para potencial arqueológico do local. 
 
O relatório da prospecção realizada na área pode ser consultado no Anexo XII. 
 
 
Síntese Ambiental  
 
Por se tratar de um empreendimento de pequeno porte, o Projeto de Reprocessamento do Rejeito 
da Barragem do Gelado não trará impactos socioeconômicos significativos no âmbito regional. 
Como será inserido em uma área sem ocupação antrópica, de vocação minerária consolidada, 
não ocorrerão interferências diretas em propriedades de terceiros. As edificações existentes nas 
propriedades da APA do Gelado, as quais constituem as ocupações humanas mais próximas ao 
empreendimento, estão localizadas a uma distância que permite afirmar a improvável 
interferência sobre as mesmas. Além disso, como o Projeto prevê a manipulação de sedimentos 
hidratados, os impactos negativos associados à qualidade do ar serão minimizados. Apesar de 
existirem riscos de alteração da qualidade da água do reservatório, serão implementados 
controles para garantir os usos observados atualmente. A seguir são apresentadas as 
oportunidades e fragilidades associadas ao meio socioeconômico do referido Projeto. 
  
 
Oportunidades e Fragilidades 
 
Oportunidades 
 
A principal oportunidade socioeconômica associada ao Projeto de Reprocessamento do Rejeito 
da Barragem do Gelado é relativa à sua inserção em uma área onde a atividade minerária 
encontra-se consolidada, com a presença de diversos empreendimentos desta natureza tanto em 
Marabá quanto na microrregião de Parauapebas.  
 
O Complexo Minerador de Carajás está presente na região desde a década de 80 e, portanto, os 
processos econômicos e populacionais característicos da produção mineral já fazem parte do 
cotidiano de Parauapebas, sendo que e a experiência adquirida por meio deste empreendimento, 
tanto pela Vale quanto pelo município, representa uma oportunidade associada à implantação do 
Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado.  
 
Além disto, este histórico levou à existência, na região, de um arranjo econômico intensamente 
relacionado ao setor minerário. Desta forma, as demandas associadas ao projeto em estudo serão 
atendidas de forma espontânea, principalmente com relação à necessidade de mão-de-obra 
apropriada para o desenvolvimento das tarefas associadas à instalação do Projeto de 
Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado, evitando interferências significativas na 
dinâmica socioeconômica da área de influência indireta. 
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Os programas já implantados pela Vale na região também representam uma oportunidade, 
porque amortecem as interferências passíveis de serem ocasionadas pela instalação do projeto 
em estudo. 
 
Como a APA do Gelado constitui a área de ocupação antrópica mais próxima do local onde se 
instalará o projeto, ou seja, aquela que apresenta maior probabilidade de sofrer interferências 
decorrentes do processo de implantação do empreendimento, a existência de um bom 
relacionamento entre a Vale e os moradores área de preservação ambiental também estabelece 
um contexto favorável para a instalação do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem 
do Gelado 
 
 
Fragilidades 
 
As fragilidades socioeconômicas associadas ao Projeto de Reprocessamento do Rejeito da 
Barragem do Gelado se referem à carência de infra-estrutura e serviços na Área de Proteção 
Ambiental do Igarapé Gelado, que constitui, como citado anteriormente, a área de ocupação 
antrópica mais próxima do local onde se instalará o projeto em estudo. 
 
A construção de infra-estrutura e o fornecimento de serviços básicos não são de 
responsabilidade da Vale. Entretanto, os colonos podem interpretar o contexto de implantação 
de um novo projeto no Complexo Minerador de Carajás como oportunidade para realizar 
reivindicações para satisfazer as necessidades que ainda persistem na região em que vivem. 
 
Além disto, outra fragilidade que pode interferir no processo de instalação do Projeto de 
Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado é a mudança na gestão da APROAPA – 
Associação dos Produtores Rurais da APA do Gelado, pois existe a possibilidade de alternância 
entre posturas de cooperação e diálogo, que priorizam a preservação ambiental, e posturas mais 
militantes e comprometidas com os interesses econômicos do pequeno produtor rural, podendo 
estabelecer um contexto desfavorável à implantação do projeto, se os processos de comunicação 
não forem bem conduzidos. 
 
 
9. ANÁLISE AMBIENTAL INTEGRADA 
 
 
9.1 Abordagem 
 
 
A análise ambiental integrada deve ser compreendida como a expressão da síntese entre os três 
níveis de interação que caracterizam o ambiente. Nesse aspecto, o conjunto das variáveis 
abióticas (meio físico), bióticas (fauna e flora) e antrópicas (meio sócio – cultural e econômico) 
deve ser analisado sob a ótica do conceito de paisagem. 
 
Trata-se portanto, de entender a identidade única de um espaço geográfico frente aos limites que 
este apresenta com outros espaços geográficos contíguos possuidores de outra identidade 
igualmente única. Nessa perspectiva, a paisagem é produto da interação tridimensional do 
conjunto das variáveis que traduzem a identidade única de um determinado espaço. Cabe aqui o 
conceito de CEOTMA (1984), onde “a paisagem é uma porção da superfície terrestre apreendida 
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visualmente, resultante da combinação dinâmica de elementos físico-químicos, biológicos e 
antrópicos que de forma interdependente geram um conjunto único em permanente evolução”. 
 
Destaca-se que apesar da inserção do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do 
Gelado em terrenos,  definidos como área diretamente afetada do projeto da Barragem da Pêra, 
Pilhas de Estéril Sul III, Noroeste II e Leste II , projeto já licenciado, este recorte espacial 
comporta em seu interior espaços de diferentes níveis de interferência antrópica, incluindo as 
áreas naturais com níveis diferenciados de qualidade em relação aos efeitos da influência 
humana. 
 
As unidades de análise foram estabelecidas a partir da identificação das relações de causa e 
efeito que resultaram na composição de ambientes de efetiva homogeneidade. A base de 
construção do entendimento das relações de causa e efeito são os grandes domínios litológicos, 
geomorfopedológicos, fitogeográficos e o uso do espaço. 
 
 
9.2 As Paisagens do Domínio Espacial de Inserção do Projeto de Reprocessamento do 

Rejeito da Barragem do Gelado 
 
 
Atualmente o conjunto das minas de ferro ocupa uma área de 3.086 hectares. Este total inclui 
toda a área ocupada pelas estruturas diversas como a planta de beneficiamento atual, pátios de 
estocagem e embarque de minério, unidades administrativas, cavas, pilhas de estéril, entre outras 
estruturas. Com a implantação do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do 
Gelado, haverá a supressão de vegetação de 13,47 hectares, que integrará o conjunto das áreas 
alteradas no Complexo Minerador de Ferro de Carajás, ampliando a área antropizada em 0,4%. 
 
Frente à APA do Gelado cuja área total é de 20.637 hectares o acréscimo de ocupação será de 
mais 0,06 % da citada zona.  
 
O cenário delineado com a instalação do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem 
do Gelado mostra números bem discretos, frente ao arranjo atual. Estes mostram a pouca 
expressão do empreendimento em termos de interferência ambiental quando se analisa sua 
importância espacial. Se analisada frente ao contexto espacial do domínio da Floresta Nacional 
de Carajás (395.826,70 ha), a implantação do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da 
Barragem do Gelado representaria uma superfície de intervenção direta de apenas 0,003%. 
 
O Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado será implantado em um 
domínio onde predomina uma paisagem “natural”, dominada por uma floresta ombrófila densa. 
No entanto, a porção ora em análise encontra-se influenciada por um conjunto de interferências 
ambientais que são inerentes ao desenvolvimento da atividade de mineração. 
 
Conforme mostra a Figura 9.1, quatro domínios espaciais podem ser observados na área de 
influência do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado, são eles: a 
floresta ombrófila, a savana metalófila, áreas antropizadas pela mineração e áreas ocupadas para 
uso agropecuário. 
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Fonte: Imagem Quickbird, 2005 cedida pela Vale. 
FIGURA 9.1 - Domínio das Unidades de Paisagem do Complexo Minerador Ferro 
Carajás. 
 
 
9.3 9.3 As Unidades de Paisagem da Área de Estudo do Projeto de Reprocessamento do 
Rejeito da Barragem do Gelado 
 
 
O Complexo Minerador Ferro Carajás, local de inserção Projeto de Reprocessamento do Rejeito 
da Barragem do Gelado, conforme já definido em outros estudos, comporta quatro fisionomias 
de paisagens que serão analisadas a seguir. 
 
Unidade de Paisagem I 
 
Esta unidade de paisagem tem como suporte litológico as formações ferríferas e, mais 
localmente, a canga estruturada. Esta apresenta-se dominante superficialmente e é constituída 
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por clastos de minério de ferro de diâmetros compreendidos entre seixo e calhaus agregados por 
cimento ferruginoso. 
 
Os processos pedológicos produzem, em larga escala, apenas a desagregação da rocha nesta 
unidade. Solos residuais rasos pedregosos formam-se, apenas, localmente em condições onde as 
declividades permitem a acumulação de sedimentos de toda natureza. Trata-se, numa análise 
macro-espacial de uma unidade onde o solo, no seu sentido stricto sensu é praticamente ausente. 
É importante salientar que, apesar da denominação popularmente atribuída a feição morfológica 
em análise de “platô”, esta é portadora de padrões de dissecação em seu interior, e padrão 
variável de relevo nas diferentes unidades de platô que integram este conjunto de paisagem. 
 
A Figura 9.1 mostra o domínio desta unidade na área de inserção do Projeto de 
Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado. Observa-se que feições desta unidade de 
paisagem correspondem aos domínios de expansão da Mina de N4. 
 
Com relação aos aspectos hidrogeológicos a unidade de paisagem I, é portadora de aqüíferos 
cuja permeabilidade é variável, podendo esta ser nula a baixa em segmentos onde as 
declividades favorecem o escoamento superficial frente à infiltração ou de permeabilidade 
média a alta nos domínios mais tabulares. Em ambos os casos, a transmissão da água se dá 
muito lentamente no aqüífero. O nível da água nesta unidade de paisagem posiciona-se, em 
média, a 40 metros de profundidade em relação à superfície do terreno na Mina de N5 Sul e de 
90 metros na média na Mina de N4. Tal diferença pode estar associada ao contexto ambiental 
muito distinto das duas unidades comparadas. A primeira, integralmente preservada, enquanto a 
segundo, sujeita à alguns anos à influência das operações de lavra. 
 
O arranjo hidrográfico desta unidade de paisagem mostra um comportamento atípico ao que se 
espera para um domínio ombrófilo. As características litológicas e topográficas favorecem o 
desenvolvimento de um sistema hidrográfico tipicamente temporário. 
 
As características bióticas da unidade de paisagem analisada são típicas do domínio da formação 
conhecida como savana metalófila. Trata-se de uma formação vegetal típica da região da Serra 
dos Carajás, totalmente correlatas às características do substrato sobre o qual se desenvolve. A 
exemplo de outros biomas savânicos no Brasil, este também mostra alguma variação na 
concentração de biomassa na área onde ocorre. Por isso, apresenta-se na forma campestre até a 
arbórea, conforme detalhes a serem apresentados posteriormente. 
 
Esta unidade de paisagem apresenta-se na AID do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da 
Barragem do Gelado e não estará sujeita a nenhuma forma de interferência decorrente do Projeto 
em licenciamento.  
 
 
Unidade de Paisagem II 
 
A Unidade de Paisagem II pode ser individualizada em escala de menor detalhe tendo como 
referência fisionômica o denso manto florestal que contorna as áreas ocupadas pela savana 
metalófila e o próprio sítio ocupado por todo o conjunto do Complexo Minerador de Carajás. 
 
A floresta ombrófila encontra-se distribuída em rampas dissecadas pelo escoamento superficial 
em cabeceiras esvaziadas que conformam anfiteatros de dimensões diversas, como também em 
platôs e colinas portadoras de coberturas pedológicas mais espessas. A observação mais ampla 
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da paisagem não permite, num primeiro momento, o reconhecimento da variação da base física 
que a suporta e, consequentemente, dos processos a esta associados. 
 
O grau de conservação deste ambiente, avaliado exclusivamente em relação à sua dinâmica 
natural, reflete os efeitos da morfodinâmica das encostas sobre sua estrutura fisionômica. 
Observações e investigações na área mostram que as formações florestais mais abertas situam-se 
nos locais mais declivosos, enquanto as florestas mais densas associam-se as áreas planas tanto 
cimeiras como as próximas às drenagens. 
 
A floresta encontra-se sempre associada a solos preferencialmente evoluídos, estando as 
formações de maior concentração de biomassa associadas às coberturas latossólicas muito 
espessas, sejam estas autóctones ou relacionadas a depósitos coluviais. Apesar do caráter ácido 
dos solos, a ciclagem da matéria orgânica, a alta umidade e o nulo a baixo déficit hídrico, 
proporcionam as condições adequadas para o suporte e desenvolvimento florestal. 
 
A paisagem ora analisada representa o bioma de referência da Região Amazônica. Apesar de se 
enquadrar no domínio ombrófilo, o comportamento climático nesta porção do sul do Pará mostra 
a ocorrência de uma evidente sazonalidade pluviométrica, resultando, na manifestação de um 
déficit hídrico pouco expressivo. 
 
A unidade de paisagem analisada estende-se por todo o mosaico de áreas protegidas integradas 
pelas Florestas Nacionais de Carajás e do Tapirapé-Aquiri e a Reserva Biológica – Rebio, que 
no conjunto somam mais de 695.000 hectares. Este mosaico encerra em seu interior as pequenas 
áreas caracterizadas pela presença da savana metalófila. 
 
Conforme explicitado outras vezes, com relação à fauna, cabe ressaltar tão somente, que as 
dimensões da paisagem analisada associada ao elevado índice de degradação no seu entorno, 
indica que o manto florestal ombrófilo representa o ambiente de suporte de populações 
faunísticas diversas, típicas da região. 
 
Pelas dimensões da área ocupada por esta paisagem, os resultados dos estudos faunísticos 
existentes para a ADA e AID, sugerem apenas indicativos de parte da ampla e rica fauna 
associada à floresta. É importante acrescentar que as estruturas do presente projeto, apesar de 
inseridas no domínio florestal, encontram-se distribuídas, prioritariamente, nas áreas antrópicas 
presentes em meio a este, como áreas lindeiras ao caminhamento da tubulação de água e acessos 
de ligação entre a barragem do Gelado e a Usina do Complexo Minerador Ferro Carajás. 
 
Cabe destacar que este domínio de floresta ombrófila foi considerado como ADA nos estudos 
anteriores, visto sua estreita relação com a dinâmica do Complexo Minerador Ferro Carajás. 
Além disso, nesta área já há estruturas lineares diversas que compõem o arranjo do citado 
empreendimento como redes de energia, tubulação de captação de água de processo, estradas, 
calhas de rejeito e acessos para sua manutenção. Ademais, está continuamente exposta a 
interferências ambientais derivadas da circulação de caminhões fora-de-estrada, e operações no 
pátio de estocagem de minério. 
 
Além da área onde se pretende implantar o Projeto Reprocessamento do Rejeito da Barragem do 
Gelado, cabe assinalar que várias estruturas associadas ao Complexo Minerador de Carajás 
possibilitam interações diretas com a floresta, refletindo, portanto, em interferências nos seus 
processos ecodinâmicos, através do chamado “efeito de borda”. É prudente salientar, no entanto, 
que as condições restritivas de acesso ao domínio das florestas, associado à densidade da 
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vegetação sugerem que tais interferências devem encontrar-se, efetivamente, restritas à uma 
estreita faixa de contato entre as área antropizadas e as naturais. Trata-se, portanto, da 
constatação de uma faixa de dimensões variáveis, que funciona como um domínio de 
amortecimento dos possíveis aspectos ambientais que podem se traduzir em interferências sobre 
o meio. Ademais, merece destacar a ágil capacidade de desenvolvimento da vegetação na área 
de interface entre áreas antrópicas e naturais. 
 
O emaranhado de espécies secundárias ou não que rápida e densamente povoam as referidas 
áreas de contato, acentuam o importante papel tamponante desta faixa no que se refere à 
proteção da floresta de forma geral. 
 
 
Unidade de Paisagem III 
 
Esta unidade é representada pela área ocupada pelo conjunto das estruturas existentes na ADA e 
AID do Projeto Reprocessamento da Barragem do Gelado envolvidas no desenvolvimento da 
mineração. Corresponde, portanto, a área antropizada no conjunto analisado e é representada 
pelo Complexo Minerador de Carajás. 
 
A composição desta paisagem, como não poderia deixar de ser, guarda os reflexos da forma de 
apropriação do espaço que é pertinente a atividade em questão. No entanto, cada estrutura 
presente na paisagem proporciona interferências nos atributos do meio de diferentes formas e 
intensidade. 
 
A Unidade de Paisagem III é aquela geradora das interferências diretas e indiretas no conjunto 
dos atributos que compõem os meios físico, biótico e socioeconômico nas diferentes áreas de 
estudo. 
 
Por se tratar de uma unidade de paisagem potencialmente geradora de interferências que podem 
escapar do seu domínio, esta suscitou a necessidade e a exigência da instalação de diferentes 
sistemas de controle ambiental que também a integram. A Foto 9.1 mostra o domínio da unidade 
de paisagem analisada. 
 
 
Unidade de Paisagem IV 
 
Esta unidade corresponde ao domínio norte da área de estudo e é representada pelas áreas 
antrópicas destinadas ao uso agropecuário. 
 
Esta unidade encontra-se integralmente inserida nas terras da APA do Gelado. 
 
Esta área tem como marca a forte antropização, representada pela substituição das áreas de 
formações florestais pela expansão de pastagens para a prática da pecuária. 
 
Esta unidade de paisagem foi considerada na presente análise, por apresentar-se como o domínio 
de existência de uma população que não se vincula diretamente ao empreendimento, mas que, 
em alguma medida, pode encontrar-se exposta a influências do mesmo, ainda que de forma 
indireta. 
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A paisagem geral é caracterizada pela presença de pequenas propriedades dotadas de pomares, 
pequenas áreas de lavouras e pastagens ocupando maior espaço nas mesmas. 
 
De toda forma, o empreendimento em análise, mesmo posicionando-se de forma contígua à 
Unidade de Paisagem IV, encontra-se afastado das moradias dos colonos da APA do Gelado e, 
ao mesmo tempo, encontra-se confinado pelo fragmento florestal que ocorre em toda a margem 
esquerda da barragem do Gelado. 
 
 
10. PROGNÓSTICO AMBIENTAL 
 
 
Este prognóstico ambiental foi elaborado considerando-se as atividades atualmente 
desenvolvidas no contexto do Complexo Minerador de Carajás e sua região de inserção. Para o 
prognóstico com o empreendimento, considerou-se a inserção do Projeto no conjunto das 
atividades que atualmente compõem o cenário do Complexo Minerador de Carajás. 
 
 
10.1 Prognóstico sem o Empreendimento 
 
 
Tratar do cenário sem o empreendimento em questão pressupõe a seguinte abordagem que se 
segue. A primeira seria aquela restrita ao ambiente do Complexo Minerador Ferro Carajás, que 
atualmente busca uma dinamização de sua produção com a incorporação de novos corpos, como 
o N5 Sul, alvo de licenciamento ambiental junto ao IBAMA, bem como melhoria no processo 
atual de produção que converte no aproveitamento do pellet feed natural, juntamente com a 
recuperação do mesmo produto já depositado na bacia de rejeito do Gelado. 
 
Considerando a tendência atual de demanda de minério de ferro, bem como a representatividade 
da Vale na produção deste produto no mercado mundial, juntamente com o importante processo 
de consolidação deste setor brasileiro no cenário internacional, a busca de aumento da produção 
apresenta-se como um dos objetivos da empresa e, seguramente, de diversos outros setores da 
economia nacional, estadual e municipal. 
 
Nesse contexto, pode-se afirmar que o ritmo de expansão de todas as estruturas associadas à 
produção de minério de ferro deverá ser intensificado, numa escala de tempo relativamente 
curta. 
 
É importante compreender que, ao mesmo tempo em que se caminhará na busca de aumento da 
produção do minério, várias iniciativas estão sendo também buscadas no sentido da maior 
eficiência no processo de gestão dos aspectos ambientais, de forma que estes, cada vez mais, 
produzam a menor interferência possível nos atributos ambientais. 
 
Neste sentido cabe destacar as ações relacionadas à gestão de resíduos que vêm agregando 
eficiência e ampliação da vida útil do aterro sanitário operado no Complexo Minerador de 
Carajás, com importantes desdobramentos na sociedade local decorrente da prática da coleta 
seletiva desenvolvida no Núcleo Urbano. Ganhos na vida útil das estruturas operacionais estão 
relacionados ao aproveitamento do Pellet Feed Natural e no presente Projeto de 
Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado. 
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É crescente a incorporação no processo produtivo de novas tecnologias e de procedimentos 
operacionais orientados para redução do uso de recursos naturais como a água e, ao mesmo 
tempo, da menor intervenção sobre os atributos ambientais como o ar, a floresta e os solos. 
 
A melhoria da eficiência nos procedimentos de monitoramento é também incorporada para o 
acompanhamento das condições ambientais na ADA e na área de influência do Complexo 
Minerador de Carajás. Neste caso, cabe destacar a revisão e instalação da rede de 
monitoramento da qualidade do ar e da água. 
 
Assim, é seguro afirmar que um domínio já efetivamente incorporado à Área Diretamente 
Afetada do Complexo Minerador de Carajás, não estaria resguardado, seja por demandas 
operacionais para locação de estruturas diversas decorrentes de ampliações, ou mesmo para 
ganho de eficiência operacional, de intensificação das interferências ambientais que já ocorrem 
na área. Por tal razão, este perímetro já foi em estudos anteriores considerado como ADA. 
 
Quanto ao cenário esperado para o município de Parauapebas e, em menor escala, para a região 
de inserção do empreendimento, considerando-se o contexto avaliado para o Complexo Ferro 
Carajás descrito anteriormente, é seguro afirmar que Parauapebas encontra-se inserido em uma 
dinâmica social e econômica que, no presente momento não se vincula especificamente à 
expansão da produção de minério de ferro. 
 
Conforme salientado ao longo deste relatório, o reconhecimento do sudeste do Pará como uma 
região de reconhecida vocação para o desenvolvimento da mineração, onde empreendimentos de 
grande porte que já compõem o cenário de expectativa da população, abrangendo um território 
de dimensões superiores ao próprio Estado, imprimem um ritmo de alteração dos padrões sociais 
e econômicos com reflexos diversos. 
 
Os efeitos decorrentes da dinâmica socioeconômica da porção sudeste do Estado, especialmente 
no município de Parauapebas, portal de entrada para os empreendimentos minerários do sudeste 
paraense, encontram-se condicionados a ações que, em alguma medida, não podem ser 
efetivamente avaliados na perspectiva de um estudo desta natureza. 
 
Trata-se de um contexto onde situações diversas que influenciam cronogramas de instalação e 
operação de empreendimentos, definição de prioridades por parte da gestão pública, 
alavancamento de outras frentes importantes de trabalho no cenário regional e, até mesmo, a 
percepção da sociedade em termos das oportunidades reais de empregabilidade na região podem 
alterar substancialmente a referida dinâmica. 
 
De toda forma, as pressões em torno da infra-estrutura limitada de Parauapebas, conforme 
apresentado no diagnóstico ambiental deste trabalho, devem continuar a ocorrer, devendo esta 
ser, pelo menos em grande parte, desvinculada da instalação e operação do Projeto de 
Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado, empreendimento de reduzida importância 
regional frente aos de expansão do setor mineral. 
 
A cidade de Parauapebas, especialmente, é atualmente um pólo regional importante e a região 
apresenta-se como de grande relevância na composição do PIB estadual. Parauapebas e região 
configuram-se, como demonstrado no diagnóstico socioeconômico, como um espaço geográfico 
diferenciado no contexto central e sul paraense. 
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10.2 Prognóstico com o Empreendimento 
 
 
Ao considerar a instalação e operação do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem 
do Gelado é também importante considerar a ocorrência de dois contextos diferenciados de 
possíveis transformações na dinâmica atual. 
 
O primeiro refere-se ao contexto ambiental na área de inserção do projeto em questão. Trata-se 
de uma análise importante dado o reduzido potencial de interferência que este tem sobre os 
atributos ambientais nas suas áreas de influência. 
 
Conforme destacado ao longo deste trabalho, a instalação e operação do Projeto, em muito 
pouco, poderá ocasionar interferências ambientais no que se refere ao conjunto dos atributos 
naturais que caracterizam sua área de inserção. Trata-se de um domínio espacial de forte 
influência das estruturas que compõem o Complexo Minerador de Carajás. Conforme ressaltado 
diversas vezes ao longo deste trabalho, o próprio fato de se incluir tal domínio como área 
diretamente afetada do Complexo Minerador Ferro Carajás já permite prognosticar a adequada 
dimensão da sua interferência. 
 
Apesar de apresentar-se parcialmente revestida de formação vegetal florestal, a área é passível 
de interferência de diferentes aspectos ambientais produzidos pelas operações das Minas de N4 e 
N5, do processo de estocagem do minério produzido no Complexo Minerador de Carajás, bem 
como da operação de estruturas lineares de apoio à sua operação constituídas pela tubulação de 
captação de água de processo na Barragem do Gelado e de linha de distribuição de energia a ela 
paralela. 
 
Significa que a operação do Projeto em apreço poderá criar um cenário ambiental futuro, no que 
se refere ao contexto da ADA e AID dos meios físico e biótico, marcado por transformações 
apenas em alguns poucos atributos ambientais.  
 
Como cenário prognóstico é possível assinalar alterações relacionadas ao aumento de ruídos no 
local e entorno da estação de bombeamento e da nova Planta de Reprocessamento. Tal situação 
ocorrerá apenas nesses sítios, já que os demais são caracterizados pela presença de ambientes 
ocupados por grandes estruturas do Complexo Minerador Ferro Carajás. 
 
Cabe ressaltar que estudos desenvolvidos na Flona de Carajás, referentes à propagação de ruídos 
revela que estes, quando em domínio florestal, não são sentidos num raio superior a 800 metros, 
o que corrobora os resultados da campanha de monitoramento de ruídos analisada no 
diagnóstico, onde se observou que os níveis de ruídos diurnos durante a operação de 
bombeamento de sedimentos depositados na barragem do Geladinho foi menor que o conjunto 
de ruídos gerado pela circulação de equipamentos de transporte na área da barragem e seu 
entorno. 
 
Outro aspecto relevante relaciona-se com a dinâmica de dragagem de rejeitos na Barragem do 
Gelado. Considerando-se apenas a entrada em operação do projeto seria correto conceber como 
cenário prognóstico, o descarte da necessidade de alteamento da barragem em decorrência da 
redução de 2 Mtpa no volume de rejeitos depositado naquele reservatório.  
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O balanço de material entre o aproveitamento do pellet feed natural e o reprocessamento do 
rejeito do Gelado mostram números equilibrados, fato que conduz a afirmar que o cenário 
operacional da Barragem do Gelado com alteamento previsto para 2012 será alterado, 
descartando, portanto a sua necessidade.  
 
A questão mais relevante a se considerar com a operação do Projeto de Reprocessamento do 
Rejeito da Barragem do Gelado refere-se a uma possível interferência da dragagem com o 
revolvimento de sedimentos, e também o aporte, ao mesmo reservatório, de rejeitos de menor 
densidade. Tais aspectos devem merecer um acompanhamento cuidadoso em termos de 
monitoramento, na medida em que a barragem do Gelado constitu i uma estrutura de controle 
intrínseco do Complexo Minerador de Ferro de Carajás, que está desempenhando 
satisfatoriamente a sua função, segundo os resultados do programa de monitoramento de 
qualidade da água desenvolvido pela Vale, analisados no diagnóstico deste RCA.  
 
Outro cenário prognóstico diz respeito ao município de Parauapebas e, secundariamente, sua 
microrregião. Conforme citado neste trabalho, a dinâmica esperada para este espaço de análise, 
conforme citado na abordagem referente ao prognóstico sem o empreendimento, mostra-se 
condicionada a fatores cujas dimensões extrapolam a influência especifica do projeto analisado. 
 
Cabe reafirmar que o presente Projeto, frente ao cenário de investimentos previstos para a área 
em análise e a expectativa já constatada da instalação e operação de novas unidades operacionais 
ligadas ao setor da mineração, não se apresenta como uma fonte indutora das transformações e 
pressões importantes sobre as estruturas da área urbana de Parauapebas, principal centro de 
aporte de fluxos migratórios que busca oportunidades frente ao dinamismo esperado para a 
região. 
 
As fragilidades socioeconômicas associadas ao Projeto se referem à carência de infra-estrutura e 
serviços na Área de Proteção Ambiental do Igarapé Gelado, que constitui, como citado 
anteriormente, a área de ocupação antrópica mais próxima do local onde se instalará o projeto 
em estudo. 
 
Localmente, em um cenário de implantação de novos investimentos no Complexo Minerador de 
Carajás, é possível prever que os colonos instalados na APA do Gelado possam interpretar o 
contexto de sua implantação como uma oportunidade para reivindicações de melhorias naquela 
região, no sentido de satisfazer suas necessidades. 
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11. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 
 
 
11.1 Procedimentos Metodológicos da Avaliação de Impactos 
 
 
11.1.1 Critérios de Valoração dos Impactos Ambientais 
 
Os indicadores considerados na avaliação de impactos , com vistas a efetivamente traduzir a 
magnitude de um impacto ambiental adverso ou benéfico, foram identificados a partir de uma 
análise crítica daqueles usualmente adotados na avaliação de impactos ambientais, 
considerando-se, inclusive, os mencionados na Resolução CONAMA 01/86. A seguir, 
apresenta-se tais indicadores bem como os critérios adotados para avaliação dos impactos: 
 
 
a) Reversibilidade do Impacto 
 
− Critérios: Reversível ou Irreversível  
• Reversível a Curto Prazo  - é aquela situação na qual cessada a causa responsável pelo 

impacto, o meio alterado retorna, imediatamente ou no curto prazo, a uma dada situação de 
equilíbrio, semelhante àquela que estaria estabelecida caso o impacto não tivesse ocorrido; 

• Reversível a Médio/Longo Prazos– é aquela situação na qual cessada a causa responsável 
pelo impacto, o meio alterado retorna, no médio ou no longo prazo, a uma dada situação de 
equilíbrio, semelhante àquela que estaria estabelecida caso o impacto não tivesse ocorrido; 

• Irreversível– o meio se mantém alterado mesmo após cessada a causa responsável pelo 
impacto.  

 
 
b) Abrangência do Impacto 
 
− Critérios: Pontual, Local e Regional 
• Pontual– a alteração se manifesta exclusivamente na área em que se dará a intervenção ou 

no seu entorno imediato; 
• Local - a alteração tem potencial para ocorrer ou para se manifestar por irradiação numa 

área que extrapole o entorno imediato do sítio onde se deu a intervenção, considerados os 
critérios de recorte territorial identificados na seqüência do texto;  

• Regional - a alteração tem potencial para ocorrer ou para se manifestar por irradiação em 
escala de dimensão regional.  

 
 
c) Relevância do Impacto 
 
− Critérios: Irrelevante, Baixa relevância, Relevante, Alta relevância 
• Irrelevante– a alteração não é percebida ou verificável; 
• Baixa relevância – a alteração é passível de ser percebida e/ou verificada (medida) sem, 

entretanto, caracterizar ganhos e/ou perdas na qualidade ambiental da área de abrangência 
considerada, se comparados ao cenário ambiental diagnosticado; 
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• Relevante – a alteração é passível de ser percebida ou verificada (medida) caracterizando 
ganhos e/ou perdas na qualidade ambiental da área de abrangência considerada, se 
comparados ao cenário ambiental diagnosticado; 

• Alta relevância – a alteração é passível de ser percebida e/ou verificada (medida) 
caracterizando ganhos e/ou perdas expressivos na qualidade ambiental da área de 
abrangência considerada, se comparados ao cenário ambiental diagnosticado. 

 
 
d) Magnitude 
 
− Critérios: Desprezível, Baixa, Moderada, Alta 
 
Reflete o grau de alteração da qualidade ambiental do meio que está sendo objeto da avaliação  
A magnitude deverá ser expressa por meio dos seguintes parâmetros e padrões: 
• Desprezível– decorrente obrigatoriamente de impactos classificados como irrelevantes; 
• Baixa– é atribuída a impactos que resultam em perda ou ganho da qualidade ambiental, 

porém facilmente assimiláveis pelo meio. 
• Moderada- é atribuída a impactos que resultam em perda ou ganho da qualidade ambiental, 

que revelam evidentes mudanças nos atributos ambientais interferidos; 
• Alta – é atribuída a impactos que resultam em perda ou ganho expressivas da qualidade 

ambiental, sendo quase sempre irreversíveis. 
 
 
e) Duração do Impacto 
 
− Critérios: Temporária e Permanente 
 
Este indicador permite direcionar os esforços necessários à implementação das ações específicas 
para um determinado período maior ou menor em função da classificação do impacto. 
• Temporária – a alteração passível de ocorrer tem caráter transitório em relação à duração 

da etapa do projeto considerada, por exemplo: etapa de implantação ou de operação; 
• Permanente - a alteração passível de ocorrer permanece durante a etapa do projeto 

considerada.  
 
 
f) Forma de Manifestação do Impacto 
 
− Critérios: Contínua, Descontínua e Cíclica 
 
Este indicador permite um maior detalhamento dos esforços necessários, dimensionamento do 
cronograma e dos recursos necessários.  
• Contínua – a alteração é passível de ocorrer de forma ininterrupta; 
• Descontínua – a alteração é passível de ocorrer uma vez, ou em intervalos de tempo não 

regulares; 
• Cíclica – a alteração é passível de ocorrer em intervalos de tempo regulares e/ou 

previsíveis. 
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g)  Incidência do Impacto  
 
− Critérios: Direta e Indireta 
 
Este indicador evidencia a cadeia de impactos considerada, permitindo que as ações apropriadas 
sejam direcionadas para a efetiva causa geradora do primeiro impacto responsável pela cadeia 
(ações de controle) e/ou para a mitigação deste primeiro impacto.  
•  Direta - alteração que decorre de uma atividade do empreendimento, também chamado de 

impacto primário ou de primeira ordem; 
• Indireta – alteração que decorre de um impacto direto, também chamados impactos 

secundários, etc. ou de segunda ordem, etc. 
 
 
h) Prazo para a Manifestação do Impacto 
 
− Critérios: Curto Prazo e Médio a Longo Prazos 
 
Impactos que sejam passíveis de manifestação no médio ou longo prazos devem, 
obrigatoriamente, prever a implementação de ações de acompanhamento e verificação como 
forma de permitir a adoção das ações adequadas no momento apropriado, incluindo-se as 
preventivas.  
• Curto Prazo – alteração que se manifesta imediatamente após a ocorrência da tarefa que a 

desencadeou; 
• Médio a Longo Prazos – alteração que demanda um intervalo de tempo para que possa se 

manifestar. 
 
i) Natureza 

• Positiva – alteração de caráter benéfico; 
• Negativa – alteração de caráter adverso. 

 
 
11.1.2 Tipos de Ações Ambientais 
 
As ações ambientais recomendadas em função dos impactos ambientais avaliados são as 
seguintes: 
 
a) Ações de acompanhamento e /ou verificação sistemática e periódica – enquadram-se 

neste item: 

− os procedimentos de monitoramento e de medição, incluindo-se as verificações visuais, 
aplicáveis à avaliação do desempenho dos sistemas de controle da qualidade ambiental 
mencionados no corpo do estudo; 

− os procedimentos de monitoramento do desempenho ambiental dos  controles intrínsecos 
previstos; 

− os procedimentos de monitoramento e de medição dos impactos significativos com 
ocorrência potencial; 

− os procedimentos de monitoramento e de medição dos impactos avaliados como de baixa 
magnitude, de forma a, num determinado intervalo de tempo, ratificar a avaliação feita; 
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− os procedimentos de monitoramento do processo de geração de resíduos. 
 
b) Ações de controle dos aspectos ambientais – aplicáveis aos aspectos ambientais 

responsáveis por impactos de moderada ou de alta magnitude, considerando-se que a 
minimização dos impactos por meio de controle dos seus respectivos aspectos deve, sempre 
que possível, ser priorizada.  

 
c) Ações de mitigação dos impactos ambientais – aplicáveis a impactos mitigáveis de alta e 

moderada magnitude, simultaneamente ou não ao controle dos respectivos aspectos 
ambientais. 
 

d) Ações de compensação ambiental – aplicáveis ao conjunto de impactos não mitigáveis. 
 

Além destas, deve ser considerada a compensação compulsória na qual se traduz a aplicação 
do art. 36 da Lei 9985/00 – Lei do SNUC.  
 

e) Ações de potencialização – aplicáveis ao conjunto de impactos ambientais significativos 
benéficos, visando a sua otimização. 

 
Ressalta-se que, no âmbito deste Relatório de Controle Ambiental, as ações propostas foram 
consolidadas em Planos, Programas e/ou Projetos, as quais foram detalhadas no respectivo PCA 
– Plano de Controle Ambiental. 
 
 
11.1.3 Avaliação de Impactos da Etapa de Instalação 
 
11.1.3.1 Avaliação dos Impactos de Natureza Negativa da Etapa de Instalação 
 
a) Alteração na Qualidade da Água e nas Propriedades do Solo pela Geração de Resíduos 
 
As tarefas possíveis de geração de resíduos são aquelas relacionadas às obras civis, montagem 
eletromecânica, manutenção mecânica e elétrica, lubrificação, borracharia e mobilização, 
operação e desmobilização do canteiro de obras. 
 
As tarefas vinculadas à instalação das estruturas de apoio relacionadas ao escritório, 
almoxarifado/guarita; as do sistema de controle da qualidade ambiental - banheiro químico, 
DIR, SAO e a estabilização de taludes com o plantio de espécies vegetais – e também aquelas 
ligadas ao desmatamento, também apresentam-se como capazes de gerar Alteração na Qualidade 
da Água e nas Propriedades do Solo. 
 
A disposição dos resíduos produzidos pelo conjunto das estruturas e suas operações, quando 
carreadas aos corpos d’água, poderão ser responsáveis pela alteração da qualidade da água e 
alteração nas propriedades do solo. 
 
No entanto, cabe ressaltar que o presente empreendimento insere-se no domínio operacional do 
Complexo Minerador de Carajás, onde encontra-se em execução um plano de gestão de resíduos 
que tem se mostrado adequado frente aos aspectos ambientais em análise. Trata-se do Plano de 
Gestão de Resíduos implementado pela Vale no Complexo Minerador de Carajás, incluindo-se o 
Núcleo Urbano de Carajás.  
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Cabe salientar que o presente empreendimento em fase de licenciamento ambiental é de pequeno 
porte, quando comparado ao conjunto dos empreendimentos do Complexo Minerador Ferro 
Carajás, esperando-se, por isso, a geração adicional de um pequeno volume de resíduos. 
Considerando-se a tradição da empresa na gestão de resíduos no contexto de todo o Complexo 
de Carajás e o porte do empreendimento, pode-se esperar que os impactos relacionados à 
alteração na qualidade da água e das propriedades do solo serão reversíveis a curto prazo, de 
abrangência pontual, irrelevante, de magnitude desprezível, se manifestará a curto prazo, de 
incidência direta, duração temporária e de natureza negativa..  
 
É importante compreender que no Complexo Ferro Carajás, várias iniciativas são buscadas no 
sentido de se ganhar mais eficiência no processo de gestão dos aspectos ambientais, de forma 
que estes, cada vez mais, produzam a menor interferência possível nos atributos ambientais. 
Neste sentido cabe destacar as ações relacionadas à gestão de resíduos que vêm, a todo tempo, 
agregando eficiência e ampliação da vida útil do aterro sanitário, com importantes 
desdobramentos na sociedade local decorrente da prática da coleta seletiva. 
 
A seguir apresenta-se uma descrição do sistema de controle de resíduos atual, o qual constitui-se 
de três fases: 
 
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  “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). 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.  
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Os resíduos estocados neste pátio são ofertados para o mercado, sendo encaminhados para 
reciclagem. 
 
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 re-
refino 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. 
 
Destaca-se também que a Vale está implantando um projeto visando a recuperação e ampliação 
do aterro sanitário de Carajás, frente à identificação de problemas operacionais, estruturais e de 
controle ambiental do aterro, de modo a possibilitar o aumento de sua vida útil. 
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O projeto estrutural consiste na regularização, através de equipamento mecânico (trator de 
esteira) do platô superior e dos taludes laterais existente; paralelamente, em melhorias no 
sistema de drenagem de gás, chorume e drenagem pluvial; no sistema viário interno; e execução 
de berma de contenção; além de medidas corretivas na operacionalização do aterro. 
 
Célula de Resíduos Inertes – CRI 
 
Atualmente, a célula de resíduos inertes 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. 
 
 
b) Alteração no Nível de Pressão Sonora e Afugentamento da Fauna pela Geração de 

Ruídos 
 
Serão responsáveis pela geração de ruídos, na fase de implantação, as atividades de operação, 
trânsito e manutenção de veículos, máquinas e equipamentos e construção, montagem e 
desmontagem das estruturas associadas ao projeto. 
 
Para avaliação do impacto de alteração no nível de pressão sonora, considerou-se que: (i) a 
implantação do empreendimento será realizada na área operacional do Complexo Minerador de 
Carajás, onde já há geração de ruído; (ii) as estruturas a serem instaladas são de pequeno porte; 
(iii) o número estimado de equipamentos é pequeno; e (iv) que os equipamentos serão 
submetidos a manutenção periódica, conforme estabelece o Programa de Gestão de Qualidade 
do Ar proposto pela Vale. 
 
Por isso, a alteração no nível de pressão sonora pode ser classificada como de abrangência local, 
reversível a curto prazo, irrelevante, de magnitude desprezível. Como o impacto de 
afugentamento da fauna decorre basicamente da alteração no nível de pressão sonora, sua 
magnitude também é considerada desprezível, e se manifestará a curto prazo, de incidência 
direta, duração permanente e de natureza negativa.  
 
 
c) Alteração na Qualidade das Águas, Assoreamento de Corpos D’água e Alteração nas 

Comunidades Aquáticas pela Geração de Sedimentos 
 
A alteração na qualidade das águas e nas comunidades aquáticas e o assoreamento são impactos 
causados pela geração de sedimentos, proveniente das escavações para fundações e cortes, 
aterros, estabilização de taludes, atividades de terraplenagem, remoção e estocagem de solos 
orgânicos. 
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Considerando que desde o início da etapa de implantação do empreendimento serão construídas 
leiras e sumps para posterior deságüe em drenagem natural drenada para a barragem do Gelado 
ou no sistema de drenagem existente até a mesma, os impactos de alteração na qualidade das 
águas e assoreamento de corpos d’água e alteração nas comunidades aquáticas foram 
classificados como reversíveis a curto prazo, locais, irrelevantes, magnitudes desprezíveis, se 
manifestarão a curto prazo, de incidência direta, duração temporária e de natureza negativa..  
  
Deve-se considerar que todas as intervenções previstas para a instalação do presente projeto, 
posicionam-se à montante da Barragem do Gelado, estrutura licenciada para acondicionar o 
fluxo de rejeito do Complexo Minerador de Carajás e, portanto, apta a receber possíveis 
sedimentos que porventura escapem das demais estruturas controle durante a etapa de instalação 
do mesmo. 
 
Com relação a alteração das comunidades aquáticas, é possível que ocorram mudanças durante a 
etapa de instalação, em virtude de alterações na qualidade da água,. No entanto, a barragem do 
Gelado foi licenciada para funcionar como uma estrutura de controle intrínseco, ou seja, 
responsável pela manutenção dos padrões desejáveis da qualidade da água à jusante.  
 
As interferências que podem ser registradas em relação à etapa de instalação da draga poderá 
promover a formação de estratos com diferentes características na lâmina d’água, implicando em 
modificações das características atualmente observadas. Há que se destacar que parte do 
reservatório do Gelado já recebe os efluentes com níveis de sedimentos que caracterizam um 
fluxo de rejeito. Assim, considerando a finalidade construtiva e operacional da barragem, pode-
se considerar que os impactos em termos de alteração das comunidades aquáticas durante a 
etapa de instalação serão pontuais, reversíveis e irrelevantes, portanto de magnitude desprezível, 
manifestando-se em curto prazo, de incidência direta, duração temporária e de natureza negativa.  
 
 
d) Alteração na Qualidade do Ar e no Metabolismo Vegetal pela Geração de Material 

Particulado e Gases de Combustão 
 
− Alteração na Qualidade do Ar  
 
Durante a etapa de instalação, especialmente na sua fase inicial, várias são as tarefas geradoras 
de aspectos que podem alterar a qualidade do ar. As mais representativas delas associam-se com 
o processo de terraplanagem e são representadas pelos aterros, escavações nos cortes e o 
basculamento dos materiais. Tais atividades demandam o envolvimento representativo de 
máquinas e caminhões, que geram também gases de combustão. 
 
Trata-se, portanto, de uma fase do empreendimento em que a geração dos aspectos ambientais 
citados é inerente ao desenvolvimento das tarefas em que estes equipamentos são utilizados. 
Apesar deste fato, as características topográficas dos sítios receptores do empreendimento não 
implicam em grandes movimentações de substrato. De toda forma, é muito importante salientar 
que tais tarefas serão desenvolvidas quase que exclusivamente no domínio operacional do 
Complexo Minerador Ferro Carajás, contexto este em que a produção de material particulado e 
de gases de combustão são permanentes, mesmo considerando-se as ações ambientais adotas 
para minimizar e controlar os aspectos geradores de tal impacto. 
 
Deve também ser considerado que a terraplanagem terá duração de apenas 03 meses, período 
mais crítico em termos de mobilização de substrato e, consequentemente de geração de material 
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particulado e gases de combustão, e que a manifestação de um padrão climático tipicamente 
ombrófilo, marcado por chuvas durante 7 a 8 meses do ano, produz uma influência positiva no 
controle do material particulado.  
 
Com relação às emissões de gases de combustão, a exemplo do material particulado, dado o 
caráter transitório e prazo curto de duração das tarefas passíveis de gerá-los, bem como o 
pequeno volume, os mesmos deverão integrar as concentrações já produzidas no contexto do 
Complexo Minerador Ferro Carajás. 
 
Assim, considerando o curto prazo das atividades de corte e aterro, bem como a pequena área a 
ser alterada pela terraplenagem e, ainda, considerando a regularidade da sazonalidade climática 
regional, a alteração da qualidade do ar, em relação à geração de material particulado e gases de 
combustão, deve ser considerado um impacto reversível a curto prazo, de abrangência local, 
irrelevante, magnitude desprezível, se manifestará a curto prazo, de forma direta, duração 
temporária e de natureza negativa.  
 
 
e) Alteração na Disponibilidade Hídrica e Pressão sobre os Sistemas de Tratamento de 

Água Potável e de Fornecimento de Água Bruta do Complexo Ferro Carajás pelo 
Consumo de Água 

 
O consumo de água bruta estimado para a etapa de implantação do projeto será de 
aproximadamente 10 m3/dia, a qual será utilizada nas obras civis, nos sanitários, refeitórios e 
limpeza em geral. Este volume de água será captado no reservatório de água bruta que alimenta 
a Estação de Tratamento de Água - ETA . A água que alimenta esse reservatório é originada dos 
poços de rebaixamento das cavas, cujo volume total é superior à demanda do Complexo Ferro 
Carajás, sendo o excedente direcionado para as barragens do referido empreendimento. 
 
A água potável para consumo humano será fornecida pela ETA que opera no Complexo Ferro 
Carajás, cujo consumo diário é estimado em 0,4 m3/h. Essa ETA é alimentada com 125 m3/h de 
água bombeada de poços da Mina N5W. Deste total, 25 m3/h são consumidos nas instalações 
administrativas e de apoio da mina e 100 m3/h são consumidos no Núcleo Urbano. Considerando 
a demanda pouco representativa de 0,4 m³/h prevista para os meses da etapa de implantação, a 
ETA atual possui capacidade de suporte suficiente para atender à demanda do Projeto. 
 
Assim, considerando que não haverá necessidade de novas captações e que as estruturas atuais 
possuem capacidade suficiente para atender a demanda de água bruta e potável do Projeto, os 
impactos relacionados a alteração na disponibilidade hídrica e pressão sobre os sistemas de 
tratamento de água potável e de fornecimento de água bruta do Complexo Ferro Carajás foram 
classificados como reversível a médio/longo prazo, local, irrelevante e conseqüentemente de 
magnitude desprezível, se manifestará a curto prazo, de forma direta, de natureza negativa.  
  
 
f) Perdas de Exemplares da Flora e da Fauna  
 
Perda de Exemplares da Flora 
 
As operações de desmate para a instalação das estruturas associadas ao Projeto de 
Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado serão executadas nas áreas previstas para a 
instalação das baias, ciclonagem e filtragem bem como estruturas de apoio. Cabe destacar que 
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grande parte da área a ser efetivamente ocupada pelo empreendimento está situada na ADA do 
projeto da Barragem da Pêra, Pilhas de Estéril Sul III, Noroeste II e Leste II , projeto já 
licenciado junto ao IBAMA 
 
Dentre as áreas ocupadas pelo empreendimento, considerou-se como supressão de vegetação 
com a conseqüente perda de exemplares da flora, as áreas ocupadas por florestas alteradas em 
estágio médio de regeneração, perfazendo um total de 2,41 hectares (17,94%) da área 
efetivamente ocupada e por Floresta Ombrófila Densa Submontana, perfazendo um total de 
11,06 hectares (82,06%). 
 
Deve-se, contudo, destacar que grande parte das áreas a serem interferidas pelo empreendimento 
inserem-se na ADA do projeto da Barragem da Pêra, Pilhas de Estéril Sul III, Noroeste II e 
Leste II , projeto já licenciado junto ao IBAMA. As áreas a serem interferidas encontram-se na 
zona de uso especial, conforme o Plano de Manejo da Flona de Carajás. 
 
 
Mesmo sendo tal impacto incidente em áreas já licenciadas, serão adotadas medidas de controle 
no intuito de se evitar a supressão desnecessária de vegetação, para isso, deverão ser definidas 
com exatidão as áreas necessárias ao desmatamento, desviando, quando possível, de grandes 
árvores e porções significativas de vegetação natural, dentre outras diretrizes definidas no 
Programa de Supressão da Cobertura Vegetal já existente para todo o Complexo Minerador 
Ferro Carajás. 
 
As áreas desmatadas durante a fase de instalação do empreendimento, necessárias ao tráfego de 
pessoas, veículos, máquinas e equipamentos e que não serão mais utilizadas durante a operação 
do mesmo, deverão ser devidamente recuperadas em consonância com o Plano de Recuperação 
de Áreas Degradadas – PRAD existente no Complexo Minerador Ferro Carajás. 
 
Tal impacto pode ser considerado reversível a médio/longo prazo (2), pontual (1), de irrelevante 
(0), portanto, de magnitude desprezível (0). Complementarmente, pode-se considerar que tal 
impacto é permanente, de duração contínua, direto, de curto prazo. 
 
 
Perda de Exemplares da Fauna 
 
Basicamente a perda de exemplares da fauna na área de abrangência do empreendimento poderá 
se dar de duas formas distintas. A primeira se dá pelo atropelamento nas vias utilizadas por 
veículos e máquinas. Tais ocorrências têm maiores chances de ocorrer em ambientes próximos 
às formações florestais, quando da travessia das vias de tráfego pelos animais. Frente a essa 
possibilidade, sugerem-se ações de orientação aos condutores de veículos e equipamentos, no 
intuito de terem atenção maior quanto à passagem de animais silvestres, bem como a 
manutenção de velocidades compatíveis com os locais por onde transitarem, sabendo-se da 
possibilidade da passagem dos animais. 
 
A segunda forma pela qual pode se dar a perda de exemplares da fauna, decorre da retirada da 
vegetação nas ações de supressão da mesma. Essa vegetação apresenta-se como ambiente 
reprodutivo, alimentar, de abrigo ou mesmo de passagem para diversas espécies da fauna. 
Durante as ações de supressão da vegetação, deverá ser dada especial atenção aos exemplares de 
fauna encontrados e a mesma deverá ser executada de forma a possibilitar a fuga de animais que 
porventura ali se encontrem.  
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Neste sentido, deverão ser adotadas as medidas de mitigação para tal impacto, previstas no 
Programa de Salvamento Dirigido a Espécies de Difícil Locomoção Durante as Atividades de 
Pesquisa e Lavra Mineral nos Empreendimentos da Vale em Florestas Nacionais, acordado entre 
a Vale e o IBAMA. 
 
Tal impacto pode ser considerado reversível a médio/longo prazo, pontual, de baixa relevância , 
, de magnitude baixa. Complementarmente, pode-se considerar que tal impacto tem duração 
temporária, de manifestação descontínua, direto, de curto prazo. 
 
 
g) Geração de Expectativas 
 
A instalação de um novo empreendimento em uma região gera expectativas junto à população 
quanto às possibilidades de implantação e melhoria de infra-estrutura, como estradas, energia 
elétrica, entre outros. Tal impacto encontra-se vinculado à veiculação indiscriminada de 
informações sobre o empreendimento e pode se manifestar junto à população da APA do 
Gelado. 
 
Entretanto, as obras de implantação do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do 
Gelado são de pouca expressão, com obras localizadas, restritas no tempo e de pequeno porte. 
 
Trata-se de um impacto potencial, que pode ser revertido e controlado por meio da atuação do 
setor de comunicação do empreendedor, para promover conhecimento efetivo sobre o projeto. É 
reversível a curto prazo, possui abrangência local, sua relevância é baixa devido ao número de 
postos de trabalho gerados e, conseqüentemente, apresenta magnitude baixa, se manifestará a 
curto prazo, de forma direta e temporária e de natureza negativa..  
 
 
h)  Sobrecarga do sistema viário / Alteração nas condições de segurança / Aumento do 

nível de desconforto ambiental 
 
Para a instalação da estrutura associada ao empreendimento estima-se a utilização de cerca de 
três ônibus, em média, para transporte de funcionários, representando um pequeno incremento 
do tráfego na região.  
 
As principais vias de acesso à área de implantação do empreendimento apresentam capacidade 
de suporte suficiente para o volume de tráfego atualmente existente, tendo condições de 
absorver o fluxo adicional derivado da implantação do empreendimento. Além disto, o baixo 
número de veículos que serão acrescidos ao fluxo diário não irá representar alteração 
significativa nas condições de segurança ou nos níveis de emissão de poluentes e de ruídos  
 
Assim, este impacto foi classificado como reversível a médio/longo prazo, de abrangência local, 
baixa relevância, de magnitude baixa. Se manifestará a curto prazo, de incidência direta, forma 
de manifestação contínua e duração permanente.  
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i) Intensificação do fluxo migratório 
 
A formação histórica da Parauapebas e sua emancipação municipal estão intimamente ligadas à 
migração de contingentes populacionais, contribuindo para seu intenso crescimento. O afluxo de 
pessoas é uma condição que marca o cotidiano da cidade, já que esta apresenta-se como um 
portal de entrada para a região, onde a atividade de mineração encontra-se em franca expansão. 
 
Assim, este impacto, como os outros relativos ao meio socioeconômico, não é decorrente do 
presente empreendimento, já que este apresenta pouca representatividade midiática e exibe 
números discretos frente a outros projetos em andamento, mas é fruto de uma dinâmica 
socioeconômica existente e habitual em Parauapebas. 
 
Deste modo, devido ao pequeno porte das obras planejadas para o projeto em estudo, este 
impacto foi classificado como reversível a médio/longo prazo, de abrangência local, baixa 
relevância, de magnitude baixa.  Se manifestará a curto prazo, de incidência direta, forma de 
manifestação contínua e duração permanente. 
 
 
k) Redução temporária da oferta de trabalho direto / Desvinculação dos trabalhadores da 

rede de seguridade social / Redução temporária do poder aquisitivo e do padrão de 
consumo 

 
O término da etapa de instalação levará a uma redução no número de postos de trabalho e, 
conseqüentemente, na renda das famílias, no consumo local e, indiretamente, em outros 
empregos gerados na economia local em função da alteração do perfil de consumo. 
 
O seguro desemprego mantém parte do poder aquisitivo das famílias pelo período máximo de 
seis meses e, em função da empregabilidade qualitativa absorvida durante o período de emprego, 
parte dos indivíduos demitidos poderão voltar à atividade formal, mantendo-se na rede de 
seguridade. 
 
Além disto, o Complexo Minerador de Carajás é alvo de constantes obras e, assim, deve-se 
considerar que esse impacto é reversível em curto prazo, pois a mão-de-obra desmobilizada em 
um projeto poderá ser aproveitada em outro subseqüente. 
 
Este impacto se manifesta localmente, pode ser revertido em curto prazo com a reinserção dos 
trabalhadores e possui baixa relevância devido ao número de postos de trabalho gerados pelo 
projeto e de abrangência local, apresentando assim baixa magnitude. Tendo como critério 
complementares de avaliação a duração temporária, manifestação descontinua, incidência direta 
e curto prazo para ocorrência. 
 
 
l) Redução da arrecadação de tributos prioritariamente municipais 
 
O término da etapa de instalação marca também o encerramento de demandas específicas junto 
aos fornecedores, configurando-se uma alteração na arrecadação tributária. 
 
O término dos contratos de fornecedores de serviços implicará na redução de recolhimento de 
ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) e ICMS (Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias e Serviços). Este impacto será minimizado pela fase seguinte do empreendimento 
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(operação), que manterá a geração de tributos, bem como pelas expansões e implantações de 
novos empreendimentos na região. 
 
Este impacto pode ser revertido pela etapa de operação que virá em seguida, possui abrangência 
local, considerando o porte do projeto, é irrelevante (0) e reversível a curto prazo apresentando, 
assim, magnitude desprezível. Tendo como critério complementares de avaliação a duração 
temporária, manifestação descontinua, incidência direta e curto prazo para ocorrência. 
 
 
11.1.3.2 Avaliação dos Impactos de Natureza Positiva da Etapa de Instalação 
 
a) Fortalecimento dos Canais de Comunicação com os moradores da APA do Gelado 
 
O início da colonização da região ao norte da Barragem do Gelado é contemporâneo à 
implantação do Complexo Minerador de Carajás e, nesta época, os contatos entre a Vale e os 
colonos eram marcados por conflitos. Entretanto, esta situação evoluiu e, atualmente, existe um 
relacionamento adequado entre a empresa entre os moradores da APA do Gelado, estabelecida 
ao longo dos anos de convivência.  
 
Considerando a proximidade do empreendimento proposto em relação à área onde estão 
localizadas as propriedades dos colonos residentes na área de proteção ambiental, sua instalação 
é uma oportunidade para o fortalecimento destes canais positivos de comunicação conquistados. 
 
Este é um impacto potencial, passível de ocorrer em abrangência local. É reversível a curto 
prazo e relevante, apresentando magnitude moderada. Deverão ser implementadas ações de 
potencialização por parte do setor de comunicação empresarial para maximizar seus efeitos. 
 
 
b) Geração de empregos / Inserção dos trabalhadores na rede de seguridade social / 

Melhoria das condições de empregabilidade local 
 
A etapa de implantação do Projeto irá gerar uma média de 100 empregos diretos voltados para 
as obras civis e 200 para a montagem eletromecânica, totalizando 300 postos de trabalho, além 
de 50 empregos indiretos, a serem preenchidos por engenheiros, técnicos, encarregados e 
administradores.  
 
A contratação de mão-de-obra leva ao pagamento, por parte do empreendedor, de encargos 
sociais, tais como os tributos referentes ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), ao 
INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social – Previdência Social) e ao PIS (Programa de 
Integração Social – Seguro Desemprego), levando à inserção dos trabalhadores na rede de 
seguridade social. 
 
Os treinamentos e a experiência profissional que os funcionários da etapa de instalação irão 
adquirir no desempenho de suas tarefas durante o tempo em que trabalharem no projeto levarão 
a uma melhoria das condições de empregabilidade local, decorrente do incremento da 
qualificação dos trabalhadores. 
 
Considerando o porte do projeto em estudo frente ao Complexo Minerador Carajás, conclui-se 
que este impacto, apesar de real e de incidência direta, possui magnitude baixa, pois apresenta 
baixa relevância devido ao número de empregos gerados, se manifesta localmente e pode ser 
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revertido a médio/longo prazo com o término da etapa de instalação e se manifesta com duração 
permanente, contínua, incidência direta e curto prazo de ocorrência. 
 
 
c) Aumento do poder aquisitivo das famílias / Dinamização do setor terciário 
 
A geração de empregos e o pagamento de salários para os funcionários levam, 
conseqüentemente, ao incremento do poder aquisitivo das famílias e à circulação de renda extra 
na economia. 
 
O setor terciário, composto pelas atividades de comércio e prestação de serviços, será 
dinamizado pela renda originária dos salários pagos aos funcionários e, conseqüentemente, pela 
diversificação e aumento na taxa de consumo das famílias. 
 
Este é um impacto real e indireto, decorrente da geração de empregos, se manifestando durante 
toda a etapa de instalação de forma contínua. Apresenta baixa relevância devido ao número de 
empregos gerados, se manifesta localmente e pode ser revertido a médio/longo prazo com o 
término da etapa de instalação, de baixa magnitude, se manifestará a curto prazo, incidência 
direta, de forma indireta, duração permanente e de natureza positiva..  
 
 
d) Fortalecimento das empresas a partir da ampliação da demanda por bens e serviços / 

Aumento do faturamento das empresas / Melhoria das condições de suporte para 
reprodução e ampliação das atividades econômicas / Geração de oportunidades e novos 
negócios 

 
Para a instalação do empreendimento, será necessário adquirir insumos, tais como areia, brita, 
cimento, tijolos, madeira, concreto, entre outros, e contratar serviços de transporte de pessoal e 
de cargas, vigilância e conservação.  
 
O incremento na demanda por bens e serviços irá aumentar a renda, incentivando a expansão das 
empresas, fortalecendo a cadeia produtiva local através da qualificação e/ou especialização dos 
setores da economia e gerando de novos negócios. 
 
Este impacto, de incidência direta, possui baixa magnitude, apresenta baixa relevância devido ao 
porte em comparação com os tradicionais grandes empreendimentos que se instalam na região. 
Manifesta-se localmente e pode ser revertido a médio/longo prazo com o término da etapa de 
instalação, se manifestará a curto prazo, de incidência direta, forma contínua, duração 
permanente e de natureza positiva. 
 
 
e) Aumento da arrecadação tributária municipal / Aumento da capacidade de 

investimentos do município em políticas públicas de infra-estrutura social e 
econômica 

 
A aquisição de insumos e a contratação de serviços na etapa de implantação do Projeto 
Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado implicarão no recolhimento de tributos, 
como o ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) e ICMS (Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias e Serviços), acarretando um incremento nas receitas municipais e 
aumentando as possibilidades de investimentos em infra-estrutura por parte do governo local.  
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O volume destes recolhimentos não será significativo quando comparado com a receita gerada 
pelo Complexo Minerador Carajás e outros projetos em instalação na região. Assim, o impacto é 
considerado irrelevante, se manifestará localmente, será reversível a médio/longo prazo, 
magnitude desprezível, se manifestará a curto prazo, de incidência direta, forma contínua e de 
natureza positiva.  
 
 
11.1.4 Avaliação de Impactos da Etapa de Operação 
 
11.1.4.1 Avaliação dos Impactos de Natureza Negativa da Etapa de Operação 
 
a) Alteração na Qualidade da Água e nas Propriedades do Solo pela Geração de Resíduos 
 
Conforme ocorre na Etapa de Instalação, as tarefas possíveis de geração de resíduos na Etapa de 
Operação são aquelas relacionadas às manutenções (mecânica e elétrica); às estruturas de apoio 
(escritório, sanitários e vestiário); e ao sistema de controle da qualidade ambiental (banheiro 
químico, DIR, SAO, fossa séptica e barreiras de geotêxtil). 
 
Considerando que o presente empreendimento insere-se no domínio operacional do Complexo 
Minerador de Carajás, onde já existe uma prática de gestão de resíduos (Plano de Gestão de 
Resíduos descrito na Etapa de Instalação) que tem se mostrado adequada frente aos aspectos 
ambientais em análise; e que o presente empreendimento é de pequeno porte, esperando-se, por 
isso, a geração de um pequeno volume de resíduos, pode-se esperar que os impactos 
relacionados à alteração na qualidade da água e das propriedades do solo serão reversíveis a 
curto prazo, de abrangência pontual, irrelevante e conseqüentemente de magnitude desprezível,  
se manifestará a curto prazo, de incidência direta, forma contínua e de natureza negativa.  
 
 
b) Alteração no Nível de Pressão Sonora e Afugentamento da Fauna pela Geração de 

Ruídos 
 
− Alteração no Nível de Pressão Sonora 
 
Serão responsáveis pela geração de ruídos, na fase de operação, as tarefas relacionadas ao 
trânsito e manutenção de veículos e a operação de máquinas e equipamentos. A geração de 
ruídos pode ser compreendida como um resultado óbvio relacionado às tarefas que se associam à 
mineração em suas diferentes etapas. Assim, além dos fatos geradores já destacados, deve-se 
considerar também a presença humana que apresenta-se como mais uma situação de 
interferência sobre a dinâmica ambiental vigente em domínios naturais, através da geração de 
ruídos. 
 
Neste caso, é importante compreender que o Projeto insere-se em sua maior parte no contexto 
das áreas operacionais do Complexo Minerador Ferro Carajás. Assim, parte substancial de suas 
estruturas serão instaladas e operadas em domínios já efetivamente expostos a ruídos 
operacionais do mesmo. Apenas na posição da draga, a ser instalada na barragem do Gelado, é 
que se espera uma modificação nos padrões de ruídos atualmente observados. 
 
Trata-se do domínio que mais se afasta das áreas já portadoras de estruturas do Complexo 
Minerador Ferro Carajás, do fluxo de veículos e mesmo da presença de pessoas. Assim, trata-se 
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de fato da única estrutura relacionada ao presente projeto que poderá alterar as condições 
ambientas vigentes em termos dos níveis de ruídos diagnosticados. 
 
O restante da área encontra-se exposto a ruídos contínuos de todo o Complexo Minerador de 
Carajás, especialmente aqueles relacionados ao desenvolvimento das tarefas associadas à lavra 
da Mina de N4 e às operações de estocagem e carregamento do minério e seu beneficiamento. 
 
Quanto às comunidades mais próximas, representadas pelos colonos moradores nos domínios da 
APA do Gelado, distantes cerca de 1 km da área de desenvolvimento das tarefas relacionadas à 
operação do projeto em questão, dados do monitoramento realizado na AID revelam que 
estruturas operacionais posicionadas mais próximas aos moradores produzem níveis de ruídos 
aceitáveis conforme legislação vigente para domínios de sítios e fazendas. Além disso, os níveis 
de ruídos obtidos nas propriedades dos colonos apresentaram resultados superiores àqueles 
obtidos nas áreas marginais à barragem do Gelado. Cabe salientar que no domínio da APA do 
Gelado, nas proximidades da área do presente projeto, encontra-se a principal estrada de acesso 
à Parauapebas para os moradores de toda a região. Trata-se de uma via de uso freqüente, fato 
que explica os níveis de ruídos amostrados na área durante a realização da campanha de campo. 
Os resultados da referida campanha de campo foram apresentados e analisados no Item 8.2.3 do 
presente trabalho, referente à análise dos níveis de ruídos e vibrações que caracterizam a área de 
estudo. 
 
É importante salientar que uma draga semelhante a que se pretende instalar e operar na barragem 
do Gelado, encontra-se atualmente em operação na barragem do Geladinho. Conforme 
demonstram os resultados das campanhas de monitoramento realizados para a mesma, a partir 
de 500 metros da fonte emissora, os níveis de ruídos observados, não provocam alterações dos 
padrões observados nos pomares das residências de colonos. 
 
Cabe destacar que todo o entorno norte da barragem do Gelado é circundado por um maciço de 
floresta ombrófila que possui importante papel no amortecimento da propagação de ruídos para 
as áreas onde encontram-se as moradias dos colonos. 
 
Dados obtidos em monitoramentos anteriores mostram que a uma distância média de 600 a 800 
metros, os níveis de ruídos decorrentes das operações que caracterizam o Complexo Minerador 
de Carajás não são sentidos. Obviamente tal situação não se aplica aos procedimentos de 
detonação para desmonte de lavra. 
 
Assim, considerando a alteração dos níveis de ruídos em relação a operação da draga, pode-se 
considerar que tal impacto será reversível a curto prazo, de abrangência local, de baixa 
relevância, de magnitude baixa, se manifestará a curto prazo, de forma permanente, incidência 
direta e de natureza negativa. 
 
 
c) Alteração na Qualidade das Águas, Assoreamento de Corpos D’água e Alteração nas 

Comunidades Aquáticas pela Geração de Sedimentos 
 
− Alteração na Qualidade das Águas e Assoreamento de Corpos D’água 
 
Considerando que desde o início da etapa de operação do empreendimento serão construídas 
canaletas para posterior deságüe no sistema de drenagem existente até a barragem do Gelado, os 
impactos de alteração na qualidade das águas, assoreamento de corpos d’água e alteração nas 
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comunidades aquáticas foram classificados como reversíveis a curto prazo, locais, irrelevantes e 
consequentemente de magnitudes desprezíveis e se manifestará a curto prazo, de forma 
permanente, incidência direta e de natureza negativa. 
 
Deve-se considerar que todas as intervenções previstas do presente projeto, posicionam-se à 
montante da barragem do Gelado, estrutura licenciada para acondicionar o fluxo de rejeitos do 
Complexo Minerador de Carajás e, portanto, apta a receber possíveis sedimentos que porventura 
escapem das demais estruturas controle durante a etapa de operação do mesmo. 
 
− Alteração nas Comunidades Aquáticas 
 
Com relação a alteração das comunidades aquáticas, é possível que ocorram mudanças durante a 
etapa de operação, em decorrência de alterações na qualidade da água, no entorno do local onde 
será operada a draga, em virtude da suspensão, na coluna d’água, de material depositado no 
fundo da barragem, como sedimentos argilosos. No entanto, a barragem do Gelado foi 
licenciada para funcionar como uma estrutura de controle intrínseco, ou seja, responsável pela 
manutenção dos padrões desejáveis da qualidade da água à jusante da mesma. 
 
As interferências que podem ser registradas em relação à etapa de operação da draga poderão 
promover a formação de estratos com diferentes características na lâmina d’água, implicando em 
modificações das características atualmente observadas. Há que se destacar que parte do 
reservatório do Gelado já recebe os efluentes com níveis de sedimentos que caracterizam um 
fluxo de rejeito.  
 
Assim considerando a finalidade construtiva e operacional da barragem, pode-se considerar que 
o impacto em termos de alteração das comunidades aquáticas durante a etapa de operação é 
reversível a curto prazo, pontual, irrelevante de magnitude desprezível, se manifestará a curto 
prazo, de forma descontínua, incidência indireta, de natureza negativa..  
 
 
f) Alteração na Disponibilidade Hídrica e Pressão sobre os Sistemas de Tratamento de 

Água Potável e de Fornecimento de Água Bruta do Complexo Ferro Carajás pelo 
Consumo de Água 

 
A demanda de água bruta para a etapa de operação do projeto será atendida pela barragem do 
Gelado, através da adutora que opera atualmente. A água potável para consumo humano será 
fornecida pela ETA que opera no Complexo Ferro Carajás. 
 
Assim, considerando que serão utilizadas as estruturas atuais e que as mesmas possuem 
capacidade suficiente para atender a demanda de água bruta e potável do Projeto, estando as 
mesmas devidamente licenciadas, os impactos relacionados a alteração na disponibilidade 
hídrica e pressão sobre os sistemas de tratamento de água potável e de fornecimento de água 
bruta do Complexo Ferro Carajás foram classificados como reversível a médio/longo prazo, 
local, irrelevante, de magnitude desprezível, se manifestará a curto prazo, de forma constante, 
incidência direta, de natureza negativa..  
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g) Geração de expectativas 
 
Assim como na instalação, a veiculação de informações sobre o empreendimento em sua etapa 
de operação pode gerar expectativas junto à população da APA do Gelado quanto às 
possibilidades de implantação e melhoria de infra-estrutura. 
 
Este é um impacto potencial, que pode ser revertido e controlado por meio da atuação do setor 
de comunicação do empreendedor, para promover conhecimento efetivo sobre o projeto. Possui 
abrangência local, relevância baixa devido ao número de postos de trabalho gerados e reversível 
a curto prazo, conseqüentemente, apresenta baixa magnitude e se manifestará a curto prazo, de 
forma direta e temporária e de natureza negativa..  
 
 
11.1.4.2 Avaliação dos Impactos de Natureza Positiva da Etapa de Operação 
 
a) Geração de empregos / Inserção dos trabalhadores na rede de seguridade social / 

Melhoria das condições de empregabilidade local 
 
A etapa de operação do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado 
demandará aproximadamente 32 funcionários. Destaca-se porém, que este contingente será 
deslocado de outras unidades da Usina de Beneficiamento do Complexo Minerador de Carajás  
 
Poderá ocorrer a melhoria das condições de empregabilidade local decorrente de treinamentos 
que porventura forem oferecidos pelo empreendedor e da experiência profissional que será 
adquirida pelos funcionários no desempenho de suas tarefas. 
 
Considerando o porte do projeto em estudo frente ao Complexo Minerador Carajás, conclui-se 
que este impacto, apesar de real e de incidência direta, possui baixa magnitude, pois apresenta-se 
como irrelevante  devido ao deslocamento dos funcionários de outras áreas, abrangência local e 
reversível a médio/longo prazo, se manifestará a curto prazo, de forma contínua, duração 
permanente, incidência direta, de natureza positiva..  
 
 
b) Fortalecimento das empresas a partir da ampliação da demanda por bens e serviços / 

Aumento do faturamento das empresas / Melhoria das condições de suporte para 
reprodução e ampliação das atividades econômicas / Geração de oportunidades e novos 
negócios 

 
Durante a etapa de operação do Projeto será necessário adquirir insumos (material de escritório, 
de limpeza e alimentos, entre outros) equipamentos (peças e equipamentos diversos para uso e 
reposição) e serviços (limpeza industrial, manutenção, monitoramentos ambiental, segurança 
patrimonial, estudos, projetos e outros).  
 
O incremento na demanda por bens e serviços irá aumentar a renda das companhias, 
incentivando o fortalecimento e a expansão das empresas e gerando de novos negócios. 
 
Este impacto, considerado potencial e de incidência direta, possui baixa magnitude, pois 
apresenta baixa relevância devido ao porte do projeto em comparação à situação existente frente 
ao Complexo Minerador Carajás, manifestando-se localmente, sendo reversível a médio/longo 
prazo, se manifestará a curto prazo, de forma contínua, duração permanente, incidência direta e 
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de natureza negativa.  
 
 
c) Aumento da arrecadação tributária municipal / Aumento da capacidade de 

investimentos do município em políticas públicas de infra-estrutura social e econômica 
 
A aquisição de insumos e a contratação de serviços na etapa de operação do empreendimento 
implicarão no recolhimento tributos, acarretando um incremento nas receitas municipais e 
aumentando as possibilidades de investimentos em infra-estrutura por parte do governo local.  
 
Além do ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), do ICMS (Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias e Serviços), do IR (Imposto de Renda), e outros tributos, 
Parauapebas irá arrecadar a CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 
Minerais), a uma alíquota de 2%, sobre o valor do faturamento líquido obtido por ocasião da 
venda do produto mineral (ferro), ou seja, sobre o valor da venda após dedução de tributos que 
incidem na comercialização e despesas com transporte e seguro. 
 
O volume destes recolhimentos será importante, mesmo comparando-se com a receita gerada 
pelo Complexo Minerador Carajás e outros projetos em instalação na região. Assim, o impacto é 
considerado reversível a médio/longo prazo, relevante, de abrangência local, possui magnitude 
alta, se manifestará a curto prazo, de forma contínua, duração permanente, incidência direta, de 
natureza positiva. 
 
  
12. ANÁLISE DE RISCO 
 
 
12.1 Metodologia 
 
 
A metodologia empregada para identificação e avaliação qualitativa dos eventos perigosos para 
o público externo (pessoas não envolvidas com a atividade) ou para o meio ambiente do Projeto 
Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado é a Análise Preliminar de Perigos (APP).  
 
A APP é uma técnica estruturada para identificar os riscos associados à ocorrência de eventos 
indesejáveis, que tenham como conseqüência danos à integridade física de pessoas, propriedades 
ou meio ambiente. 
 
Na APP, busca-se identificar as causas de cada um dos eventos perigosos e suas respectivas 
conseqüências, sendo então feita uma avaliação qualitativa da freqüência de ocorrência dos 
diferentes cenários acidentais identificados, da gravidade das suas conseqüências e do risco 
associado. 
 
A Tabela 12.1 apresenta a planilha utilizada para a realização da Análise Preliminar de Perigos. 
Nessa planilha foram empregadas as seguintes definições: 
 
- 1ª coluna: Perigo 
 
É a propriedade ou condição inerente a uma substância ou atividade capaz de causar danos ao 
meio ambiente e ao público externo.  
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- 2ª coluna: Causas 
 
São eventos simples ou combinados que levam à consumação dos perigos previamente 
identificados, tais como ruptura de tubulações, falhas de instrumentos, erros humanos, falhas de 
sistemas de proteção, etc. 
 
- 3ª coluna: Efeitos 
 
São as conseqüências danosas advindas da consumação dos perigos identificados. 
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TABELA 12.1 
 

PLANILHA UTILIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS 
 
ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS Folha No  

Empreendimento: 

Fase: 

Processo: 

Perigo Causas Efeitos Freq. Grav. Risco Medidas preventivas / 
mitigadoras Ref. 
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- 4ª coluna: Categoria de freqüência 
 
Corresponde à indicação qualitativa da freqüência esperada de ocorrência de cada cenário 
acidental identificado. As categorias de freqüência utilizadas nesse trabalho estão apresentadas 
na Tabela 12.2 
 

TABELA 12.2 
 

CATEGORIAS DE FREQÜÊNCIA DOS CENÁRIOS ACIDENTAIS 
 

Categoria Denominação Característica 
A Freqüente Esperado ocorrer várias vezes durante a vida útil do empreendimento. 
B Provável Esperado ocorrer pelo menos uma vez durante a vida útil do empreendimento.  
C Pouco provável Pouco provável de ocorrer durante a vida útil do empreendimento. 

D Remota Teoricamente possível, porém com chances remotas de ocorrer durante a vida 
útil do empreendimento.  

 
 
- 5ª coluna: Categoria de gravidade 
 

É a indicação qualitativa do grau de severidade das conseqüências de cada cenário acidental 
identificado. As categorias de gravidade utilizadas nesse trabalho estão apresentadas na Tabela 
12.3. 
 

TABELA 12.3 
 

CATEGORIAS DE GRAVIDADE DOS CENÁRIOS ACIDENTAIS 
 

Categoria Denominação Característica 

I Desprezível 
Incidentes operacionais que podem causar indisposição ou mal estar ao pessoal e 
danos insignificantes ao meio ambiente e equipamentos (facilmente reparáveis e 
de baixo custo). Sem impactos ambientais. 

II Marginal 
Com potencial para causar ferimentos ao pessoal, pequenos danos ao meio 
ambiente ou aos equipamentos / instrumentos. Redução significativa da 
produção. Impactos ambientais restritos ao local da instalação e controláveis.  

III Crítica 
Com potencial para causar uma ou mais vítimas fatais ou grandes danos ao meio 
ambiente ou às instalações. Exige ações corretivas imediatas para evitar seu 
desdobramento em catástrofe. 

IV Catastrófica Com potencial para causar vítimas fatais. Danos irreparáveis (custo/tempo) às 
instalações. 

 
- 6ª coluna: Classificação de risco 
 

É a indicação qualitativa do nível de risco de cada cenário acidental identificado, a partir das 
indicações anteriores de freqüência e gravidade. A matriz utilizada para classificação de risco 
dos cenários acidentais está apresentada na Tabela 12.4. 
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TABELA 12.4 
 

MATRIZ PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS CENÁRIOS ACIDENTAIS 
 

Gravidade  
I – Desprezível II – Marginal III – Crítica IV – Catastrófica 

A – Freqüente Risco Médio Risco Médio Risco Crítico Risco Crítico 
B – Provável  Risco Não Crítico Risco Médio Risco Médio Risco Crítico 
C – Pouco freqüente Risco Não Crítico Risco Médio Risco Médio Risco Médio 

Fr
eq

üê
nc

ia
 

D – Remota Risco Não Crítico Risco Não Crítico Risco Não Crítico Risco Médio 
 
 
- 7ª coluna: Medidas preventivas / mitigadoras 
 
Essa coluna contém as medidas de proteção recomendadas para prevenir as causas ou minimizar 
as conseqüências do evento indesejável identificado. 
 
 
- 8ª coluna: Referência 
 
É a identificação do cenário acidental para referência posterior. 
 
 
12.2 Análise Preliminar de Perigos 
 
 
Estão apresentadas a seguir as planilhas resultantes da Análise Preliminar de Perigos. 
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ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS Quadro No 1 
Empreendimento: Projeto Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado 
Fase: Implantação 

Processo Tarefa 

Perigo 
(Aspecto 
ambiental 
Potencial) 

Causas Efeitos / 
Impactos  Freq. Grav. Risco Medidas preventivas / 

mitigadoras Ref. 

Sistema de 
Controle da 
Qualidade 
Ambiental 

Depósito Intermediário 
de Resíduos - DIR C I Não 

crítico 1 

Refeitório, Canteiro de 
Obras,  C I Não 

crítico 2 

Equipamento de apoio - 
barco C I Não 

crítico 3 

Abastecimento de 
combustível (caminhão 

comboio) 

Presença de fontes de 
ignição   

 
Presença de materiais 

combustíveis e 
substâncias inflamáveis

Emissão de gases 
tóxicos, poluentes

 
Alteração na 

qualidade do ar 
 

Avarias nas 
estruturas 

B II Médio 4 

Estrutura de 
Apoio 

Sistema de Fornecimento 
de Energia Elétrica 

INCÊNDIO 

  B II Médio

− Estabelecer e implementar 
procedimentos para 
estocagem, preservação, 
transferência e manuseio 
de resíduos e produtos 
químicos. 

− Instalar sistemas de 
prevenção e combate a 
incêndio conforme normas 
técnicas aplicáveis. 

− Elaborar e implementar 
programa de treinamento 
em combate a incêndio. 

5 
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ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS Quadro No 2 
Empreendimento: Projeto Recuperação do Pellet Feed da Barragem do Gelado 
Fase:  Implantação 

Processo Tarefa 
Perigo 

(Aspecto ambiental 
Potencial) 

Causas Efeitos / 
Impactos  Freq. Grav. Risco Medidas preventivas / 

mitigadoras Ref. 

Sistema de 
Controle da 
Qualidade 
Ambiental 

Estabilização de 
Taludes/Plantio de 
Espécies Vegetais 

ESCORREGAMENTO 
/ DESPLACAMENTO 
DE VEGETAÇÃO EM 

TALUDES 

Má fixação da 
vegetação ou 

pluviometria elevada 

Contaminação e 
assoreamento de 
corpos hídricos 

superficiais 

B II Médio

− Elaborar e implementar 
projetos geotécnicos 
adequados. 

− Elaborar e implementar 
plano de recuperação de 
áreas degradadas. 

6 

ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS Quadro No 3 
Empreendimento: Projeto Recuperação do Pellet Feed da Barragem do Gelado 
Fase:  Implantação 

Processo Tarefa 
Perigo 

(Aspecto ambiental 
Potencial) 

Causas Efeitos / 
Impactos  Freq. Grav. Risco Medidas preventivas / 

mitigadoras Ref. 

Terraplenagem Corte e Aterro 

ESCORREGAMENTO 
DE TALUDES EM 

PONTOS 
LOCALIZADOS 

falhas na 
implementação 
do projeto de 
terraplanagem 

falha na 
manutenção do 

sistema de 
drenagem 

contaminação e 
assoreamento 

de águas 
superficiais 

B II Médio 

- Elaborar e implementar 
projetos geotécnicos adequados. 
- Assegurar através de inspeções 
a implementação do projeto de 
terraplenagem. 
- Elaborar e implementar 
procedimento para inspeção, 
manutenção e limpeza do 
sistema de drenagem; 
 

7 
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ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS Quadro No 4 
Empreendimento: Projeto Recuperação do Pellet Feed da Barragem do Gelado 
Fase: Implantação 

Processo Tarefa 

Perigo 
(Aspecto        
ambiental 
Potencial) 

Causas Efeitos / Impactos Freq. Grav. Risco Medidas preventivas / 
mitigadoras Ref. 

Sistema de 
Controle da 
Qualidade 
Ambiental 

Leiras e "Sumps" 

ROMPIMENTO 
DE SISTEMA 

DE 
DRENAGEM 
EM PONTOS 

LOCALIZADOS

Falha na implantação 
das leiras e sump’s. 

Presença de trincas e/ou 
rachaduras 

 Falha ou ausência de 
manutenção das 

estruturas 
Assoreamento das 

estruturas 

Contaminação e 
assoreamento de 

águas superficiais. 
B II Médio

- Elaborar e implementar 
procedimento para inspeção, 
manutenção e limpeza do 
sistema de drenagem; 
- Assegurar a elaboração de 
projetos adequados para a 
construção do sistema de 
drenagem. 

8 
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ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS Quadro No 5 
Empreendimento: Projeto Recuperação do Pellet Feed da Barragem do Gelado 
Fase: Implantação 

Processo Tarefa 

Perigo 
(Aspecto         
ambiental 
Potencial) 

Causas Efeitos / 
Impactos  Freq. Grav. Risco Medidas preventivas / 

mitigadoras Ref. 

Sistema de 
Controle da 
Qualidade 
Ambiental 

Leiras e "Sumps" 
Rompimento na 
estrutura ou falta 
de manutenção 

Contaminação do 
solo, águas 

superficiais e 
subterrâneas 

B I Não 
Crítico

- Assegurar a elaboração de 
projetos adequados para a 
construção das estruturas de 
controle ambiental. 
 
- Elaborar e implementar 
procedimento para inspeção e 
manutenção das estruturas de 
controle ambiental. 
 

9 
 

Sistema de 
Controle da 
Qualidade 
Ambiental 

Banheiro Químico 

VAZAMENTO 
DE 

EFLUENTES 
NÃO 

TRATADOS 

falta de 
manutenção e/ou 

operação 
inadequada 

Contaminação do 
solo, águas 

superficiais e 
subterrâneas 

B I Não 
Crítico

- Assegurar a contratação e 
implantação de equipamentos 
estanques e em bom estado de 
conservação. 
 
- Elaborar e implementar 
procedimento para inspeção e 
manutenção das estruturas de 
controle ambiental. 

 

10 
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ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS Quadro No 6 
Empreendimento: Projeto Recuperação do Pellet Feed da Barragem do Gelado 
Fase:  Implantação 

Processo Tarefa 

Perigo 
(Aspecto         
ambiental 
Potencial) 

Causas Efeitos / 
Impactos  Freq. Grav. Risco Medidas preventivas / 

mitigadoras Ref. 

Sistema de 
Controle da 
Qualidade 
Ambiental 

Separador de Água e Óleo - 
SAO 

VAZAMENTO 
DE 

EFLUENTES 
OLEOSOS 

Rompimento na 
estrutura ou falta 
de manutenção e 
falha durante a 
coleta da borra 

oleosa e do óleo. 
 

Tampas das 
caixas mal 
tampadas, 

podendo provocar 
transbordos em 

períodos 
chuvosos. 

Contaminação do 
solo, águas 

superficiais e 
subterrâneas 

B I Não 
Crítico

- Assegurar a elaboração de 
projetos adequados para a 
construção das estruturas de 
controle ambiental. 
 
- Elaborar e implementar 
procedimento para inspeção e 
manutenção das estruturas 
físicas e de controle ambiental. 
 
- Estabelecer procedimento 
para recolhimento do efluente 
vazado 
 
- Estabelecer procedimento 
para recolhimento do efluente 
vazado 
- Estabelecer procedimentos 
para remoção e destinação 
adequada do solo contaminado. 
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ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS Quadro No 7 
Empreendimento: Projeto Recuperação do Pellet Feed da Barragem do Gelado 
Fase: Implantação 

Processo Tarefa 

Perigo 
(Aspecto         
ambiental 
Potencial) 

Causas Efeitos / Impactos  Freq. Grav. Risco Medidas preventivas / 
mitigadoras Ref. 

Estrutura de 
Apoio Barco Voadeira 

falha no 
abastecimento 
ou ruptura do 

tanque de 
combustível 

B I Não 
Crítico 12 

Estruturas de 
Apoio 

Sistema de Abastecimento de 
combustível (caminhão 

comboio) 

VAZAMENTO 
DE 

COMBUSTÍVEL falha na 
operação de 

abastecimento 

Contaminação do 
solo, águas 

superficiais e 
subterrâneas. 

B I Não 
Crítico

- Estabelecer e implementar 
procedimentos para manuseio de 
combustíveis.  
 
- Instalar e/ou utilizar bacias de 
contenção e ou sistema de 
drenagem nas áreas de 
armazenamento e abastecimento 
de combustíveis 
 
- Estabelecer procedimentos para 
recolhimento e destinação 
adequada do combustível 
vazado. 
 
- Estabelecer procedimentos para 
remoção e destinação adequada 
do solo contaminado. 

13 
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ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS Quadro No 8 
Empreendimento: Projeto Recuperação do Pellet Feed da Barragem do Gelado 
Fase: Implantação 

Processo Tarefa 
Perigo 

(Aspecto         
ambiental Potencial) 

Causas Efeitos / 
Impactos  Freq. Grav. Risco Medidas preventivas / mitigadoras Ref. 

Sistema de 
Controle da 
Qualidade 
Ambiental 

Depósito 
Intermediário de 
Resíduos - DIR 

falha no manuseio, 
transporte e disposição 

dos resíduos 
C II Médio

- Estabelecer e implementar 
procedimentos para estocagem, 
preservação, transferência e manuseio de 
resíduos; 
- Treinar as pessoas envolvidas na 
estocagem, transferência e manuseio de 
resíduos. 
 
- Estabelecer procedimentos para 
recolhimento e destinação adequada do 
óleo vazado. 
 
- Estabelecer procedimentos para remoção 
e destinação adequada do solo 
contaminado. 
 

14  

Infra-
estrutura 

Montagem 
Eletromecânica 

VAZAMENTOS / 
DERRAMAMENTOS 

DE RESÍDUOS 
PERIGOSOS 

óleo lubrificante por 
falha no manuseio, 

transporte e 
armazenamento 

Contaminação 
do solo, águas 
superficiais e 
subterrâneas. 

C II Médio

- Treinar as pessoas envolvidas na 
estocagem, transferência e manuseio de 
resíduos. 
 
- Estabelecer procedimentos para 
recolhimento e destinação adequada do 
óleo vazado. 
 
- Estabelecer procedimentos para remoção 
e destinação adequada do solo 
contaminado. 

 15 
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...Continuação. 
ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS Quadro No 9 
Empreendimento: Projeto Recuperação do Pellet Feed da Barragem do Gelado 
Fase: Implantação 

Processo Tarefa 

Perigo 
(Aspecto 
ambiental 
Potencial) 

Causas Efeitos / 
Impactos  Freq. Grav. Risco Medidas preventivas / mitigadoras Ref. 

Estrutura de 
Apoio 

Sistema de 
Energia Elétrica 

VAZAMENTOS 
DE ÓLEO avaria na estrutura 

contaminação 
de águas 
superficiais e 
subterrâneas 

C II Médio
- Estabelecer e implementar procedimentos 
para manutenção na estrutura da rede 
elétrica; 

17 
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ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS Quadro No 10 
Empreendimento: Projeto Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado 
Fase: Implantação 

Processo Tarefa 
Perigo 

(Aspecto ambiental 
Potencial) 

Causas Efeitos / 
Impactos  Freq. Grav. Risco Medidas preventivas / 

mitigadoras Ref. 

Operação de rotina da 
implantação 

Operação de 
Veículos, Máquinas 
e Equipamentos 

VAZAMENTO 
DE ÓLEO 
DIESEL, 
LUBRIFICANTE 
E GRAXA 

decorrente de 
acidentes 
rodoviários ou 
avaria nas peças; 

contaminação do 
solo e das águas 

superficiais e 
subterrâneas 

C II Médio 

- Delimitar e sinalizar as rotas 
mais apropriadas de acesso de 
veículos, máquinas e 
equipamentos. 
- Estabelecer limites de 
velocidade para tráfego de 
veículos, máquinas e 
equipamentos. 
- Exigir das empresas contratadas 
o emprego de motoristas 
devidamente capacitados e 
habilitados de acordo com os 
padrões Vale e treinados em 
direção defensiva. 
- Elaborar e implementar rotina de 
fiscalização dos sistemas de 
manutenção preventiva de 
veículos, máquinas e 
equipamentos das empresas 
contratadas. 
- Estabelecer diretrizes e fornecer 
orientações de segurança no 
trânsito para os motoristas de 
veículos, máquinas e 
equipamentos. 
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ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS Quadro No 11 
Empreendimento: Projeto Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado 
Fase: Operação 

Processo Tarefa 

Perigo 
(Aspecto 
ambiental 
Potencial) 

Causas Efeitos / 
Impactos  Freq. Grav. Risco Medidas preventivas / 

mitigadoras Ref. 

Dragagem Curto circuito ou 
falha operacional; 

Emissão de 
gases tóxicos, 

poluentes 
 

Alteração na 
qualidade do ar

 
Avarias nas 
estruturas 

C I Não 
crítico 

- Elaborar e implementar 
procedimento de operação e 
manutenção dos equipamentos 
elétricos. 
- Instalar sistemas de prevenção 
e combate a incêndio conforme 
normas técnicas aplicáveis. 
- Elaborar e implementar 
programa de treinamento em 
combate a incêndio. 

18 

Reprocessamento do 
rejeito 
 

 Bombas da 
dragagem 

INCÊNDIO 

Curto circuito ou 
falha operacional; 

Emissão de 
gases tóxicos, 

poluentes 
 

Alteração na 
qualidade do ar

 
Avarias nas 
estruturas 

C I Não 
crítico 

- Elaborar e implementar 
procedimento de operação e 
manutenção dos equipamentos 
elétricos. 
- Instalar sistemas de prevenção 
e combate a incêndio conforme 
normas técnicas aplicáveis. 
- Elaborar e implementar 
programa de treinamento em 
combate a incêndio. 

19 
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...continuação 
ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS Quadro No 11 
Empreendimento: Projeto Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado 
Fase: Operação 

Processo Tarefa 

Perigo 
(Aspecto 
ambiental 
Potencial) 

Causas Efeitos / 
Impactos  Freq. Grav. Risco Medidas preventivas / 

mitigadoras Ref. 

Estruturas de apoio Escritório/Instalaçõe
s Sanitárias/Vestiário

presença de fonte de 
ignição no escritório e 
almoxarifado; 

C I Não 
crítico 20 

Sistemas de controle 
da qualidade 
ambiental 

Depósito 
Intermediário de 
Resíduos - DIR  

INCÊNDIO 

presença de fonte de 
ignição no DIR; 

Emissão de 
gases tóxicos, 

poluentes 
 

Alteração na 
qualidade do ar

 
Avarias nas 
estruturas 

C I Não 
crítico 

- Estabelecer e implementar 
procedimentos para estocagem, 
preservação, transferência e 
manuseio de resíduos e produtos 
químicos 
 
- Instalar sistemas de prevenção 
e combate a incêndio conforme 
normas técnicas aplicáveis. 
 
- Elaborar e implementar 
programa de treinamento em 
combate a incêndio. 

21 
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ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS Quadro No 12 
Empreendimento: Projeto Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado 
Fase: Operação 

Processo Tarefa 
Perigo 

(Aspecto ambiental 
Potencial) 

Causas Efeitos / 
Impactos  Freq. Grav. Risco Medidas preventivas / 

mitigadoras Ref. 

Transporte e 
bombeamento do 
material dragado 

B II Médio 22 

Reprocessamento do 
rejeito 
 

Bombas da 
dragagem 

ROMPIMENTO 
DA 

TUBULAÇÃO 

Sub 
dimensionamento da 
tubulação 
 
Falha ou carência de 
procedimentos de 
inspeção e 
manutenção 
 

Vazamento do 
rejeito 

 
Alteração na 
qualidade das 

águas e 
assoreamento 

B II Médio

- Implementar procedimentos para 
inspeção e manutenção periódica e 
sistemática do sistema de 
tubulações; 
 
- Assegurar a elaboração e execução 
adequadas dos projetos para a 
construção do sistema de 
tubulações. 
 
- Estabelecer procedimentos para 
remoção e destinação adequada do 
rejeito vazado 

23 
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ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS Quadro No 13 
Empreendimento: Projeto Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado 
Fase: Operação 

Processo Tarefa 
Perigo 

(Aspecto ambiental 
Potencial) 

Causas Efeitos / 
Impactos  Freq. Grav. Risco Medidas preventivas / 

mitigadoras Ref. 

Sistemas de controle 
da qualidade ambiental

Barreiras de 
Geotêxtil 

ROMPIMENTO 
DAS BARREIRAS 
DE GEOTÊXTIL 

avaria e falta de 
manutenção; 

Alteração na 
qualidade das 

águas e 
assoreamento 

B II Médio

- Implementar procedimentos 
para inspeção e manutenção 
periódica e sistemática do 
sistema das barreiras de 
geotêxtil; 
- Assegurar a elaboração e 
execução adequadas dos 
projetos para a construção / 
manutenção do sistema barreiras 
de geotêxtil. 

24 
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ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS Quadro No 14 
Empreendimento: Projeto Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado 
Fase: Operação 

Processo Tarefa 
Perigo 

(Aspecto ambiental 
Potencial) 

Causas Efeitos / 
Impactos  

Fr
eq. Grav. Risco Medidas preventivas / 

mitigadoras Ref. 

Sistemas de controle 
da qualidade ambiental

 
 
 

Sistema de 
Drenagem 

ROMPIMENTO 
DE SISTEMA DE 
DRENAGEM EM 

PONTOS 
LOCALIZADOS 

Falha na 
implantação do 

sistema de 
drenagem 

Presença de trincas 
e/ou rachaduras 

 Falha ou ausência 
de manutenção das 

estruturas 
 

Alteração na 
qualidade das 

águas e 
assoreamento 

B II Médio 

- Elaborar e implementar 
procedimento para inspeção, 
manutenção e limpeza do sistema de 
drenagem; 
 
- Assegurar a elaboração de projetos 
adequados para a construção do 
sistema de drenagem. 
 

25 
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ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS Quadro No 15 
Empreendimento: Projeto Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado 
Fase: Operação 

Processo Tarefa 
Perigo 

(Aspecto ambiental 
Potencial) 

Causas Efeitos / 
Impactos  Freq. Grav. Risco Medidas preventivas / 

mitigadoras Ref. 

Sistemas de 
controle da 
qualidade 
ambiental 

Sistema Contenção 
de Sedimentos 

TRANSBORDAMENTO 
DE POLPA 

Falha na 
implantação da 
caixa coletora 

Presença de trincas 
e/ou rachaduras 

falta de manutenção 
da caixa coletora; 
Assoreamento da 

caixa coletora 

Alteração na 
qualidade das 

águas e 
assoreamento 

B II Médio

- Elaborar e implementar 
procedimento para inspeção, 
manutenção e limpeza das bacias 
de decantação e retenção; 
 
 - Assegurar a elaboração de 
projetos adequados para a 
construção das bacias de 
decantação e retenção. 

26 
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ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS Quadro No 16 
Empreendimento: Projeto Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado 
Fase: Operação 

Processo Tarefa 
Perigo 

(Aspecto ambiental 
Potencial) 

Causas Efeitos / 
Impactos  

Freq
. 

Grav
. Risco Medidas preventivas / 

mitigadoras Ref. 

Sistemas de 
controle da 
qualidade 
ambiental 

 

Fossa Séptica 
VAZAMENTO DE 
EFLUENTES NÃO 

TRATADOS 

rompimento na 
estrutura ou falta de 
manutenção e falha 
durante a limpeza do 
sistema; 

Contaminação 
do solo, águas 
superficiais e 
subterrâneas 

B I Não 
Crítico 

- Seguir as normas técnicas 
aplicáveis para o projeto e operação 
dos sistemas de tratamento de 
efluentes sanitários; 
- Elaborar e implementar 
procedimento para inspeção e 
manutenção dos sistemas de 
tratamento de efluentes; 
 - Elaborar e implementar programa 
de monitoramento do efluente final. 

28 
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ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS Quadro No 17 
Empreendimento: Projeto Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado 
Fase: Operação 

Processo Tarefa 
Perigo 

(Aspecto ambiental 
Potencial) 

Causas Efeitos / 
Impactos  Freq. Grav. Risco Medidas preventivas / 

mitigadoras Ref. 

Sistema de 
Controle da 
Qualidade 
Ambiental 

Separador de Água e Óleo - 
SAO 

VAZAMENTO DE 
EFLUENTES 

OLEOSOS 

rompimento na 
estrutura ou falta 
de manutenção e 
falha durante a 
coleta da borra 

oleosa e do óleo 

Contaminação do 
solo, águas 

superficiais e 
subterrâneas 

B I Não 
Crítico

- Assegurar a elaboração de 
projetos adequados para a 
construção das estruturas de 
controle ambiental. 
 
- Elaborar e implementar 
procedimento para inspeção e 
manutenção das estruturas de 
controle ambiental. 
 
- Estabelecer procedimento 
para recolhimento do efluente 
vazado 
 
- Estabelecer procedimento 
para recolhimento do efluente 
vazado 
- Estabelecer procedimentos 
para remoção e destinação 
adequada do solo contaminado. 

 

29 
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ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS Quadro No 18 
Empreendimento: Projeto Recuperação do Pellet Feed da Barragem do Gelado 
Fase: Operação 

Processo Tarefa 
Perigo 

(Aspecto ambiental 
Potencial) 

Causas Efeitos / 
Impactos  Freq. Grav. Risco Medidas preventivas / 

mitigadoras Ref. 

Sistemas de controle 
da qualidade 
ambiental 

Fossa Séptica 
VAZAMENTOS / 

DERRAMAMENTOS 
DE LODO 

falha durante a 
coleta por caminhão 
sugador; 

Alteração na 
qualidade do 
solo e das águas

B I Não 
Crítico

- Elaborar e implementar 
procedimentos para inspeção e 
manutenção dos sistemas de 
tratamento de efluentes. 
- Elaborar e implementar 
procedimentos para coleta do lodo 
da fossa séptica. 

30 
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ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS Quadro No 19 
Empreendimento: Projeto Recuperação do Pellet Feed da Barragem do Gelado 
Fase: Operação 

Processo Tarefa 
Perigo 

(Aspecto ambiental 
Potencial) 

Causas Efeitos / 
Impactos  Freq. Grav. Risco Medidas preventivas / 

mitigadoras Ref. 

Dragagem 
falha na manutenção 
do sistema de 
lubrificação; 

C II Médio

- Estabelecer e implementar 
procedimentos para estocagem, 
preservação, transferência e 
manuseio de lubrificantes; 
- Treinar as pessoas envolvidas na 
estocagem, transferência e 
manuseio de resíduos. 
- Estabelecer procedimentos para 
recolhimento do óleo vazado 

31 

Reprocessamento do 
Rejeito 
 

 Bombas da 
dragagem falha na manutenção 

do sistema de 
lubrificação das 
bombas; 

C II Médio

- Estabelecer e implementar 
procedimentos para estocagem, 
preservação, transferência e 
manuseio de lubrificantes; 
- Estabelecer procedimentos para 
recolhimento do óleo vazado 

32 

Estruturas de apoio 
 

Central de Ar 
Comprimido 

VAZAMENTO DE 
ÓLEO 

LUBRIFICANTE E 
COMBUSTÍVEL 

  

falha na manutenção 
do sistema de 
lubrificação; 

contaminação 
do solo e das 

águas 
superficiais e 
subterrâneas 

C I Não 
crítico

- Estabelecer e implementar 
procedimentos para manuseio de 
lubrificantes. 
- Estabelecer procedimentos para 
recolhimento do óleo vazado 
 

33 

Continua...



Outubro, 2008 311 RT-002_089-515-5018_01-J 

Golder Associates 

...continuação 
ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS Quadro No 19 
Empreendimento: Projeto Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado 
Fase: Operação 

Processo Tarefa 
Perigo 

(Aspecto ambiental 
Potencial) 

Causas Efeitos / 
Impactos  Freq. Grav. Risco Medidas preventivas / 

mitigadoras Ref. 

Estruturas de apoio 
Sistema de 
Fornecimento de 
Energia Elétrica 
 

VAZAMENTO DE 
ÓLEO 

LUBRIFICANTE E 
COMBUSTÍVEL 

 

avaria nos 
transformadores e 
capacitores; 

contaminação 
do solo e das 

águas 
superficiais e 
subterrâneas 

C II Médio

- Instalar o transformador sobre 
bacia de contenção 
impermeabilizada; 
- Elaborar e implementar 
procedimentos de operação e 
manutenção do transformador. 
- Estabelecer procedimentos para 
recolhimento do óleo vazado 
 
 

34 
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ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS Quadro No 20 
Empreendimento: Projeto Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado 
Fase: Operação 

Processo Tarefa 
Perigo 

(Aspecto ambiental 
Potencial) 

Causas Efeitos / 
Impactos  Freq. Grav. Risco Medidas preventivas / 

mitigadoras Ref. 

Operação de rotina da 
operação 

Operação de 
Veículos, Máquinas 
e Equipamentos 

VAZAMENTO 
DE ÓLEO 
DIESEL, 
LUBRIFICANTE 
E GRAXA 

decorrente de 
acidentes 
rodoviários ou 
avaria nas peças; 

contaminação do 
solo e das águas 

superficiais e 
subterrâneas 

C II Médio 

- Delimitar e sinalizar as rotas 
mais apropriadas de acesso de 
veículos, máquinas e 
equipamentos. 
- Estabelecer limites de 
velocidade para tráfego de 
veículos, máquinas e 
equipamentos. 
- Exigir das empresas contratadas 
o emprego de motoristas 
devidamente capacitados e 
habilitados de acordo com os 
padrões Vale e treinados em 
direção defensiva. 
- Elaborar e implementar rotina de 
fiscalização dos sistemas de 
manutenção preventiva de 
veículos, máquinas e 
equipamentos das empresas 
contratadas. 
- Estabelecer diretrizes e fornecer 
orientações de segurança no 
trânsito para os motoristas de 
veículos, máquinas e 
equipamentos. 

36 

 
 



Outubro, 2008 313 RT-002_089-515-5018_01-J 

Golder Associates 

12.3 Resultados 
 
A Análise Preliminar de Perigos resultou na identificação de 33 cenários acidentais com 
possíveis efeitos para o público externo e para o meio ambiente A Tabela 12.5 apresenta a 
distribuição dos cenários acidentais por classe de risco. Da tabela observa-se que 16 cenários 
resultaram em risco não crítico (células verdes) e 17 em risco médio (células amarelas).  
 

TABELA 12.5 
 

DISTRIBUIÇÃO DOS CENÁRIOS ACIDENTAIS POR CLASSE DE RISCO  
 

Gravidade  
I – Desprezível II – Marginal III – Crítica IV – Catastrófica 

A – Freqüente ---- ---- ---- ---- 
B – Provável  8 10 ---- ---- 
C – Pouco freqüente 8 7 ---- ---- 

Fr
eq

üê
nc

ia
 

D – Remota ---- ---- ---- ---- 
 
 
12.4 Conclusões 
 
 
O estudo de análise de risco do Projeto Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado 
identificou e discutiu eventos perigosos para o público externo (pessoas não envolvidas com a 
atividade) ou para o meio ambiente. Dos 33 eventos identificados na Análise Preliminar de 
Perigos, 16 foram considerados de risco não crítico e 17 de risco médio. 
  
Para todos os eventos identificados foram relacionadas às medidas de proteção recomendadas 
para prevenir as causas ou minimizar as conseqüências de sua ocorrência.  
 
 
13. AÇÕES DE CONTROLE, DE MITIGAÇÃO E DE COMPENSAÇÃO 

AMBIENTAL 
 
 
Este capítulo apresenta de forma itemizada e sucinta, os planos e programas que são executados 
no Complexo Minerador de Ferro Carajás e que abrangerão o Projeto de Reprocessamento do 
Rejeito da Barragem do Gelado. 
 
É importante destacar que a existência desses programas foi fator significativo na avaliação dos 
impactos identificados, uma vez que a capacidade de suporte desses é plenamente capaz de 
atender as novas demandas do projeto em questão. 
 
Os planos e programas aqui propostos serão detalhados, posteriormente no Plano de Controle 
Ambiental. 
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13.1 Meio Físico 
 
 
13.1.1 Plano de Gestão de Recursos Hídricos – PGRH 
 
O Programa de Gestão de Recursos Hídricos está baseado na Diretriz Executiva - DDE 
044/2002 – Gestão de Recursos Hídricos. Integra a gestão do ciclo da água no empreendimento, 
que envolve todas as fases, desde a captação, adução, reservação, tratamento, 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. 
 
Para o Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado, todas as ações de 
controle e mitigação necessárias ao desempenho operacional do projeto serão alinhadas com os 
programas específicos já definidos e atualmente em operação. 
 
O PGRH em questão abrange os seguintes programas: 

− Programa de Gestão da Qualidade dos Efluentes Líquidos Industriais e Domésticos; 

− Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas; 
 
 
13.1.1.1 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 pela Vale. Além disso, esse programa 
contempla a implantação, operação e manutenção de estruturas de controle e tratamento, bem 
como o monitoramento dos parâmetros de qualidade dos seus efluentes líquidos, estabelecidos 
na Resolução CONAMA 357/07. 
 
As ações de controle e de monitoramento desenvolvidas pela Vale 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. Para atendimento a esse programa, a Vale vem implementando 
várias melhorias de curto, médio e longo prazos em seus processos, no intuito de atender aos 
requisitos da legislação ambiental aplicável. 
 
Esses sistemas de controle são representados pela Estação de Tratamento de Esgoto - ETEs, 
fossas sépticas, além dos sistemas separadores de água e óleo – SAO’s e barragens para 
contenção de sedimentos e rejeitos. Trata-se de um conjunto de estruturas que são inerentes à 
atividade de mineração. Por tal razão são concebidas pela Vale como estruturas intrínsecas à 
explotação do minério de ferro, portanto indispensáveis na gestão dos recursos hídricos. 
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Para o Projeto de Reprocessamento da Barragem do Gelado todos os sistemas de controle de 
efluentes gerados desde a fase de implantação até a operação serão inseridos nos planos de 
monitoramento e controle já executados dentro do Complexo das Minas de Ferro de Carajás. 
 
 
13.1.1.2 Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas 
 
Os estudos e o monitoramento da qualidade das águas na área de influência das atividades 
operacionais têm sido executados pela Vale desde o início de suas atividades na região com o 
objetivo de avaliar e verificar, de forma sistemática, a adequação dos resultados obtidos para os 
parâmetros selecionados em relação aos padrões ambientais estabelecidos pela legislação 
vigente. A esta etapa, segue a formulação de análises críticas desses resultados, de forma a 
implementar procedimentos de ajuste, quando necessários, com o objetivo final de proteger a 
qualidade dos recursos hídricos na área de influência das atividades produtivas operadas pela 
Vale. 
 
 
13.1.2 Plano de Gestão da Qualidade do Ar 
 
O monitoramento das emissões atmosféricas é instrumento fundamental da gestão da qualidade 
do ar, permitindo a verificação sistemática e periódica do desempenho dos sistemas de controle 
adotados, propiciando a pronta atuação sobre eventuais desvios que venham a ser identificados. 
 
O monitoramento da qualidade do ar permite a avaliação dos efeitos do empreendimento em sua 
área de influência, através do monitoramento de parâmetros de qualidade do ar específicos na 
região. 
 
O Plano de Gestão da Qualidade do Ar visa, a partir de ações de controle das fontes geradoras de 
emissões atmosféricas e do monitoramento, garantir a efetividade das medidas adotadas em 
relação à qualidade do ar da área de influência do empreendimento, durante as fases de 
implantação e operação. 
 
O Plano de Gestão da Qualidade do Ar é composto pelos seguintes programas: 

− Programa de Controle das Emissões para a Atmosfera; 

− Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar. 
 
 
13.1.2.1 Programa de Controle das Emissões para a Atmosfera 
 
Este programa visa: 
 
a) Controlar os aspectos ambientais: emissão de material particulado, durante a etapa de 

implantação e operação do empreendimento, através de procedimentos operacionais 
específicos. 

b) Monitorar as fontes responsáveis pela emissão de material particulado, como forma de 
verificar a eficácia dos sistemas de controle intrínsecos e os procedimentos operacionais. 

 
O controle dos aspectos relacionados à emissão de material particulado seguirá as diretrizes já 
adotadas no Complexo Minerador. São elas: 
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a) Umectação das vias não pavimentadas com caminhões pipa e aspersores fixos; 

b) Revegetação de áreas expostas à ação do vento; 

c) Umectação e lavagem de vias de tráfego pavimentadas; 

d) 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; 

e) Umectação das áreas sujeitas ao arraste eólico próximas aos locais onde ocorrem detonações. 

f) O controle e o monitoramento dos aspectos serão desenvolvidos ao longo das fases de 
implantação e operação do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado.  

 
 
13.1.2.2 Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar 
 
Este programa tem como objetivo o acompanhamento da qualidade do ar na área de inserção do 
empreendimento através do monitoramento da qualidade do ar e meteorologia da região. O 
programa consiste na seguinte diretriz: 
 

− Monitoramento das Emissões: O monitoramento das emissões dos principais poluentes a 
serem gerados na fase de implantação e operação do Projeto de Reprocessamento do Rejeito 
da Barragem do Gelado será realizado pela rede automatizada de monitoramento da 
qualidade do ar e meteorologia de Carajás – RAMQAM - CA. Já foram instaladas três 
estações da rede de monitoramento do Complexo Minerador de Carajás 

 
A RAMQAM encontra-se em fase de expansão e propiciará a cobertura de praticamente toda a 
região passível de medição sob influência significativa das principais fontes emissoras da Vale 
em Carajás.  
O monitoramento da qualidade do ar e meteorologia será realizado na fase de implantação e 
operação do Projeto de Recuperação do Pellet Feed da Barragem do Gelado. 
 
 
13.1.3 Plano de Gestão de Resíduos - PGRe 
 
As atividades de implantação e de operação do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da 
Barragem do Gelado irão proporcionar a geração de resíduos sólidos que deverão ser 
classificados como ”inertes”, ”não inertes” e ”perigosos”, conforme Norma específica da 
ABNT. 
 
O adequado gerenciamento dos resíduos gerados, envolvendo coleta, armazenamento, 
reutilização, destinação e disposição final já encontram-se definidos no Plano de Gestão de 
Resíduos da Vale, que encontra-se em operação com base nos seguintes  objetivos: 

− Minimizar a geração de resíduos; 

− Inventariar os resíduos; 

− Promover a segregação dos resíduos em função das características e destinação a ser adotada 
(coleta seletiva); 

− Classificar e separar os resíduos para disposição adequada à sua classificação; 
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− Adotar a estocagem temporária como procedimento de controle a ser seguido até que sejam 
identificadas alternativas viáveis de reuso e/ou reprocessamento e/ou disposição final; 

− Garantir a disposição final adequada. 
 
O Programa de Gestão de Resíduos adotado no Complexo Minerador de Carajás está 
fundamentado em um conjunto de diretrizes, regulamentos e procedimentos operacionais que 
constituem sua estrutura. 
 
A gestão de resíduos está baseada na Diretriz Executiva 043/2002, no regulamento corporativo 
022; em procedimentos corporativos, e procedimentos operacionais da unidade local. 
 
O Plano de Gestão de Resíduos de Carajás é parte integrante do Sistema de Gestão Ambiental. 
Desse modo o seu estabelecimento e cumprimento sofre auditorias internas e externas, com 
periodicidade semestral, realizada pela BVQI, empresa certificadora da norma ISO 12.001/2004. 
  
Todos os registros inerentes ao Plano são controlados e arquivados por um período previamente 
definido, com o objetivo de manter a rastreabilidade e a confiabilidade dos dados. 
 
O Plano de Gestão de Resíduos deverá ser executado durante as fases de implantação e operação 
Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado, estando a responsabilidade de 
sua execução a cargo da Vale. 
 
 
13.1.4 Plano de Gestão de Ruído 
 
O Plano de Gestão de Ruído encontra-se estruturado com base no desenvolvimento do Programa 
de Controle de Ruído. 
 
 
13.1.4.1 Programa de Controle de Ruído 
 
Os processos envolvidos na fase de implantação e operação do Projeto de Reprocessamento do 
Rejeito da Barragem do Gelado irão gerar ruídos cujos níveis de pressão sonora deverão ser 
controlados e monitorados para que os valores limites estabelecidos na legislação ambiental 
sejam atendidos. Neste sentido este programa busca: 

a) Controlar a emissão de ruído na fonte, através de procedimentos operacionais específicos. 

b) Monitorar as fontes responsáveis pela emissão de ruídos e o entorno do empreendimento, 
como forma de verificar a eficácia dos sistemas de controle intrínsecos e os procedimentos 
operacionais. 

 
O Plano de Gestão de Ruídos a ser executado durante as fases de implantação e operação do 
Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado será o já adotado no Complexo 
Minerador de Carajás. As diretrizes adotadas são: 

− Manutenção e regulagem periódica de máquinas e equipamentos. 

− Realização de campanhas anuais de monitoramento de vibrações como forma de aferir a 
eficácia das ações de controle adotadas e verificar o raio de propagação dos ruídos e 
vibrações oriundos das atividades desenvolvidas no Complexo Minerador. 
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O Plano de Gestão de Ruídos deverá ser executado nas fases de implantação e operação do 
Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado.  
 
 
13.1.5 Plano de Gestão de Sedimentos – PGS 
 
As fases de implantação e operação do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do 
Gelado possuirão tarefas com o potencial de geração de sedimentos, as quais serão dotadas de 
sistemas de controle (sistema de drenagem e bacias de decantação) e deverão ser realizadas 
conforme procedimentos específicos. 
 
Para garantir a eficácia de procedimentos e dos sistemas de controle intrínsecos a serem 
instalados, propõe-se a adoção de um Plano de Gestão de Sedimentos – PGS. 
 
Este plano tem como objetivo evitar o assoreamento dos corpos d’água acarretado pelas 
movimentações de solo e rocha decorrentes das atividades de instalação. 
 
A adoção deste plano tem como diretrizes o estabelecimento de procedimentos de 
desassoreamento das bacias de contenção a jusante das estruturas, bem como do sistema de 
drenagem, contendo cronograma e ações preventivas e/ou corretivas caso ocorram anomalias, 
bem como a definição de locais adequados para disposição dos sedimentos. 

 
 
13.2 Meio Biótico 
 
 
Apresenta-se, a seguir, os Planos e Programas de Controle Ambiental atualmente em execução 
no Complexo Minerador Ferro Carajás e suas interfaces com o Projeto de Reprocessamento do 
Rejeito da Barragem do Gelado. 
 
Os planos atualmente implementados no Complexo Ferro Carajás, e que serão estendidos aos 
domínios do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado são os seguintes: 

− Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, elaborado especificamente para o 
projeto ora em licenciamento; 

− Programa de Aproveitamento de Resíduos Vegetais e da Serrapilheira; 

− Plano Operacional de Supressão Vegetal; 

− Plano de Aproveitamento da Biomassa Lenhosa.  
 
 
13.2.1 Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD 
 
O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) objetiva o restabelecimento da qualidade 
ambiental e dos processos ecológicos no domínio territorial afetado pela atividade de mineração 
e engloba ações de controle de processos erosivos nos taludes de corte/aterro e superfícies 
expostas; de controle da supressão da vegetação nas áreas a serem interferidas e de revegetação 
das áreas permanentemente expostas. 
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A implementação desse plano propicia a minimização de um conjunto de impactos ambientais 
relacionados às diferentes tarefas desenvolvidas para a consolidação do empreendimento. É 
importante destacar que vários são os procedimentos adotados pela Vale na recuperação das 
áreas degradadas. Ora são representados por interferências estruturais nos terrenos 
(regularização da drenagem; reconformação topográfica), ora exclusivamente por procedimentos 
de recomposição da cobertura vegetal (plantio direto; manejo da regeneração natural; 
manutenção e monitoramento dos plantios), em função das demandas e potencialidades da área a 
ser tratada e do respectivo entorno. 
 
Preliminarmente é feita a delimitação e dimensionamento das fisionomias existentes e, para cada 
uma são prescritos diferentes tratamentos silviculturais, desde a implantação até as atividades de 
manutenção e monitoramento, os quais se estenderão por um período variável, com duração 
média de cinco anos. 
 
Via de regra são aplicados tratamentos silviculturais indutores e catalisadores dos processos de 
regeneração natural da cobertura vegetal, a exemplo da aplicação de “top soil” e de resíduos 
verdes, o “plantio direto” com sementes inoculadas ou não, e o controle de cipós, dentre outras. 
Tais definições nem sempre antecedem as tarefas desenvolvidas pelo empreendimento, mas 
muitas vezes são desenvolvidas concomitantemente a estas. 
 
 
13.2.2 Programa de Aproveitamento de Resíduos Vegetais e da Serrapilheira 
 
Este programa visa o aproveitamento do solo orgânico e da biomassa vegetal, resultantes das 
atividades de terraplenagem e supressão da vegetação que demandam intervenções no contexto 
dos solos, como será o caso do sítio do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do 
Gelado, na recuperação das áreas degradadas.  
 
Além de se aproveitar os nutrientes presentes nesse material, a serrapilheira se constitui em 
importante fonte de matéria orgânica, de propágulos e de microrganismos para o solo, 
contribuindo para a melhoria de sua qualidade e otimizando a recuperação das áreas degradadas. 
A colonização vegetal mais eficiente das áreas degradadas representa, também, a minimização 
dos impactos relacionados à alteração dos habitats naturais e à formação de barreiras ao fluxo 
gênico decorrentes do desmate e da formação das cavas. 
 
Toda a biomassa vegetal, sendo assim considerada toda aquela matéria orgânica proveniente de 
árvores comerciais e não comerciais com diâmetro inferior a 30 cm, juntamente com folhas e 
raízes, serão utilizadas para lançamento nas áreas que demandam recuperação. Para tal, o 
material a ser lançado deve ser homogeneizado e espalhado. Posteriormente ao lançamento 
deverá ser proibido o tráfego de veículos e máquinas pelo local. 
 
 
13.2.3 Programa Operacional de Supressão Vegetal 
 
O Programa será elaborado em conformidade com as normas legais aplicáveis incluindo a 
Instrução Normativa do IBAMA n.°52 de 17/01/2007, que trata dos procedimentos para 
obtenção de Autorização de Supressão de Vegetação para fins de pesquisa mineral e lavra 
mineral em Florestas Nacionais e em seu entorno. 
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O programa visa estabelecer as principais diretrizes para as atividades de supressão da vegetação 
da Área Diretamente Afetada (ADA) durante a etapa de implantação do empreendimento, além 
de identificar as espécies vegetais presentes na Área Diretamente Afetada (ADA) pelo 
empreendimento e que precisarão ser removidas, através de inventários florestais. 
 
Ressalta-se, ainda, que o programa será executado considerando-se os procedimentos 
estabelecidos pela Vale - PRO 003 e 004, apresentados em no volume pertinente ao Plano de 
Controle Ambiental. 
 
Entre os procedimentos de rotina praticados pela Vale considerados no Programa de Supressão 
de Cobertura Vegetal, destacam-se: 

− Elaboração de Inventário Florestal da Área Diretamente Afetada pelo empreendimento, 
contemplando as seguintes informações: 

− estrutura populacional e composição florística das manchas vegetacionais (caracterização 
fitossociológica); 

− quantificação volumétrica das áreas a terem sua vegetação suprimida. 

− Identificação e catalogação da flora existente e o resgate das espécies de interesse científico, 
ecológico, raras ou endêmicas da Área Diretamente Afetada (ADA). Deverão compreender a 
coleta de espécies representativas dos ecossistemas afetados, considerando os parâmetros de 
densidade, freqüência e dominância das espécies; 

− Estabelecimento de critérios técnicos e de segurança para supressão da vegetação, conforme 
a legislação aplicável, o qual será submetido à aprovação da autoridade competente; 

− Definição das atividades como: 
• Roçagem; 
• Derrubada de árvores; 
• Desgalhamento e desdobramento; 
• Seleção do material lenhoso; 
• Remoção e disposição de raízes; 
• Empilhamento; 
• Destinação, entre outras. 

 
 
13.2.4 Plano de Aproveitamento da Biomassa Lenhosa 
 
O Plano de Aproveitamento da Biomassa Lenhosa tem como objetivo minimizar os danos 
inerentes às ações de supressão da vegetação seja na etapa de desmatamento propriamente dito, 
ou na estocagem e beneficiamento da matéria-prima produzida. Constitui-se, portanto, em uma 
medida de mitigação, já que o montante de material lenhoso resultante do desmate receberá usos 
mais nobres ou poderá ser comercializado. 
 
Todo o material retirado terá seu valor ressarcido ao IBAMA, através do pagamento da Guia de 
Recolhimento da União – GRU, nos valores acordados entre Vale e IBAMA, com base no que 
foi definido no estudo Valoração Econômica da Floresta Nacional de Carajás, elaborado pelo 
IBAMA em 2004. 
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13.3 Meio Socioeconômico 
 
 
Em decorrência da identificação e avaliação dos efeitos que podem ser ocasionados pelo Projeto 
de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado em sua área de influência, é necessário 
indicar ações e programas com o objetivo de potencializar os impactos positivos e mitigar e 
controlar os impactos negativos. 
 
Neste item serão apresentados planos e programas conceituais para o meio socioeconômico, que 
serão detalhados posteriormente na elaboração do Plano de Controle Ambiental para o projeto. 
Estão subdivididos entre ações de controle, monitoramento e mitigação ambiental, como 
demonstrado a seguir: 
 
− Ações de Controle 

• Programa de Comunicação Social. 
 
− Ações de Monitoramento 

• Programa de Monitoramento de Indicadores Socioeconômicos 
 
− Ações de Mitigação 

• Programa de Educação Ambiental. 
• Programa de Fomento ao Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável do Território  
• Programa de Recrutamento e Capacitação de Mão-de-Obra  
• Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF)  

 
As ações propostas para o meio socioeconômico e cultural são elaboradas para que a 
implementação do empreendimento venha proporcionar crescimento e geração de valor em sua 
área de influência, e devem estar alinhadas com os planos e programas que já se encontram em 
desenvolvimento nas regiões de inserção dos empreendimentos da Vale. 
 
Além disso, as propostas de ações para o meio socioeconômico são passíveis de alterações e 
adequações futuras, a serem apontadas à medida que se mostrarem necessárias. 
 
 
13.3.1 Ações de Controle 
 
Programa de Comunicação Social 
 
Os principais objetivos do Plano de Comunicação do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da 
Barragem do Gelado são proporcionar tratamento adequado às questões e dúvidas passíveis de 
se instalarem durante a implantação do empreendimento e estabelecer um canal oficial de 
informação entre a Vale e seus diversos públicos, imprimindo clareza e transparência ao 
processo a ser instalado e assegurando a participação dos segmentos envolvidos. 
 
Seu público-alvo são os moradores da Área de Proteção Ambiental do Igarapé Gelado; órgãos 
governamentais; organizações sociais; ONGs; empregados da Vale; empresas parceiras no 
projeto; entre outros. 
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O Plano de Comunicação é de responsabilidade do departamento de comunicação do 
empreendedor e deverá permear todas as fases do empreendimento através da divulgação de 
informações sobre o empreendimento, estabelecendo um relacionamento aberto com o público-
alvo, evitando o surgimento de informações equivocadas acerca do processo a ser instalado e 
prevendo e antecipando situações que possam conduzir a posições irreconciliáveis em torno do 
empreendimento. 
 
 
13.3.2 Ações de Monitoramento 
 
Programa de Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos 
 
O Programa de Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos, em desenvolvimento pela 
Vale no Complexo Minerador de Carajás, tem por objetivo avaliar o grau de interferência 
socioeconômica provocada pelo empreendimento sobre sua área de influência através da 
implementação de ações de monitoramento, que deverão considerar indicadores 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, são discutidas ações corretivas dos eventuais efeitos 
adversos e ações para a potencialização dos positivos.  
 
 
13.3.3 Ações de Mitigação 
 
Programa de Educação Ambiental – PEA  
 

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. Por 
este motivo, já foram implantados, na APA do Gelado, diversos programas voltados para a 
proteção e utilização sustentável da fauna e flora silvestres, como, por exemplo, o Projeto de 
Alternativas ao Desmatamento e às Queimadas, entre outros.  
 
Assim, o Programa de Educação Ambiental terá continuidade juntamente com os demais  
programas existentes na região. Seu objetivo é sensibilizar os diversos grupos de interesse 
envolvidos com o Projeto Ferro Carajás, por meio da implementação de ações educativas 
relacionadas à utilização econômica sustentável dos recursos naturais da região. 
 
As ações do presente programa estão 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. 
 
 
Programa de Fomento ao Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável do Território 
 
O Programa de Fomento ao Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável do Território visa 
induzir o desenvolvimento econômico e social local, por meio da integração dos investimentos 
sociais e das iniciativas de relacionamento social e econômico definidos e implantados na área 
de influência do Complexo Minerador de Carajás.  
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Da mesma forma que o Programa de Educação Ambiental, este também está alinhado aos 
programas existentes voltados para a proteção e utilização sustentável da fauna e flora silvestres. 
 
 
Programa de Recrutamento e Capacitação de Mão-de-Obra 
 

Para o Projeto Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado será adotado o Programa de 
Recrutamento e Capacitação de Mão-de-Obra já existente no Complexo Minerador de Carajás. 

 

Conforme política adotada pela Vale, a empresa prioriza a ocupação dos postos de trabalho, 
durante a fase de implantação, por pessoal recrutado na região do Projeto Ferro Carajás , como 
forma de internalizar os efeitos positivos da geração de emprego. 

 

O programa é de responsabilidade do empreendedor e seu público prioritário são os moradores 
dos municípios da área de influência do Complexo Minerador de Carajás. Os procedimentos de 
recrutamento e seleção envolvem entidades como as Agências de Desenvolvimento dos 
municípios e o Sistema Nacional de Emprego (SINE).  

 
 
Programa de Desenvolvimento de Fornecedores e de Regionalização da Compra de 
Insumos e de Serviços do Estado do Pará - PDF 
 
O Programa de Desenvolvimento de Fornecedores e de Regionalização da Compra de Insumos e 
de Serviços tem como diretriz a capacitação da cadeia produtiva regional para o fornecimento de 
insumos e serviços nos projetos em desenvolvimento no Complexo Minerador de Carajás.  
 
O Programa tem como objetivo contribuir com o aquecimento da economia na área de influência 
do Complexo Minerador de Carajás, 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.  
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14. CONCLUSÃO 
 
 
As informações levantadas para avaliar os impactos decorrentes da implantação do Projeto de 
Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado permitiram a identificação das seguintes 
conclusões: 
 

− Todas as estruturas vinculadas ao Projeto encontram-se em domínios já alterados e em área 
de influência de estrututras sendo esta a Barragem da Pêra, Pilhas de Estéril Sul III, Noroeste 
II e Leste II , projeto já licenciado pelo  IBAMA. 

 

− Os impactos de natureza negativa são de magnitude desprezível, com exceção daqueles 
decorrentes da geração de ruídos pela operação da draga (magnitude baixa). 

 

− Os impactos ambientais positivos vinculam-se ao prolongamento do tempo de vida útil da 
barragem do Gelado, otimizando, mesmo que em curto período, este importante sistema de 
controle ambiental.  

 

− O presente projeto representa a oportunidade de recuperação de um produto anteriormente 
descartado no processo de beneficiamento do Complexo Ferro Carajás. 

 

− Cabe destacar que este projeto é parte primeira de um conjunto de iniciativas orientadas para 
ampliar otimizar a operação da barragem do Gelado, agregando valor a um produto 
anteriormente considerado como rejeito. 

 

− O presente projeto mostra-se adequado ao contexto de sua inserção já que não produz 
nenhuma interferência importante, do ponto de vista negativo, no arranjo ambiental 
existente. 

 

− O porte reduzido do projeto faz com que este não seja alvo de grande divulgação na região. 
Por tal razão, considera-se que seu poder de intensificar fluxos migratórios, pressionar 
equipamentos urbanos, alterar o cotidiano local, entre outras interferências de ordem social, 
econômica e cultural, são reconhecidamente desprezíveis. 

 

− É importante ressaltar que grande parte da dinâmica que permeia o município de 
Parauapebas, especialmente a sede urbana, bem como outros municípios da região, como 
Canaã dos Carajás, encontra-se associada à pujança do setor mineral no sudeste do Pará. 

 
Como foi identificado ao longo do estudo ambiental, o Projeto de Reprocessamento do Rejeito 
da Barragem do Gelado descartado no passado para a barragem do Gelado apresenta-se como 
um projeto cujos impactos ambientais negativos mostram-se em quase sua totalidade uma 
magnitude desprezível. Com relação aos impactos positivos, destaca-se a possibilidade de 
aproveitamento de um recurso descartado no passado, bem como aqueles que tradicionalmente 
estão relacionados à geração de emprego, renda e arrecadação de tributos. Observa-se que a 
predominância dos impactos negativos de magnitude desprezível, associam-se estritamente às 
características já alteradas dos sítios interferidos, em quase sua totalidade já reconhecidos como 
área diretamente afetada do Complexo Minerador de Carajás. Desta forma, considerando-se a 
pertinente necessidade de implementação das ações citadas no presente documento, pode se 
considerar que o Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado mostra-se 
viável no contexto ambiental do território, onde se deseja sua implantação. 
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15. EQUIPE TÉCNICA 
 
 
No quadro abaixo apresenta-se a equipe técnica envolvida na elaboração do Relatório Ambiental 
do Projeto de Reprocessamento do Rejeito da Barragem do Gelado. 
 
 

Profissional Formação 
Adriana Jeber Marra Geóloga 
Jackson Cleiton Ferreira Campos Geógrafo 
Patricia Jeber Hamdan Engenheira de Minas 
Elizabeth Santos Engenheira Ambiental 
Patrícia Abreu Geógrafa 
Felipe Werneck Engenheiro Ambiental 
João Paulo Lutti Engenheiro Civil 
Ligia Ziviani Geógrafa 
Átila Costa Engenheiro Agrimensor 
Tiago Teixeira Dornas Biólogo 
Luciano Sérgio Alves da Silva Engenheiro Mecânico 
Maria Sílvia Cambraia Administradora de Empresas 
Agnaldo Scarassati Engenheiro Florestal 
Luiz Eduardo Carrer Engenheiro Florestal 
Carlos Alberto Ameixeiro Engenheiro Florestal 
Sarah Cordeiro Assistente de Projeto / Secretária 
Andrea Calazans Estagiária – Biologia 
Henrique Ribeiro Estagiário – Engenharia Ambiental 
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